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Reforma sistemului sanitar: 
Reducerea locurilor din 

spitale duce la creşterea 
numărului de locuri în cimitire

Instituțiile medicale trebuie să fie optimizate pentru a economisi bani pentru întreținerea 
lor. Aceste  recomandări au fost făcute de oficialii financiari la ultima sesiune a Consiliului 
Regional Cernăuți. Potrivit şefului adjunct al Departamentului regional de Sănătate, Iuri 
Lesiuk, în Buget lipsesc 27 milioane de grivne pentru plătirea salariilor angajaților de la 
instituțiile medicale.  În vederea optimizării activității instituțiilor de sănătate, în spitalele din 
regiune au fost reduse  230 de locuri. Alte 215 locuri urmează să fie reduse în viitorul apro-
piat. Oficialii de la Administraţia Regională consideră că în regiune avem un număr prea 
mare de medici. Ca dovadă, regiunea Transcarpatia are un număr mai mare de locuitori. 
În schimb, are mai puţini medici decât  regiunea Cernăuţi.  Din acest motiv regiunea vecină  
are mai multe fonduri disponibile pentru achiziționarea de medicamente – mai mult de 70 
de grivne pentru o persoană. În regiunea Cernăuţi se alocă 18 grivne pentru o persoană. 
Prin urmare, în opinia șefei Departamentului regional  de Finanțe, Angela Diakova, este 
necesar să se ia decizii nepopulare pentru  ca sistemul de sănătate să continue să funcți-
oneze și să nu lipsească fondurile necesare  pentru plata salariilor.

Anterior Ministerul Sănătăţii anunţa disponibilizări masive în sistem. Reforma  propusă 
de minister prevede reducerea numărului medicilor, iar instituțiile medicale urmează să fie  
reorganizate, dacă  au un număr insuficient de pacienţi. Un medic primeşte 370 de grivne 
anual pentru fiecare pacient, cu care are semnată declaraţia medicală. Potrivit informațiilor 
oficiale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) numărul de medici din Ucraina este 
de 31 la 10.000 de locuitori. Acest indice este caracteristic pentru mai multe ţări europene. 
De exemplu, în Franța și Germania la 10.000 de locuitori revin câte 37 și respectiv 35 de 
medici. În Belgia rata medie este de  42 de medici, în Grecia – 54, în Polonia - 20. Potrivit 
declarațiilor oficiale, Ministerul Sănătății nu se va mai ocupa de dotarea şi buna funcţionare 
a instituțiilor medicale și le va transfera complet la balanța bugetelor locale. Comunitățile 
locale se vor ocupa de reorganizarea şi dotarea acestor instituţii. 

PIAȚA MUNCII TENSIONATĂ: 
PREA MULȚI ECONOMIȘTI ȘI JURIȘTI
Degeaba ştii prea multă carte, dacă nu ai parte de un loc de muncă. Angajatorii cer-

năuţeni se plâng de lipsă acută de specialişti calificaţi pe piaţa muncii.  În primul rând e 
nevoie de croitorese, șoferi,  
bucătari, lăcătuși şi instala-
tori. Acestora li se oferă un 
salariu lunar de până la 10 
mii de grivne. La mare căuta-
re sunt studenţii cărora li se 
propun contracte de muncă 
cu timp parţial.  În schimb,  
economiștii şi juriştii nu sunt 
profesii căutate  pentru pia-
ța forței de muncă,  susţine 
Liubov Kojoleanko, directo-
rul Centrului regional pentru 
ocuparea forței de muncă din 
Cernăuți. În primele 8 luni ale 
anului 2018, peste 13 mii de 
persoane care aveau statutul 
de șomer, precum și peste 8 
mii de persoane aflate în că-
utarea unui loc de muncă, au 
apelat la serviciile Centrului 
de ocupare a forței de mun-
că. 7, 2 mii de persoane au fost angajate în câmpul muncii. La data de 1 septembrie la 
evidenţa centrelor de ocupare a forţei de muncă din regiune erau înregistraţi 5.735 de 
şomeri. 62,7% dintre aceştia provin din mediul rural, 46,3% sunt femei, iar 29,4 % sunt 
tineri cu vârsta sub 35 de ani. 

Vitali CIURAI: 89 de recruți, 
sancționați pentru eschivarea 

de la serviciul militar
89 de tineri din regiu-

ne s-au ales cu sancțiuni 
administrative sau penale 
pentru eschivarea de la 
serviciul militar în termen 
în timpul campaniei de 
recrutare din primăvara 
trecută, anunță comisarul 
militar regional Vitali Ciu-
rai. Campania de recrutare 
din această toamnă se va 
desfășura în perioada 1 
octombrie – 31 decembrie. 
Reamintim că prelungirea 
campaniei de recrutare a 
fost condiționată de creș-
terea numărului de tineri ce urmează să fie recrutați pentru completarea trupelor Gărzii 
Naționale și Serviciului de Grăniceri. În total, în această toamnă urmează să fie recru-
tați 490 de tineri din regiune cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani. Potrivit legislației, 
recruții cu studii superioare servesc în armată  un an. Restul pe o durată de 1,5 ani. 
Sunt scutiți de armată tinerii care au doi sau mai mulți copii, au soția gravidă sau un 
copil cu dizabilități, este singurul susținător al familiei sau educă un copil mic sub vârsta 
de 3 ani. De asemenea, sunt eliberați de serviciul militar în termen persoanele angajate 
în poliție, medicii, cadrele didactice, studenții și alte categorii sociale. 
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Pagină realizată de Mihai URSU

Bugetul 2019: Ce se va întâmpla 
cu salariile, pensiile şi prețurile

Guvernul a aprobat proiectul 
de lege privind Bugetul de stat pe 
anul 2019. Documentul a fost ex-
pediat în Rada Supremă pentru 
examinare. Potrivit proiectului, 
veniturile în Bugetul de stat vor 
constitui 1,29 trilioane de grivne. 
Pensia minimă va fi majorată cu 
aproximativ 130 de grivne. Sa-
lariul minim va crește cu 450 de 
grivne și, începând cu 1 ianua-
rie 2019, va constitui 4.175  de 
grivne. Partea leului din buget 
va fi cheltuită pentru finanțarea 
armatei – 209,5 miliarde grivne. 
Pentru acordarea subvențiilor la 
utilități vor fi alocate 80-110 mili-
arde grivne. Potrivit prognozelor, 
cursul grivnei în raport cu dolarul 
în anul 2019 va fi de 30,5 grivne. 
Pentru finanțarea sistemului de 

învățământ sunt prevăzute 241,1 
miliarde grivne. Sistemul de să-
nătate va beneficia de  92,3 mi-
liarde grivne, cu 9,5 miliarde mai 
mult decât în 2018. De aseme-
nea, proiectul bugetului prevede 
introducerea unui program de 
subvenționare pentru întreprin-
derile agricole. În special, 1,38 
miliarde grivne sunt planificate 
pentru a compensa achiziționa-
rea de  mașini agricole. În total, 
6,9 miliarde grivne vor fi aloca-
te din buget pentru susținerea 
complexului agroindustrial. Bu-
getul Ministerului Culturii pe anul 
2019 este de 5,4 miliarde grivne, 
inclusiv 1 miliard de grivne este 
planificat să fie direcționat pentru 
producția de filme noi.  Va  fi ma-
jorat în două etape și minimul de 

trai decent. De la 1 iulie, acesta 
va crește până la 1.936 grivne, 
iar de la 1 decembrie – până la 
2.027 grivne. Asistența materială 
la nașterea copilului va rămâne 
neschimbată.  Aceasta va fi în 
continuare de 41.280  grivne, ca 
în 2018. În plus, pe lângă aceste 
plăți, statul a decis să ofere  fa-
miliei  o serie de lucruri necesare 
pentru copil în valoare de 5 mii 
grivne. 

