
Gaudeamus 

Multstimați profesori și elevi ai 

Colegiului Agroindustrial 

,,Gheorghe Răducan” din satul 

Grinăuți ! 

 

Semnele  de aur 

ale toamnei îmi oferă 

deosebita revelație să 

vă aduc sincere 

felicitări cu ocazia  

începerii unui nou an de studii. 

Dăruirea zilnică întru prosperarea luminii 

este cheia ce deschide orice inimă de copil. De 

aceea în pragul sărbătorii vă adresez un sincer 

mesaj de felicitare, urări de bine și sănătate. 

Dragi Dascăli! Fie-vă veșnică torța 

Luminii, Credinței, Speranței spre a implanta în 

sufletele discipolilor dragostea de oameni, 

bunătatea, chibzuința, destoinicia și 

devotamentul, deoarece Dumneavoastră sunteți 

adevărați ctitori ai inteligenței și spiritualității 

neamului nostru.  

Vă doresc multă răbdare, înțelepciune și 

putere sufletească, succes și curaj pentru 

depășirea greutăților și fie ca toţi acei în care ați investit atâta suflet, pasiune și speranță, să 

vă îndreptățească așteptările. 

Directorul Colegiului: M. Cazac 
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Evenimente care au avut loc la Întâi Septembrie 
 1715: Regele Ludovic al XIV-lea al Franței moare după o domnie de 72 de ani – cea mai lungă 

domnie a unui monarh european important. 

1804: Astronomul german Karl Ludwig Harding a descoperit unul dintre cei mai mari asteroizi 

din sistemul solar și l-a denumit Juno.      

 1923: Un cutremur a devastat Tokio și Yokohama, omorând aproape 100 000 de oameni (Marele 

cutremur Kanto). 

 1939: Germania nazistă a invadat Polonia, declanșând al Doilea Război Mondial. 

 



Întâi septembrie: Doriți de profesori și de colegi 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Când am păşit prima dată pe 
teritoriul Colegiului, m-au 
copleşit nişte emoţii deosebite. 
Mi-am dat seama că în faţa mea 
se deschide o lume nouă: cea a 
cunoştinţelor. M-am pomenit 
alături de profesori înţelegători 
şi colegi amabili. Nu regret de 
alegerea făcută şi aştept să 
descoper pe viitor ceea ce o să 
mă reprezinte. Dirigintele mi-a 
părut destul de modest. I-a 
reuşit chiar din primele clipe să 
ne facă să zâmbim. Este un om 
simplu, și,  dacă puţin vorbeşti 
cu el, înţelegi că e o persoană 
care poartă în sine firul 
înţelepciunii”. 
     Vetlugina Ana, gr.TAP-1 

 

„Prima zi de şcoală mi s-a părut 
minunată, dar în acelaşi timp a 
fost şi emoţionant, deoarece 
peste tot vedeam persoane noi, 
necunoscute. La prima vedere 
profesorii mi s-au părut duri, 
dar după un timp mi-am dat 
seama că nu sunt chiar aşa,  
dumnealor sun severi, punctuali, 
dar și prietenoși.  Abia aşteptam 
să-mi cunosc colegii şi 
profesorii.  Sincer, sunt fericit că 
am nişte colegi buni şi pentru că 
suntem o grupă unită. După 
cum se vede este un Colegiu de  
nivel înalt.” 

 
Semendeaev Petru,  gr.MA-1 

 

„Am absolvit gimnaziul din 
s.Dîngeni cu note  bune şi, în 
pofida faptului că, unii colegi şi 
chiar profesori mă îndrumau să 
plec la liceu să-mi continui 
studiile sau în capitală, totuşi eu 
am preferat să vin aici, la 
Colegiul Agroindustrial din 
Grinăuţi. Cunosc mulţi oameni 
de valoare care au absolvit 
această instituţie. Aici mă simt şi 
aproape de casă, de părinţi şi, 
totodată, încep să mă deprind cu 
o viaţă mai independentă, să fiu 
mai responsabil şi mai atent la 
tot ce se petrece în jur, căci de 
acum, fără sprijinul părinţilor 
trebuie să păşesc în lumea mare a 
vieţii”.  
Galușca Petru, gr. TPOA-1 

 

Felicitări!Dragi elevi, scumpi profesori, începând acest an ,doresc ca el să fie unul deosebit. În 
primul rând, să zâmbiți vieții și ea vă va încorona cu victorii furtunoase. Râdeți în fața problemelor, 

ele nu sunt nimic mai mult decât fleacuri. Realizări mari, succese la infinit, armonie sufletească și  
baftă în continuare.      

Danilceac Valentin, MA-4. 

    Iată că au și  luat sfârșit 
ultimele zile de vară și cu acest 
motiv, puțin trist,  am început 
un nou an de studiu. Relaxați , 
copiii au venit cu surplus de 
energie, noutăți și noi idei gata 
pentru împărtășire. 
    Fiind despărțiți de colegi, 
prieteni și profesori o vară 
întreagă, elevii au devenit 
deosebit de bucuroși să-și 
revadă persoanele mult- 
apropiate.   
    Ne pare bine că elevii au fost 
doriți de multașteptatul 
moment  al primei zile de 
învățământ, de orele petrecute 
alături de profesori și colegi, de 
căminul larg al Colegiului, de 
atmosfera călduroasă a 
primelor zile de toamnă.                             

 

Cu ocazia Zilei Cunoștințelor  și 
a primei zile de învățământ în 
Colegiul Agr0industrial 
“Gheorghe Răducan” a avut loc 
careul solemn de întămpinare a 
unei noi generații. 
    Urări de bine și succese  în 
noul an școlar au primit atât 
elevii, cât și profesorii, la care  
s-au alăturat  și oaspeții noștri 
speciali, sosiți pentru a ne da 
sfaturi utile în activitatea 
noastră . 
   Le mulțumim celor care ne 
inspiră  să facem lucruri bune , 
să depunem  muncă  și 
stăruință pentru a demonstra 
capacitatea noastră de a fi 
oameni mari, oriunde nu ne-am 
găsi. 

După careul desfășurat 
studenții alături de părinții 
lor-scumpii diriginți -au 
plecat la prima oră din anul 
școlar.  
Elevii au discutat împreună cu 
profesorii,  s-au dovedit a fi 
activi chiar din primele mo-
mente ale orei și foarte bravo! 
    Astfel putem spune că 
instituția noastră este o 
uniune mare de sute de elevi 
și zeci de profesori care se 
atrag ca o mare famile plină 
de respect și prietenie. Să 
continuăm la fel pe tot 
parcursul anului! 

 
Antoniuc Valeria , gr TAP-4. 

 

Impresii ale elevilor anului I 



 
 

 
 

 

 

Sosirea toamnei remarcă începutul unui nou anotimp calendaristic, dar și al unui an 

de studii. Așadar, după o vacanță îndelungată ne cuprinde o dorință să ne luăm rechizitele 

școlare rătăcite pe undeva și să revenim spre acel lăcaș sfânt care se numește Colegiu. E 

dimineaţă, e soare, e sărbătoare în calendarul nostru sufletesc. Adie o mirosnă încântătoare 

de flori pe care o poartă astăzi de la mic la mare, simbol al iubirii, respectului. O floare 

pentru Colegiul care ne-a dus dorul, o 

floare pentru dascălii care ne-au simţit 

lipsa, o floare pentru banca care ne-a 

aşteptat cu braţele deschise și o floare 

pentru cei mai iubiţi colegi, prieteni. E o 

privelişte neobişnuită, e un basm de 

nedescris, sărbătoarea de Întâi septembrie 

este resimţită în suflet de fiecare. 

 Evenimentul-cheie al acestei zile  a 

fost careul solemn și nelipsitul ,,Primul 

sunet”, care a început cu frumosul cuvânt 

de salut al moderatorilor adresat elevilor, 

profesorilor, oaspeților, părinților și cu onorarea simbolurilor de stat.  

 Drept oaspeți de onoare ne-au fost: dl Moraru Ion-Inspector principal al 

Inspectoratului de Poliție Ocnița și dl Iașciuc Eugen ofițer superior, Dna Toncoglaz Ala-

Șef adjunct al Direcției Învățământ Ocnița. 

 Fiecare oaspete a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia unui nou an de studii. 