Experții menționează că în 
elaborarea Bugetului de stat pe 
anul 2019 accentul a fost pus pe 
achitarea datoriilor externe ale 
statului și nu pe sporirea calității 
vieții cetăţenilor și ridicarea stan-
dardelor de trai. În anul urmă-
tor Ucraina urmează să achite o 
sumă record din aceste datorii.

UCRAINA RENUNȚĂ LA TRATATELE 
CU RUSIA

Preşedintele Petro Poroşenko a decis, la reco-
mandarea Consiliului Naţional pentru Securitate şi 
Apărare, să pună capăt Tratatului de prietenie, coo-
perare şi parteneriat dintre ţara sa şi Rusia. Ministe-

rul ucrainean de Externe a confirmat această infor-
maţie, adăugând chiar că a elaborat un plan pentru 
încetarea acordului. Mai mult, şeful diplomaţiei ucrai-
nene Pavlo Klimkin a subliniat că ministerul său va 
revizui toate tratatele bilaterale cu Rusia, inclusiv cel 
privind Marea Azov. Până la 30 septembrie, Rusia 
urmează să fie informată printr-o notă de către Mi-
nisterul de Externe ucrainean privind dorinţa Kievu-
lui de a denunţa acest tratat. De asemenea, MAE al 
Ucrainei urmează să informeze ONU, OSCE şi alte 
organizaţii internaţionale privind decizia Ucrainei 

de a pune capăt tratatului de prietenie cu Federaţia 
Rusă şi de a explica motivele acestui gest. Acest tra-
tat stipulează principiul parteneriatului strategic între 
Ucraina şi Rusia, recunoaşterea inviolabilităţii fronti-

erelor existente, respectarea integrităţii teritoriale şi 
obligaţia reciprocă de a nu folosi propriul teritoriu în 
detrimentul securităţii celeilalte părţi.

Tratatul de prietenie între Ucraina şi Federaţia 
Rusă a fost semnat la 31 mai 1997 pentru o perioa-
dă de zece ani, prevăzând prelungirea automată a 
documentului, dacă părţile nu se opun. Documentul, 
semnat la vremea respectivă de către preşedinţii de 
atunci ai Ucrainei şi Rusiei, Leonid Kucima şi Boris 
Elţîn, a intrat în vigoare la 1 aprilie 1999.

COMPROMIS 
NEAȘTEPTAT  ÎN PROBLEMA 

EURORABLELOR
Problemele șoferilor ucrai-

neni care conduc mașini cu înre-
gistrare europeană  pot fi rezol-
vate printr-un nou proiect de lege 
care a fost  înregistrat în Rada 
Supremă, susține parlamentara 
Oksana Prodan. Potrivit ei, acest 
proiect de lege prevede înlocui-
rea numerelor străine cu nume-
re ucrainene la un preț accesibil 
pentru șoferi. „Potrivit proiectului 
de lege persoanele care folosesc  
mașini cu numere europene tem-

porare trebuie să se prezinte la 
secțiile de poliție pentru a-și asu-
ma responsabilitatea pentru si-
guranța acestei mașini și  să plă-
tească aproximativ 500 de euro. 
Aceasta este suma pe care toți 
o pot achita" , a explicat Prodan. 

Aceasta consideră că în acest fel 
mașinile care se află deja pe teri-
toriul  Ucrainei vor fi legalizate și 
astfel va spori siguranța circulați-
ei rutiere. 

Un proiect de lege alternativ, 
deja votat în prima lectură chiar 
înainte  de vacanța de vară a 
parlamentarilor, poate complica 
în mod semnificativ viața pro-
prietarilor de eurorable. Potrivit 
textului, toți proprietarii de au-
tomobile  cu numere străine de 

înmatriculare vor fi obligați să-
și scoată mașinile din Ucraina, 
să găsească proprietarii și să 
le scoată de la evidență, după 
aceea să se întoarcă în Ucraina 
și deja aici să plătească taxele, 
accizele și TVA-ul.

SUA impune noi taxe 
vamale pentru 

importurile din China
Statele Unite impun noi taxe vamale pe importul de mărfuri chine-

zeşti, în valoare de 200 miliarde de dolari, ca urmare a escaladării răz-
boiului comercial cu China, transmite postul BBC. Impozitele vor intra 
în vigoare începând cu 24 septembrie, pornind de la 10% şi crescând 
la 25% de la începutul anului viitor, cu excepţia cazului în care cele 
două ţări ajung la un acord. Preşedintele Donald Trump a declarat că 
ultima rundă de tarife a venit ca un răspuns la „practicile comerciale 
neloiale ale Chinei, inclusiv subvenţiile şi regulile care impun compa-
niilor străine în anumite sectoare să aducă parteneri locali". Beijingul 
a anunţat că nu are de ales şi că va impune măsuri de retorsiune. 
„Pentru a-şi apăra drepturile legitime,  interesele şi ordinea în comerţul 
liber internaţional, China nu are de ales decât să impună măsuri de 
retorsiune", a informat Ministerul Comerţului într-un comunicat, fără a 
da mai multe detalii.
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Proprietari funciari neaşteptați 

Duminica trecută, în legătură cu aceas-
ta, la Molnița a fost convocată adunarea ge-
nerală a sătenilor. Inițiativa a pornit de jos și 
a fost susținută de Consiliul sătesc. 

– Nu țin minte ca la Molnița să fi fost 
cândva un asemenea scandal, spune 
starostele Mihail Malancă. Așteaptă loturi 
de pământ opt participanți la luptele din 
Donbas. Trei dintre ei au primit, a rămas să 

satisfacem cererile a cinci persoane. Și iată, 
ne trezim că în lunca Prutului, pe imașurile 
satului au fost repartizate trei parcele de pă-
mânt fără ca să ni se aducă la cunoștință. 
S-a făcut aceasta cu consimțământul Direc-
ției Cadastrului de Stat de la Cernăuți. Să-
tenii s-au revoltat: „Pentru consătenii noștri 
nu-s terenuri libere, iar pentru alții din afară 
de găsesc”. 

Molnicenii, în fața reprezentanților pu-
terii raionale, conducerii Comunității Teri-
toriale Unite Herța, din care satul lor face 
parte, au cerut să se facă dreptate. Au 
hotărât să se adreseze în scris la Direcția 
principală a Serviciului Cadastrului de Stat 
din regiune, la  Procuratura regională și la 
alte organe de drept ca procesul început 
să fie oprit. 

Aici există o nuanță.  Noua Comunitate 
Teritorială Unită Herța va începe să funcți-
oneze cu adevărat la 1 ianuarie 2019, iar 
până atunci durează perioada de tranziție. 
Localnicii bănuiesc că de această situație 
s-au folosit persoanele care pretind la par-
cele de pământ din lunca Prutului. Oricum, 
la reclamațiile lor organele vizate trebuie să 
reacționeze.         Vasile CARLAŞCIUC

O lege imperfectă, dar mai ales cea funciară, poate 
aduce multe surprize. Până nu vor fi create comuni-

tăți teritoriale și terenurile din afara hotarelor localităților 
nu vor fi date în subordonarea acestora, mărul discordiei 
se va afla anume acolo. În timp ce consiliile locale se 
confruntă cu problemele complicate ale împroprietăririi 
cetățenilor cu pământ, nedispunând de „terenuri libere”, 
sunt puse în joc parcelele din afara localităților, pe care 
au pus ochii oameni străini. Iar dacă ne ținem de buchea 
legii, aceștia nu sunt străini și, ca orișicare cetățean 
ucrainean, au dreptul la cota lor de pământ, pe care o 
poate oferi Direcția principală a Serviciului Cadastrului 
de Stat în regiune, uneori fără consultările cu consiliile 
locale. Or, Serviciul Cadastrului de Stat operează anu-
me cu terenurile care nu sunt ale consiliilor locale. Un 
asemenea conflict a avut loc la începutul anului trecut 
la Tărăsăuți, raionul Noua Suliță, iar acum se reperă la 
Molnița, raionul Herța. 

Grădinița „Ghiocelul” din Costiceni, regiunea 
Cernăuți, ar putea fi închisă. Administrația  
Raională Noua Suliță – din nou indiferentă

Grădinița „Ghiocelul” din 
satul Costiceni, raionul 

Noua Suliță, regiunea Cernă-
uți, unde procesul de învăță-
mânt are loc în limba română 
ar putea fi închisă în cel mai 
scurt timp. Un grup numeros 
de părinți din acest sat au 
venit să protesteze pe lângă 
Administrația Raională de 
Stat Noua Suliță în legătură 
cu riscul de lichidare a grădi-
niței din Costiceni, însă pozi-
ția funcționarilor de stat a fost 
una absolut indiferentă.

Părinții copiilor din satul românesc 
Costiceni au avut o întâlnire scandaloa-
să cu Eugenia Boiko, șeful  Administrați-
ei Raionale de Stat Noua Suliță, care a 
replicat celor nemulțumiți de marele risc 
al lichidării unei grădinițe dintr-un sat ro-
mânesc, că în întreaga țară au loc redu-
ceri de personal, că Administrația nu are 

bani și că multă lume va fi nevoită să se 
pensioneze. Eugenia Boiko a spus că nu 
are cum să finanțeze această grădiniță, 
rugând românii să înțeleagă că așa „este 
situația acum… și că 
în țară este război”. Ea 
argumenta că oamenii 
trebuie să rabde din pri-
cina războiului. Boiko, 
chipurile, vrea să ajute, 
însă nu are cum.  Șefa 
secției de învățământ 
a mai spus că primăria 
poate să ia asupra ei 
cheltuielile legate de în-
treținerea grădiniței.

În context, parla-
mentarul Grigore Timiș, 
unicul etnic român în 
Rada Supremă, a co-
municat că a cerut în 
mod oficial explicații 
șefului Administrației 
Raionale de Stat Noua 
Suliță. Eugenia Boiko 
a răspuns interpelării, 
argumentând că gră-

dinița necesită finanțări suplimentare și 
că aceasta ar exista dacă vor fi alocate 
noi resurse bănești. În opinia lui Grigore 
Timiș, Eugenia Boiko se răzbună în acest 
mod pe locuitorii satului Costiceni pentru 
că ei au decis împreună cu primarul sa-
tului să formeze o comună împreună cu 
satele vecine și nu s-au supus scenariului 
elaborat „la raion”.

Boiko propune comasarea grădinițe-
lor din satele vecine, impunând părinții 
să ducă copiii lor în grădinițele din satele 
vecine. Timiș amintește de faptul  că Eu-
genia Boiko s-a plâns că nu are finanțare 
de la Kiev, însă nu există vreo dovadă că 
dumneaei s-a adresat către Guvern pen-
tru a fi găsiți bani pentru întreținerea gră-
diniței. Cu alte cuvinte, bani nu sunt, dar 
nici nu se face nimic pentru a fi găsiți. 

Serviciul de presă al  
parlamentarului Grigore TIMIŞ
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Pagină realizată 
de Dumitru VERBIŢCHI

ATENȚIE! ESCROCII ÎN ACȚIUNE

Pe zi ce trece escrocii devin 
din ce în ce mai ingenioși și in-
ventează noi scheme de jefuire 
a cetățenilor. Ei le telefonează 
oamenilor și se prezintă lucră-
tori ai poliției. De cele mai multe 
ori acționează vechea schemă 
cu „beleaua” în care a nimerit, 
chipurile, vreo rudă. Pentru a 
evita responsabilitatea penală, 
care, în realitate, nici nu exis-
tă, oamenii dau ultimul ban din 
casă. Cine nu-i vrea bine fecio-
rului sau nepotului despre care 
i se spune că a comis vreun 
accident sau altă infracțiune? 

Oamenii transferă suma de bani 
cerută fără să controleze veridi-
citatea informației și să se asi-
gure de adevărul celor spuse. În 
alte cazuri escrocii se prezintă 
lucrători bancari. Aici schema 
lor este și mai interesantă, iar 
infractorii nu trebuie să depună 
mari eforturi. Aceștia află rechi-
zitele bancare, transferă imedi-
at banii de pe o cartelă pe alta. 
Escrocii își perfecționează în 
permanență schemele lor crimi-
nale. Ei pot să se prezinte și ca 
lucrători ai fondurilor de caritate 
sau ai magazinelor-online.      

Accidentul fatal din zona 
Gravitonului: procuratura 

nu are nici un temei pentru 
a-i reține pe polițişti

Colaboratorii organelor de drept nu au nici un temei juridic pen-
tru a-i reține pe polițiștii suspectați că l-ar fi accidentat mortal pe 
un tânăr în apropiere de fosta uzină ”Graviton”. Despre aceasta a 
informat Oleg Pepeliuk, adjunct al procurorului regiunii Cernăuți. 
Potrivit lui, în momentul accidentului mașina poliției se deplasa cu 
60-80 kilometri pe oră. Potrivit adjunctului procurorului, acciden-
tarea victimei a avut loc până la trecerea de pietoni, fapt despre 
care vorbesc și fragmentele din mașina deteriorată. Cel decedat 
se deplasa în fruntea unui grup, care tocmai încerca să traverseze 
strada. Experții încearcă să clarifice dacă tânărul se afla în stare de 
ebrietate. Procurorii au negat informația că șoferul aflat la volanul 
mașinii poliției ar fi fugit de la locul tragicului accident.     