Cu dragoste pentru fiecare din noi, cu un mesaj de felicitare a venit directorul 

Colegiului Dna MARIA CAZAC, inima căreia-i pulsează ritmic la durerile și bucuriile 

fiecăruia din noi.  

Dna Barbuța Elena, directorul adjunct interimar, 

a dat citire mesajului de felicitare din partea 

Ministrului  Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului al Republicii Moldova și a menționat 

performanțile instituției în anul precedent de studii. 

O altă etapă a careului a fost întâmpinarea 

elevilor veniți în anul întâi, care au primit în dar Cheia 

succesului care va deschide ușile spre un viitor 

luminos. Au fost interpretate  cântece  prin care a fost 

proslăvită: ţara, neamul și graiul poporului nostru. 

Anul școlar 2019-2020 a început cu prima oră de dirigenție, subiectele cărora s-au  

axat pe dominante care să contribuie la promovarea valorilor general-umane, la crearea 

unui mediu motivațional pentru învățare, pentru colaborare și pentru consolidarea unor 

comunități de învățare eficientă în cadrul instituției. 

 

Material realizat de eleva grupei TAP-4 Galușca Anastasia, Vicepreşedinte al CE 

Primul sunet cu zâmbete, emoții și flori la Colegiului Agroindustrial 

“Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Zilele importante în prima lună a anului școlar 

3 Septembrie- Ziua Armatei 

Naționale 

Armata Națională a fost constituită 

îndata după ce Republica Moldova și-a 

obținut independența. La 3 septembrie 

Armata Națională a marcat cea de-a 27 

aniversare. 
      Armata Națională a Moldovei a fost 

înființată pe 3 septembrie 1991, printr-

un decret al primului președinte al 

Republicii Moldova, Mircea Snegur. Pe 5 

februarie 1992 a fost creat Ministerul 

Apărării ca instituție de conducere a 

Forțelor Armate. Comisariatul Militar 

Glodeni este o verigă a Ministerului 

Apărării. 

 

 

15 Septembrie – Ziua Înternațională a 

Democrației 

 Organizaţia Naţiunilor Unite sărbătorește în fiecare an la 15 

septembrie Ziua Internaţională a Democraţiei, pentru a 

spori interesul lumii asupra acestei forme de guvernământ.  

Numeroase evenimente au loc în această zi în lume, cu 

scopul de a promova democraţia. O mulţime de persoane, 

organizaţii din întreaga lume, incluzând agenţii 

guvernamentale şi non-guvernamentale, sunt implicaţi în 

această zi în activităţi ce includ discuţii şi conferinţe despre 

democraţie.  

   În 2007 ONU a decis ca pe data de 15 septembrie să fie 

celebrată Ziua Internaţională a Democraţiei şi a invitat toate 

statele membre şi organizaţiile partenere să comemoreze 

această zi în fiecare an. Propunerea a fost făcută iniţial de 

Qatar, stat căruia i s-au alăturat alte 8. Totul începuse însă 

încă din septembrie 1997, când fusese adoptată Declaraţia 

Universală a Democraţiei. Această Declaraţie afirma 

principiile democraţiei, elementele şi modul democrativ de a 

guverna, precum şi scopul internaţional al democraţiei. 

     Pentru început, la prima aniversare a Zilei Internaţionale 

a Democraţiei, cea din 2008, a avut loc un eveniment 

comemorativ la Parlamentul din Geneva, parlamentarii fiind 

invitaţi să vorbească despre activităţile democratice. În 2009 

deja, această zi de 15 septembrie venea cu o temă specială – 

Democraţie şi toleranţă politică. În cadrul adunărilor s-a 

vorbit astfel despre importanţa toleranţei în societate şi în 

viaţa politică. 

    Tema de anul acesta, în cadrul Zilei Internaţionale a 

Democraţiei, este Educaţie democratică. Liderii Organizaţiei 

Naţiunilor Unite sunt de părere că subiectul din acest an 

este esenţial pentru succesul pe termen lung al democraţiei. 

Toţi cetăţenii ai tuturor naţiunilor trebuie să înţeleagă toate 

drepturile şi responsabilităţile lor, mai ales acolo unde a 

avut loc recent o tranziţie. Doar educaţia, spun conducătorii 

ONU, poate ajuta o democraţie să meargă bine. 