Biciclist accidentat mortal
Cauza principală a acci-

dentului a fost încălcarea regu-
lilor de circulație rutieră, ceea 
ce a și dus la moartea tragică 
a unui ciclist în satul Lekece 
din raionul Vijnița. Surse poliți-
enești afirmă că șoferul a fugit 
de la locul crimei. În urma im-
pactului, bărbatul în vârstă de 
53 de ani s-a ales cu traume 
incompatibile cu viața. Pentru 

reținerea vinovatului au fost 
antrenate mai multe echipe 
ale forțelor de ordine. În scurt 
timp, colaboratorii Secției raio-
nale de Poliție Vijnița l-au reți-
nut în curtea casei sale pe un 
bărbat de 36 de ani din orășe-
lul Berhomet. Automobilul „Mit-
subishi Carisma” a fost confis-
cat. Soarta vinovatului avariei 
o va decide justiția.    

Și-a amenințat 
vecinul cu omor  

Poliția a fost alertată de un locuitor al raionului 
Chițmani, care a declarat că vecinul l-ar fi amenințat 
cu moartea. Anchetatorii au demarat o procedură în 
baza articolului 129 al Codului Penal al Ucrainei. În 
cadrul unei operațiuni de profilaxie, lucrătorii poliției 
au efectuat o percheziție în gospodăria bărbatului de 
53 de ani din localitatea Lujeni. Oamenii legii au con-
statat că acesta a mai fost judecat pentru infracțiuni 
analogice. Polițiștii au găsit și au sustras un revolver 
și cartușe pentru el. Infractorul a fost reținut în baza 
articolului 208 al Codului Penal al Ucrainei. Cercetă-
rile continuă.   

8.500 GRIVNE AMENDĂ 
PENTRU TENTATIVA DE 

MITUIRE A UNUI 
POLIȚIST

O instanță din regiunea Cernăuți i-a apli-
cat o amendă de 8.500 grivne unui bărbat, 
care a încercat să-i propună unui polițist 150 
de grivne pentru ca acesta să nu întocmeas-
că un proces-verbal în privința lui. Polițistul 
a refuzat propunerea și a înștiințat despre 
acest caz organele de resort. Drept rezultat, 
bărbatul a plătit o amendă usturătoare, ca-
re-i va tăia pofta de a mai comite asemenea 
fapte.

Omor teribil: un bărbat a fost găsit mort 
în garajul casei 
sale

O locuitoare a raionului Vijnița a 
alertat poliția comunicând că ruda 
sa, care locuiește în raionul Hliboca, 
nu mai răspunde la apelurile telefo-
nice de trei zile. Colaboratorii Secției 
raionale de Poliție Hliboca s-au de-
plasat la adresa indicată. Percheziți-
onând gospodăria, oamenii legii au 
găsit, în garaj, corpul fără semne de 
viață al proprietarului. Și în interiorul 
casei totul era schimbat: situația pă-
rea ca după un jaf. Polițiștii încearcă 
să identifice persoanele, care ar fi 
putut comite această crimă teribilă.      

NOUĂ MAȘINI AVARIATE ÎN CENTRUL ORAȘULUI CERNĂUȚI
Șoferul, care a avariat 

nouă mașini pe strada Po-
povici din centrul regional, se 
afla în stare de ebrietate. Ex-
pertiza a constatat 1,79 pro-
mile în sânge, ceea ce depă-
șește norma admisibilă de 
nouă ori. După ce șoferul a 
trecut testele corespunzătoa-
re la dispensarul narcologic, 
el a povestit și detaliile acci-
dentului. Acesta ar fi luat ma-
șina de la un cunoscut, care 
o lăsase fără supraveghere. 
După ce a avariat cele nouă 
mașini bărbatul a dat bir cu 
fugiții. Zece minute mai târ-
ziu el a fost reținut pe strada 
Golovna. Ulterior s-a consta-
tat că bărbatul nu are permis 

de conducere și, respectiv, nici 
experiență de a conduce un au-
tomobil. El riscă cu răspundere 
penală. Suma daunelor prici-
nuite este estimată în prezent 
de companiile de asigurare. Ea 
poate să ajungă la câteva sute 
de mii de grivne.    
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Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC

• Frumusețe

MODURI SURPRINZĂTOARE DE REDUCERE A RIDURILOR

METODE INEDITE 
DE DIMINUARE 
A RIDURILOR

* Dormiţi 8 ore pe noapte. În 
timpul somnului, pielea se rege-
nerează şi aspectul ei se va îmbu-
nătăţi considerabil. Somnul oferă 
numai beneficii pentru piele, de 
aceea trebuie să respectaţi orele 
de somn şi să evitaţi nopţile albe.

* Consumaţi somon. Deoa-
rece pielea este compusă în prin-
cipal din proteine, este important 
să vă asiguraţi că aportul de ali-

mente furnizează elementele ne-
cesare unei diete sănătoase.

Peştele este sursa excelen-
tă de proteine, precum şi de alte 
substanţe nutritive care permit 
organismului să integreze protei-
nele dietetice în piele.

* Asiguraţi-vă aportul de vi-
tamina C. Aceasta este necesară 
pentru producţia normală de co-
lagen. Deci, este important să vă 
asiguraţi că dieta conţine alimente 
bogate în această vitamină.

În plus, evitarea luminii ultravi-
olete fie de la soare, fie din surse 

de lumină artificială este probabil 
cea mai importantă recomandare 
pentru micşorarea  ridurilor.

* Folosiţi produse cu extract 
de soia. Există studii care susţin 
că extractele din soia pot îmbu-
nătăţi aspectul tenului, diminuând 
astfel ridurile.

* Consumaţi cacao la micul 
dejun. Ceaiul, cafeaua, dar şi ca-
cao conţin cantităţi mari de anti-
oxidanţi necesari tenului sănătos.

* Limitaţi expunerea la raze 
ultraviolete. Înainte de a ieşi din 
casă, indiferent de sezon, aplicaţi 
pe faţă o cremă cu factor de pro-
tecţie solară.

* Renunţaţi la fumat. Fumatul 
dăunează mult sănătăţii tenului, 
ridurile devenind astfel mult mai 
vizibile. Studiile arată că fumatul 
pentru o perioadă lungă de timp 
poate îmbătrâni tenul cu 5 până la 
10 ani.

Fumul de ţigară are un impact 
major asupra tenului, împiedicând 
circulaţia sangvină. În plus, este 
redusă producţia colagenului şi a 
elastinei, iar pielea îşi va pierde 
elasticitatea şi fermitatea.

* Renunţaţi la solar. Expune-
rea la solar, pe lângă riscul ridicat 
de cancer de piele, favorizează 
îmbătrânirea prematură, apariţia 
ridurilor şi pigmentarea pielii.

* Folosiţi cosmetice pentru 
tipul de ten. Alegeţi produse care 
sunt destinate tipului dumnea-
voastră de ten. Există patru tipuri 
de ten: normal, gras, uscat şi mixt.

Dacă utilizaţi creme şi loţiuni 
nepotrivite tipului de ten, acestea 
pot avea efecte adverse, precum 
producerea alergiilor, eczemelor, 
coşurilor şi uscarea excesivă a 
pielii.

Ridurile reprezintă una dintre problemele de 
estetică ce îngrijorează orice femeie, cu mult 

înainte de apariţia lor. Factorii care duc la apa-
riţia ridurilor sunt diverşi, fie că vorbim despre 
mediul poluat în care trăim, despre felul în care 
ne îngrijim tenul sau despre stresul zilnic din 
cauza căruia tenul are foarte mult de suferit. În 
funcţie de toate acestea, ridurile apar mai de-
vreme sau mai târziu. Important este ca ele să 
fie prevenite şi tratate imediat ce au apărut.