    Democraţia înseamnă ”conducere de către popor” şi este 

regimul politic care se bazează pe dorinţa poporului. 

Principiile de bază ale acestei forme de guverare sunt votul 

universal şi suveranitatea poporului. Într-o democraţie 

întâlnim respectarea drepturilor omului, pluripartidism, 

precum şi separaţia puterilor în stat, iar în Constituţie se află 

notate principiile de bază ale organizării statului democratic. 

   Democraţia rămâne forma de guvernământ cea mai 

potrivită la ora actuală, atât timp cât are la cârmă lideri 

autentici. 

9 Septembrie- Ziua Mondială a 

Frumuseții 
Începând cu anul 1995, pe data de 9 

septembrie, la inițiativa Comitetului 

Internațional al esteticii și cosmeticii 

(SIDESKO), se sărbătorește „Ziua 

mondială a frumuseții”. Nu este în 

exclusivitate o sărbătoare a parametrilor 

90-60-90, ci este dedicată în special 

esteticienilor, stiliștilor, designerilor, 

instructorilor de fitness și a tuturor celor 

ce lucrează în domeniul înfrumusețării. 

    Chiar dacă se spune ca frumusețea vine 

din interior, se acordă o mare importanță 

și exteriorului, constatându-se o creștere a 

numărului de femei, în special, care iau cu 

asalt saloanele de frumusețe. Dacă în 

trecut cele mai căutate erau frizeriile, 

acum în top au ajuns saloanele care oferă 

pachete întregi de solar, manichiură, 

pedichiură sau masaj. Nici bărbații nu se 

lasă mai prejos, numărul celor care se 

îngrijesc de aspectul exterior, fiind și el în 

creștere.

 

 

 



 

16 Septembrie - Ziua Internațională a Stratului de Ozon 

    La 16 septembrie este Ziua Internaţională a Stratului de Ozon, eveniment ce face parte din calendarul 

Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) încă din 23 ianuarie 1995. Programul Naţiunilor Unite pentru mediu 

anul acesta a lansat diviza: „Protecţia stratului de ozon: administrarea şi înţelegerea sa optimă”.      Acţiunea 

anuală, derulată  în ultimii 15 ani, marchează semnarea Protocolului de la Montreal, din 19 decembrie 1987, 

privind substanţele care distrug stratul de ozon (rezoluţia 49/114), potrivit Centrului de Informare al ONU. 

Din acel moment, statele au fost invitate să dedice ziua de 16 septembrie promovării activităţilor în 

conformitate cu obiectivele Protocolului şi amendamentele acestuia. Stratul de ozon este localizat în 

stratosferă şi constituie un filtru natural care absoarbe cea mai mare parte a radiaţiilor ultraviolete, 

periculoase pentru organismele vii. În cantităţi mici, radiaţiile ultraviolete sunt benefice pentru organism 

(sintetizarea vitaminei D, vindecarea rănilor superficiale) însă în cantităţi mari provoacă îmbătrânire 

prematură, arsuri ale pielii, cancer de piele, cataractă, boli infecţioase, slăbirea sistemului imunitar. 

 

21 Septembrie - Ziua Înternațională a Păcii 

Cu prilejul marcării Zilei Internaţionale a Păcii, Secretarul General al ONU, Ban Ki-Moon, a adresat un mesaj, 

în care se spune că fiecare om trebuie să se angajeze în educarea la copii a astfel de valori, cum ar fi toleranţa 

şi respectul reciproc. «Trebuie să investim în școlile și profesorii care vor construi o lume mai justă și mai 

incluzivă, care îmbrățișează diversitatea. Trebuie să luptăm pentru pace și să o apărăm cu toată puterea 

noastră», se mai menţionează în mesaj. 

    Totodată, la orele amiezii, va fi păstrat de oamenii din întreaga lume un minut de reculegere în memoria 

celor omorâţi în conflicte, dar şi supravieţuitorilor, rămaşi cu sechele în suflet.  