• Diete

PENTRU UN ABDOMEN PLAT, CONSUMĂ MAI 
DES ACESTE LEGUME!

ANUMITE LEGUME ÎȚI POT OFERI SENZAȚIA DE 
SAȚIETATE MULT MAI REPEDE ȘI O POT MENȚINE 
UN TIMP MULT MAI ÎNDELUNGAT, ÎN FELUL ACES-
TA ÎNTR-UN TIMP RELATIV SCURT VEI VEDEA DI-
FERENȚE BUNE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE STRATUL 
ADIPOS DE LA NIVELUL ABDOMENULUI. ȘI ASTA 
TOCMAI DIN CAUZA FAPTULUI CĂ, MENȚINÂND 
SENZAȚIA DE SAȚIETATE TIMP ÎNDELUNGAT, TE VEI 
ȚINE LA DISTANȚĂ DE MÂNCAREA NESĂNĂTOASĂ 
ȘI DE ORICE ALTĂ TENTAȚIE NESĂNĂTOASĂ.

Consumă rondele de legume
Dacă doreşti să ronțăi ceva seara când stai în 

fața televizorului și în același timp să fie sănătos, 
atunci prepară chipsuri sănătoase din legume.

Una dintre cele mai sănătoase legume, prietenă 
de altfel cu silueta, este morcovul. Gustos, sățios, 
poate fi consumat atât în stare crudă, cât și gătită, 
simplu sau în salată.

Țelina are efect diuretic. Despre țelină se spu-
ne că este bună pentru bărbați. Această legumă este 
bună pentru oricine și pot fi consumate atât frunzele, 
cât și rădăcina.  Contribuie la procesul de digestie, 
stimulând pofta de mâncare și în același timp oferind 
un veridic efect diuretic care va susține eliminarea 
toxinelor prin intermediul urinei. Fiind slab calorică, 
țelina va ajuta să pierzi rapid atât în centimetri, cât 
și în kilograme. Poate fi consumată sub formă de 
salată, fie sub formă de suc, țelina este extrem de 
delicioasă și sănătoasă.

Conopida, sursă bună de fibre. Dacă doriţi să 
slăbiţi, sau aveţi probleme cu digestia, atunci consu-
maţi cât de des e posibil conopidă, mai ales în stare 

crudă. Fiind bogată în fibre alimentare, fitonutrienți, 
antioxidanți, cât și vitamina C, este o variantă extrem 
de sănătoasă și sățioasă. Poate înlocui piureul de 
cartofi, aceasta neavând deloc amidon. 

Carnea poate fi înlocuită cu ciupercile. Ele pu-
tând fi asociate cu orice altă legumă sau proteină. 
Ciupercile fiind sărace în calorii însă bucurându-se 
de o cantitate mare de fibre care totodată furnizează 
și foarte multe vitamine și minerale organismului.

Castravetele hidratează bine. Având un conți-
nut bogat de apă, peste 95%, castravetele este de 

bază în cazul curelor de slăbire și mai ales, dacă 
doriţi să scăpaţi de țesutul adipos de pe abdomen şi 
de  toxinele acumulate în organism.

Legumele ar trebui să fie nelip-
site de la orice masă. Asemeni 

paharului de apă ce trebuie băut 
înainte de orice activitate pe care 
vrei să o desfășori. Am putea spu-
ne că legumele se împart în două 
categorii și anume cele care conțin 
amidon (cel mai bun exemplu fiind 
cartoful) și cele care nu conţin 
deloc amidon.

• Gătiți gustos împreună cu noi!
PIEPT DE PUI CU OREZ 

 ŞI LEGUME
Ingrediente: 1 piept de pui, 200 g orez, 1 ardei gras 

roşu, ulei, ½ vânătă, 1 dovlecel, sare, piper, cimbru. 

Pentru sos: 1 lingură unt, 1 lingură făină. 
Preparare.  Se spală pieptul de pui, se taie în bucăţi şi se pune la fiert 

în apă rece cu sare. Când este fiert, se scoate pe o farfurie şi se lasă câ-
teva minute să se răcească. Apoi se prăjeşte în puțin ulei. Se păstrează o 
cană din apa în care a fiert carnea. Se fierbe orezul, urmând instrucțiunile 
de pe ambalaj. Când este gata, se scurge se presară cu puțină sare şi 
piper şi se stropeşte cu ulei. Se spală, se taie  legumele şi se prăjesc pe 
ambele părți pe un grătar bine încins. Se pun alături de orezul fiert. Se-
parat, într-o cratiţă, se prăjeşte, fără să se înnegrească, o lingură de făină 
şi una de unt. Se stinge cu apa în care a fiert carnea şi se lasă să dea 
în câteva clocote, presară sare şi piper, după gust. Sosul trebuie să fie 
gros ca o smântână, fără cocoloaşe. Se serveşte pieptul de pui cu orez şi 
legume, cu sosul alb şi presărat cu puțin cimbru.

REȚETĂ DE PUI MEXICAN
Ingrediente: un piept de pui mare, dezosat, ulei pentru prăjit, o 

ceapă, 3 ardei grași de culori diferite. 

Pentru marinată: 2 linguri suc de lămâie, 3 linguri ulei, un cățel 
de usturoi, 1/2 linguriță sare, 1/2 linguriță chimen măcinat, 1/2 linguriță 
praf de chili, 1/2 ardei iute, câteva fire de pătrunjel. 

Preparare. Carnea se taie felii care se pun într-un castron. Se 
amestecă ingredientele pentru marinată, se toarnă peste carne, se 
amestecă bine și se lasă așa pentru o oră. Feliile de carne marinată 
se șterg și se prăjesc în ulei pe fiecare parte. Se scot și se învelesc în 
folie de aluminiu. Se mai adaugă ulei, dacă este nevoie, și se călesc 
ceapa și ardeii. Se lasă 5 minute pe foc, timp în care se taie carnea 
bastonașe şi se servesc împreună. 
ŞTRUDEL CU MERE ŞI STAFIDE DUPĂ 

REȚETA NEMȚEASCĂ
Ingrediente (pentru aluat): 55 g unt, 200 g făină, 1 praf de sare, 

80 ml apă.
Pentru umplutură: 50 g stafide, 1 lingură esență de rom, 2-3 lin-

guri apă, 4 mere, 1 lingură zeamă de lămâie, 1 linguriță scorțișoară, 
100 g zahăr, 1 linguriță esență de vanilie, 6 linguri unt, 30 g pesmet.

Preparare.  Pentru aluat, se mixează untul cu făina, sarea și apa la tem-
peratura camerei. La final trebuie să se obțină un aluat potrivit de tare și elas-
tic. Se lasă la temperatura camerei 30 de minute. Se preîncălzeşte cuptorul 
și se tapetează o tavă. Se curăţă merele, li se îndepărtează cotorul și se taie 
cubulețe. Se amestecă cu zeama de lămâie, scorțișoara, zahărul, esența de 
vanilie și stafidele pe care le-am ținut în prealabil în esența de rom combinată 
cu apă. Se întinde foarte subțire aluatul, se presară pesmetul, se așează la 
mijloc merele, se pun 3 linguri de unt și se trec peste umplutură marginile 
aluatului. Se lipesc bine capetele și se așează ștrudelul în tavă. Se unge cu 
untul rămas topit și se dă la cuptor până când se rumenește.

Poftă bună!
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

„STEAUA FĂRĂ NUME” NE CHEAMĂ-N TOAMNA TEATRALĂ 

Piesa a fost scrisă în 1940 și, după cum 
remarcă regizorul spectacolului, Ludmila 
Skripka, artistă a poporului din Ucraina, ea 
rămâne actuală prin valorile umane abor-
date: onestitatea, iubirea, relațiile dintre 
bărbat și femeie. Această poveste de dra-

goste a unui profesor-visător, care crede 
că a descoperit o stea, steaua fără nume, 
și a unei femei frumoase, care a plecat, 
în urma unor circumstanțe, dintr-un mare 
oraș în provincie, fiind nevoită să aleagă 
între iubire și bunăstare, conține un mesaj 

deloc întârziat pentru generația în blugi și 
cu iPhone. 

În rolul principal, al Monei, s-a produs 
actrița Marina Timcu, care și-a făcut studiile 
teatrale în România, și are mai multe roluri 
de succes la Teatrul din Cernăuți. 

Piesa „Steaua fără nume” a fost tradusă 
în ucraineană de Serhii Lucikanin, profe-
sor de latină la Universitatea Națională „T. 
Șevcenko” din Kiev, și anume varianta lui a 
stat la baza spectacolului montat de Teatrul 
cernăuțean. La primul spectacol din toamna 
curentă a fost prezent și traducătorul piesei. 

– Spectacolul mi-a plăcut foarte mult, 

actorii au jucat minunat și îi sunt recunos-
cător direcției teatrului și regizorului care 
au ales anume traducerea mea, ne-a co-
municat domnul Serhii Lucikanin. Să tra-
duc această piesă a fost pentru mine un 
vis mai de demult. Prin anii 90 am privit fil-
mul „Steaua fără nume” cu actrița de la Pa-
ris, Marina Vladi, în rolul principal. În 2006 
am vizionat acest spectacol la Chișinău. 
Cu trei ani în urmă am început să lucrez 
la traducerea piesei lui Mihail Sebastian în 
limba ucraineană și mă bucur foarte mult 
că de ea s-a folosit minunata trupă teatrală 
din Cernăuți. 

„Steaua fără nume” a apărut mai demult pe bolta tea-
trală a Cernăuțiului. În ultimii ani spectacolul după 

cunoscuta piesă a dramaturgului român, Mihail Sebasti-
an, a fost adus pe scena cernăuțeană chiar de un teatru 
din România. Și iată că trupa din Cernăuți a încheiat la 
24 iunie precedenta stagiune, a 87-a, cu premiera piesei 
„Steaua  fără nume”. A intrat în toamna teatrală tot cu 
acest spectacol, care i-a cucerit pe spectatori. 

Unicul interpret moldovean, 
menționat în SUA, a concertat 

la Cernăuți 

În anul curent Dan Balan a întreprins un 
turneu de trei luni  în Ucraina, evoluând în 19 
orașe. Cântecele interpretului din Moldova nu 
numai că au avut priză la spectatori, ci au fost 
un show de nivel internațional, a afirmat criti-
ca muzicală. Pentru admiratorii talentului său 
Dan Balan a interpretat și cântece mai vechi 

din repertoriul Grupului O-Zone, și cântece 
noi. 

La 14 septembrie Dan Balan a evoluat 
la Cernăuți după același scenariu, dar cu o 
deosebire esențială. Cântecele lui în limba 
română au fost primite cu tot sufletul de un 
număr mare de fani care le înțeleg și mesajul. 

Dan Balan este considerat un artist unic în felul său, căci el este 
nu numai vocalist, dar și autor de muzică și texte, producător. 

S-a proslăvit în lumea întreagă ca multi-instrumentalist și, pe bună 
dreptate, a fost nominalizat la Premiul „Grammy” al Academiei 
Naționale a Artelor și Științelor de Înregistrări a SUA pentru super-
hit-ul „Live Your Life”.  În această privință este unicul muzician din 
Moldova care s-a învrednicit de o asemenea onoare. Dan Balan 
mai este și deținătorul premiilor Music Awards și Echo Awards. 

„SUFLETUL UNUI ARTIST ESTE MEREU ACASĂ”

Calităţile artistice 
ale sculptorului Ale-
xandru Paraschiv (61 
de ani) l-au recoman-
dat în toată lumea, iar 
talentul se reflectă în 
lucrările de artă pe 
care le-a realizat şi 
care se regăsesc în 
colecţii private din 
Franţa, Austria, SUA, 
Canada, Japonia, dar 
şi în participările la 
saloane şi galerii din 
Paris, Budapesta, 
Nagano – Japonia, 
Silistra Bulgaria, scrie 
„Adevărul”.  

Despre Alexan-
dru Paraschiv au au-
zit şi japonezii, care i-au comandat lucrări ce se află şi astăzi amplasate la Universitatea Kyushu 
şi în localitatea Fujimikogen, pentru una dintre ele străinii plătind 20.000 de dolari. În urmă cu 20 
de ani a participat la un concurs în Japonia, unde, din 800 de candidaţi din 14 ţări au fost aleşi 
doar 7 artişti.  

Unul dintre ei a fost călărăşeanul Alexandru Paraschiv. „Atunci când sufletul se deschide şi 
starea e pozitivă, se deschid şi căile. A fost o perioadă frumoasă, interesantă, am întâlnit oameni 
minunaţi“, îşi aminteşte artistul.   

„Ca orice artist care este peste graniţe, m-am hrănit cu originalul. Pot să spun, făcând o glumă, 
că am fugit din ţară ca să văd muzee. A fost de bun augur, dar este greu de explicat ce am trăit 
şi ce am simţit departe de ţară. Am avut condiţii de lucru excelente, am întâlnit oameni minunaţi, 
m-am desăvârşit ca artist, dar gândul mi-era tot acasă. Părinţii erau la Călăraşi, şi acest lucru a 
contribuit la hotărârea mea“, povesteşte Alexandru Paraschiv.  În 2013, după ce s-a consacrat 
ca artist în străinătate, sculptorul a decis să se întoarcă acasă. Acum şi-a găsit liniştea pe malul 
Dunării.

„La Ostrov, un sculptor care pune mâna mai întâi şi mai întâi pe lut, găseşte aici din plin acest 
material, în culori, structuri şi omogenităţi diferite. Când am aprofundat istoria locului, am înţeles 
că la o adâncime de numai un metru veşniceşte o istorie cu o valoare specială, care trebuie 
scoasă la lumină, din care noi, artiştii, ne putem inspira“, explică sculptorul, care pune în centrul 
creaţiei sale omul.    

„Mi se potriveşte caracterul oamenilor, mi se potriveşte zona cu alternanţa anotimpurilor ei. 
După ce am trecut prin marile muzee ale lumii, mi-am dat seama că noi avem un patrimoniu pe 
care nu-l punem în valoare, de o mare bogăţie artistică“, spune sculptorul.   