Ziua Internațională a Păcii este săr-bătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta este dedicată păcii și în 

special absenței războiului și a violenței. Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară în 1982, iar de atunci este 

sărbătorită în fiecare an de mai multe națiuni, organizații politice, militare și oameni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Septembrie- Ziua Internațională  Împotriva Exploatării Sexuale  și traficului 

Femeilor și Copiilor 

Data de 23 septembrie este marcată la nivel mondial ca Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale 

şi Traficului Femeilor şi Copiilor. Pentru a putea veni în sprijinul victimelor traficului de persoane sau 

potenţialelor victime,  Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane a pus la dispoziţie o linie 

telefonică gratuită.     Traficul de fiinţe umane este responsabil pentru multe drame umane, pentru 

suferinţe devastatoare provocate victimelor, fie ele exploatate prin muncă, sexual sau sub o altă  formă, 

transmit reprezentanţii Agenţiei  Femeile şi copiii sunt categoriile  cele  mai expuse şi mai vulnerabile  în 

faţa traficului de persoane. 

    Pentru a putea veni în sprijinul victimelor traficului de persoane sau potenţialelor victime, Agenţia 

Naţională Împotriva Traficului de Persoane a pus la dispoziţie o linie telefonică gratuită – HELP LINE 

0.800.800.678, la care cei interesaţi pot  primi informaţii generale cu privire la  plecarea  peste  hotare  la 

muncă, în scop  turistic  sau pot anunţa  un posibil caz de  trafic  de persoane.  Agenţia Naţională 

împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării politicilor în domeniul luptei 

împotriva traficului de persoane având  rolul de  a desfăşura  activităţi de  prevenire şi monitorizare a 

acestui fenomen infracţional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 septembrie – Ziua Mondială a Curăţeniei 

În ultima perioadă de timp acutizarea problemelor ecologice ne 

pune în gardă pe toţi. Noţiuni precum efectul de seră, diminuarea 

stratului de ozon, deşertificarea, topirea gheţarilor, poluarea oceanelor, 

dispariţia unor specii de plante şi animale, sunt lucruri despre care se 

vorbeşte tot mai frecvent şi citim pretutindeni. Mai puţin mediatizată în 

ultimul timp „curăţenia”, ar trebui totuşi să ne preocupe pe fiecare dintre 

noi. Câţi din noi ştim că ziua de 23 septembrie este „Ziua Mondială a 

Curăţeniei”?Probabil foarte puţini, dar acest lucru are o importanţă 

deosebită pentru fiecare în parte, dar şi la nivel global. Protejarea 

mediului înconjurător şi habitatului unde locuim este un obiectiv de 

interes public major şi constituie obligaţia şi responsabilitatea 

autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a tuturor persoanelor 

fizice şi juridice.S-a constatat că mai bine de 80% din maladii şi un sfert 

din decesele din lumea a treia se datorează alimentelor şi apei 

contaminate, dar şi deşeurilor. Ca atare sunt luate măsuri de depoluare a 

apei şi pentru gospodărirea corectă a tuturor tipurilor de deşeuri: 

menajere, industriale, periculoase şi radioactive. Aceste deşeuri sunt 

perturbatoare ale peisajului. Ele merg de la simplele cutii de conserve din 

pajişti până la construcţiile dezafectate. Deşeurile propriu-zise constituie 

una din problemele dificile ale lumii moderne şi nu este de mirare că ele 

intervin şi în consideraţiile noastre privind peisajul. În primul rând sunt 

deşeurile oraşelor şi comunelor care ar trebui depuse în locuri special 

amenajate. Nu de puţine ori însă, gunoaiele ajung în albia râurilor sau în 

apropierea lor poluând puternic apa şi împrejurimile acestora. Aşa se face 

că unele albii sunt pline de pungi de plastic, resturi de încălţăminte, cutii 

de conserve şi alte deşeuri metalice, acestea fiind lucrurile cele mai 

persistente. 

Pentru a avea un mediu sănătos depinde, în primul rând, de noi. 

Este timpul să conştientizăm că fiecare om al planetei are o contribuţie 

vitală în menţinerea unui mediu curat. 