Sculptorul român, Alexandru Paraschiv, care în decursul 
unui sfert de veac a trăit și a creat în Japonia, Franța, 

Coasta de Aur, s-a întors la origini. Şi-a deschis un atelier pe 
malul Dunării, la Ostrov, în judeţul Constanţa, unde creează 
în linişte, modelând în lut, piatră şi fier. Îşi doreşte ca frumu-
seţile Dobrogei să ajungă cunoscute în toată lumea. 
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Cuvântul românesc se mai reține în gară…

 O bună parte din aceste cu-
noștințe au fost primite în limba 
română, graiul matern al mai 
multor nouăsulițeni. Din perioada  
sovietică vine tradiția de a numi 
cele trei școli din Noua Suliță după 
limba de predare a obiectelor: 
„școala ucraineană”, „școala rusă” 
și „școala moldovenească” (adică 
„românească”). Dar au sosit tim-
puri noi, cu deschidere spre în-
vățământul occidental, și statutul 
acestor școli s-a schimbat. Și pri-
mul pas în această direcție a fost 
întreprins de regretata directoare 
a școlii cu limba română de pre-
dare, Valentina Balan, obținând 
pentru instituția sa de învățământ 
statutul de liceu.  

Nu este vorba de o simplă 
schimbare a denumirii, ci de 
schimbarea nivelului de instruire. 

„Liceul este o 
carte de citire”

 (scurtă caracteristică)
„Scopul de bază al liceului 

constă în educarea unei persona-
lități creative, care acumulează în 
sine cele mai bune calități morale 
și va putea în viitor să se realizeze 
cu succes. Astăzi, colectivul lice-
ului lucrează intens la afirmarea 
principiilor școlii noi, unde elevul 
trăiește o viață împlinită, își pro-
iectează viitorul, luând în conside-
rație posibilitățile proprii. Își pune 
în față scopul autoinstruirii. Elevii 
Liceului raional participă activ la 
diverse acțiuni raionale, regiona-
le și internaționale. Colaborăm cu 
diferite țări vecine. Suntem parti-
cipanții proiectului învățământu-
lui multilingv „Calea către o viață 

sănătoasă prin dezvoltarea infras-
tructurii sportive transfrontaliere”, 
a proiectelor „Pas cu pas pentru 
colectarea separată a deșeurilor” 
și  „Compola”.  Colectivul pedago-
gic al liceului, pentru meritele deo-
sebite la Concursul „Talentele tale, 
familie de pedagogi” a fost men-
ționat cu „Marele Premiu”. Aceste 
merite sunt rezultatul muncii inspi-
rate a elevilor și profesorilor, fiind 
susținuți și înțeleși de părinți. 

Liceul e cartea de citire,
Lecțiile toate-s scrise-n ea.
Tot ce-nveți cu dor și cu iubire
De la firul ierbii pân’la stea”.

„Nu trebuie să-i 
îndepărtăm pe 

copii de graiul și 
cultura neamului 

lor” 
Situația demografică, cauzată 

de procesele de migrație, se face 
simțită și la Liceul raional din Noua 
Suliță. Deși aici vin să învețe elevi 
din mai multe sate – Marșinți, Stro-
iești, Priprutea, Vancicăuți, Cote-
leu – numărul elevilor e în scăde-
re, în comparație cu numărul lor 

din trecutul nu prea îndepărtat. 
– În anul acesta de învățământ 

avem 203 elevi, concretizează 
directoarea liceului, doamna Ina 
Calistruc. Sunt clase paralele ro-
mânești și ucrainene. În clasa întâi 
sunt 16 elevi și nici unul la română. 
Constatăm cu oarecare îngrijorare 
acest lucru, dar credem că situ-
ația se va ameliora. Au mai fost 
asemenea cazuri în istoria nouă 
a liceului. La anul viitor precis că 
vom avea clasa întâi românească, 
deoarece se lucrează cu părinții și 
unii dintre ei ne-au asigurat că-și 
vor da copiii în clasa românească. 
Voi sublinia că în clasele ucraine-
ne limba română este un obiect de 
studiu obligatoriu. Avem profesori 
la română foarte buni: Tamara 
Hodoba, Marina Nichitina, Zinaida 
Slanina. 

– Cu câțiva ani în urmă o 
elevă de la Liceul raional Noua 
Suliță, discipola profesoarei 
Tamara Hodoba, a ocupat locul 
întâi la Olimpiada internațională 
la limba română, care s-a desfă-
șurat în România. Cum credeți, 
un asemenea succes se poate 
repeta? 

– De ce nu? Doar limba româ-
nă se învață în liceu la fel de serios 
ca și alte obiecte. Tradiția româ-
nească se păstrează în instituția 
noastră de învățământ. Elevii noș-
tri au proiecte comune cu vârstenii 
lor din Ungheni și Fălești, Repu-
blica Moldova. Vara aceasta s-au 
odihnit în tabere din România. Cu 
alte cuvinte, nu sunt îndepărtați de 
graiul și cultura neamului lor. 

– Potrivit rezultatelor teste-
lor independente externe din 
anul curent Liceul raional Noua 
Suliță are un rating bun între 
instituțiile de învățământ me-
diu din regiune. Au contribuit la 

aceasta și absolvenții care au 
studiat obiectele școlare în lim-
ba română?

– Desigur. La liceu se acordă 
o atenție deosebită pregătirii pen-
tru susținerea testelor. Din 17 ab-
solvenți 10 au devenit studenți la 
instituțiile de învățământ superior. 
Din propria experiență știm că nu 
are importanță atât de mare în ce 
limbă a studiat materialul elevul, 
decisive sunt profunzimea și ori-
zontul cunoștințelor. 

Forța de gravi-
tație a limbii ma-

terne 
Absolventul de cândva al 

acestei instituții de învățământ, 
scriitorul Grigore Crigan, afirma că 
aici activau (prin anii 50-60 ai se-
colului trecut) profesori excelenți, 
unii dintre ei având chiar studii ob-
ținute la universități europene. În 
zilele noastre unii absolvenți ai li-
ceului au reușit să se înscrie la in-
stituții de învățământ superior din 
Europa. Însă important este ca la 
școala de lângă gara din Noua Su-
liță să se simtă forța de gravitație 
a limbii române, ca în trenul vieții 
să urce tineri cu bagaje de cunoș-
tințe solide și cu dragoste față de 
neamul lor.

Liceul din Noua Suliță, într-adevăr, se află în 
vecinătatea gării din acest oraș – jumătate 

bucovinean și jumătate basarabean, dacă ne 
conducem după „geografia” celor două imperii 
– austriac și rus – care pe timpuri au avut ho-
tar anume aici. Chiar și arhitectura celor câteva 
clădiri ale școlii se aseamănă cu cea a gării. E 
îndreptățită și afirmația că absolvenții ei urcă în 
trenul vieții cu bagaje mari de cunoștințe. 