             Direcţia Monitoring al Calitaţii Mediului  în cazul menţinerii 

condiţiilor meteorologice nefavorabile (timp uscat cu temperaturi înalte) 

şi acumularea nocivelor în aerul atmosferic emite către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale cu funcţii de luare a deciziilor 

recomandări de curăţarea umedă sistematică a străzilor şi modificarea 

regimului de lucru a întreprinderilor. 

Pe această cale venim cu îndemn către toate autorităţile publice 

centrale şi locale, precum şi serviciilor de salubrizare pentru a demara 

acţiuni concrete de ecologizare a localităţii pe care o administrează sau 

deserveşte prin intensificarea în perioada premergătoare acestei zile, a 

acţiunilor pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor, pentru 

eliminarea deşeurilor de orice fel depozitate necontrolat la intrările în 

localităţi sau în alte zone mai puţin salubre, tăierea vegetaţiei ierboase pe 

aliniamentele stradale, curăţarea rigolelor stradale şi a malurilor 

cursurilor de apă cât şi în acelaşi timp pentru a creşte gradul de informare 

şi conştientizare a publicului privind importanţa acestui eveniment 

ecologic cu caracter internaţional. 

Mediul este prezent în toate momentele vieţii noastre, este tot 

ceea ce ne înconjoară, natural şi artificial, şi depinde de noi de a ni-l face 

mai favorabil vieţii noastre. Iată deci, necesitatea de a menţine şi a îngriji 

toţi factorii de mediu, efort din ce în ce mai mare într-o lume unde 

civilizaţia umană încearcă sa-şi deterioreze propriul habitat. 

26 Septembrie- Ziua 

Limbilor Europene 

Ziua Limbilor Europei este o 

manifestare care celebrează 

diversitatea lingvistică, 

plurilingvismul, învățarea 

limbilor străine pe durata 

vieții. Ziua Europeană a 

Limbilor are ca obiectiv să 

atragă atenția publicului 

asupra importanței învățării 

limbilor străine și să îl 

sensibilizeze cu privire la 

existența și valorea tuturor 

limbilor vorbite în Europa, 

încurajând învățarea lor.  

    Manifestarea a debutat în 

anul 2001, an care a fost 

declarat de Consiliul Europei 

Anul european al limbilor 

vorbite. De atunci, în fiecare 

an, la 26 septembrie, în fiecare 

din cele 45 de state membre 

ale Consiliului Europei, se 

sărbătorește Ziua limbilor 

vorbite.  

În Europa se vorbesc 23 de 

limbi oficiale, dar există și 

peste 60 de comunități 

autohtone care vorbesc o limbă 

regională sau minoritară. 

    Mesajul principal pe care îl 

transmite ediția din 2010 a 

Zilei limbilor este următorul: 

Limbile străine stimulează 

afacerile, pentru că angajații 

cu competențe lingvistice, care 

constituie o achiziție valoroasă 

pentru angajator, facilitează 

vânzările în alte țări, iar 

persoanele care își caută un loc 

de muncă și, în același timp, 

învață o limbă străină, își 

îmbunătățesc șansele de 

angajare.

 

 



Viața sportivă 

În Colegiul  Agroindustrial ,, Gheorghe Răducan ” din satul Grinăuți a 

demarat campionatul la mini-fotbal între grupele de elevi. De la 23.09.2019    

s-au discutat meciuri conform calendarului, pentru a desemna echipa 

campioană. Au participat șase echipe. Campioană a devenit grupa MA-3, 

vicecampioană– TAP-2, iar pe locul III s-a clasat echipa studențească. 
Material selectat de elevul  

   anului patru Danilceac Valentin. 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

Felicitări!!! 
Aducem sincere felicitări pentru cadrele didactice care îşi săbătoresc zilele de naştere în 

luna septembrie. Vă adresăm cele mai frumoase şi alese urăi de bine. Să purtaţi cu 

nobleţe frumuseţea şi să vă bucuraţi în permanenţă de împliniri frumoase. Fie ca 

generozitatea, fermitatea, energia să fie interminabile sufletului. Bucuriile să vă 

însoţească pretutindeni, bunătatea să vă aline inima, bunăstarea să vă domnească în casă  

iar norocul să vă lumineze calea.   

La mulţi ani pentru 

 dl Calaraş E., dl Galuşca M., dl Nichitoi I., dl Darii S. 
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