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

O nouă înfrângere pentru FC Bucovina

În ultimul meci din etapa în-
tâi a Ligii a II-a, echipa lui Viktor 
Mglyneţ a cedat în deplasare 
în faţa echipei Mynai (Ujgorod) 
cu scorul de 0:3. Gazdele au 

deschis scorul în minutul 45 al 
întâlnirii, iar în repriza secundă 
şi-au sporit avantajul în  minute-
le 52 şi 69. Bucovinenii Şumyga 
şi Bojemko au ratat şanse clare 

de gol. La etapa actuală FC Bu-
covina se poziţionează pe locul 
8 în clasamentul general al Ligii 
a II-a cu 10 puncte la activ. Li-
der în clasament rămâne Kaluş 
(Cerkaşcyna) cu câte 15 puncte, 
urmate de Mynai cu 14 puncte.   
„Nu am rezistat. Am primit gol în 
ultimele clipe ale primei reprize 
din cauza unei erori ale jucători-
lor centrali. Cu toate acestea am 
ratat două ocazii de gol. ...Jucă-
torilor noştri le lipseşte tăria de 
caracter. Trebuie mai multă res-
ponsabilitate şi dăruire. Avem 
probleme mari în defensivă şi 
trebuie să ne gândim la une-
le schimbări”, a declarat după 
meci antrenorul principal al FC 
Bucovina, Viktor Mglyneţ.  FC 
Bucovina va disputa următorul 
meci în data de 22 septembrie 
cu echipa „Ciaika” (Petropavli-
vska Borșceahivka).

„Săptămâna olimpică” la 
şcoala din Hreațca

La CIE din Hreaţca (raionul Herţa) a avut loc „Săptămâna olim-
pică”. Evenimentul a debutat cu o lecţie olimpică, care a fost ţinută 
de către profesorul de sport de la şcoala locală, dl Ion Petrov. 
Elevii au fost salutaţi de către directoarea instituţiei de învăţământ, 
dna Larisa Miron. În calitate de oaspete de onoare a evenimentului 
a fost invitat veteranul mişcării sportive din raionul Herţa, dl Mihail 
Ciobanu, care în discursul său a subliniat importanța activităților 
sportive pentru tânăra generație.

UEFA înființează 
o nouă competiție 

europeană intercluburi
UEFA înfiinţează o nouă com-

petiţie europeană intercluburi, pe 
lângă Liga Campionilor şi Liga 
Europa. Ultima dată când Europa 
a avut trei competiţii a fost în anul 
1999, atunci când şefii UEFA au 
decis să renunţe la Cupa Cupe-
lor, trofeu cucerit în acel an de 
Lazio, scor 2:1 cu Mallorca, pe 
Villa Park din Birmingham. 

Anunţul înfiinţării unei noi 
competiţii a fost făcut de Andrea 
Agnelli, preşedintele lui Juventus 
şi membru în Comitetului Execu-
tiv al UEFA. Conform oficialului, 
numărul de echipe care vor juca 
în Europa va creşte la 96 şi, au-
tomat, vor creşte veniturile echi-
pelor care vor participa: „S-a dat 
undă verde pentru introducerea 
acestei competiţii, care mai tre-
buie aprobată şi de Comitetul 
Executiv al UEFA. Acest lucru 
va creşte numărul cluburilor din 
competiţiile europene la 96, din 

sezonul 2021-2022", a declarat 
Agnelli, unul dintre şefii Comisiei 
pentru Competiţii de la UEFA şi 
membru al Comitetului Executiv 
al forului continental. Agnelli nu a 
anunţat detalii suplimentare des-
pre noua competiţie.

Campionatul raionului Hliboca la fotbal
Etapa a XIV-a. Rezultate
Grupa I
Tereblecea – Ceahor – 1:0
Hliboca – Cupca – 2:3
Tureatca – Stăneşti – +-
Camenca – Molodia – 1:0
Voloca – Volcineţiii Vechi (meci amânat)

Grupa II-a 
Cerepcăuţi – Privorochia – 0:3
Petriceanca – Stăneşti (2) – +-
Corovia – Mihailovca – 4:2 
Porubna – Lucoviţa – 4:1 Simona Halep, lider mondial pentru a 46-a săptămână

Românca Simona Halep continuă să 
conducă detaşat în clasamentul mondial al 
jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat 
publicităţii la începutul săptămânii curente. 
Halep a ajuns la 46 de săptămâni în fruntea 
ierarhiei mondiale şi ocupă locul 11 într-un 
clasament all-time, făcând un nou pas către 
belarusa Victoria Azarenka, aflată pe locul 10, 
cu 51 de săptămâni pe prima poziţie a clasa-
mentului WTA. Simona Halep are peste 2.000 
de puncte în plus faţă de următoarea clasată, 
daneza Caroline Wozniacki şi mai bine de 
2.500 faţă de germana Angelique Kerber, cla-
sată pe poziţia a treia.

În top 20 nu s-a produs nicio modificare, 
notabil fiind saltul reuşit de taiwaneza Su-Wei 
Hsieh (11 locuri), care a urcat pe 29 după titlul 

cucerit la Hiroshima. Franţuzoaica Pauline 
Parmentier a urcat şi ea 21 de locuri şi se află 
pe locul 48 în clasamentul WTA după titlul 
câştigat la Quebec City. Ucraineanca Elina 
Svitolina ocupă locul 6 în clasamentul WTA.

1 (1). Simona Halep 8.061 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.425
4 (4). Caroline Garcia (Franţa) 4.725
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.585
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.555
7 (7). Naomi Osaka (Japonia) 4.115
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.105
9 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.912
10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787

FC Arşița, deținătoarea Cupei 
raionului Storojineț la fotbal
Pe stadionul „Prietenia” sin Storojineţ s-a 

disputat f inala Cupei raionului  Storojineţ la 
fotbal între FC Arşiţa (Storojineţ) şi FC Tisă-
uţi. Într-o partidă deosebit de tensionată şi 

spectaculoasă FC Arşiţa se impune cu scorul 
de 1:0. Unicul gol al par tidei a fost marcat de 
către S. Voloşciuc în minutul 84 al reprizei se-
cunde. 
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BERBECUL.  În această săptămână s-ar 
putea să fii ceva mai agitat, nervos și irascibil 
decât de obicei. Caută metode constructive prin 
care să te eliberezi de nervozitate. E indicat să 
intercalezi momentele de activitate asiduă cu 
cele de  compromisuri. În relaţia de cuplu, poți 

fi tentat să faci cum te taie capul, fără să ții cont de părerea 
partenerului. Dar, ai mai multe de câștigat dacă abordezi 
chestiunile problematice cu tact şi diplomație. 

TAURUL.  E o perioadă când nivelul de ner-
vozitate și irascibilitate poate ajunge să crească 
văzând cu ochii. La serviciu pot avea loc răstur-
nări de situație la care nu te așteptai din partea 
unor persoane. Se recomandă să fii atent și să-
ți iei mai multe măsuri de siguranță. În familie, 

dacă există chestiuni sensibile care se cer discutate cât mai 
repede, caută s-o faci în această săptămână. 

GEMENII.  Zilele de miercuri și joi te pot sur-
prinde cu moralul destul de scăzut. Nu persista 
în tipare de gândire negativiste și privește par-
tea plină a paharului. Luna Plină de marți creea-
ză o punte de legătură între casa planurilor de 
viitor și a proiectelor de grup. În sfera relaţiilor 

poți cunoaște într-un mod neașteptat persoane noi, ceea 
ce ar putea să stârnească gelozia celui drag. 

RACUL. Nu te gândi prea mult la tot felul 
de scenarii, care mai de care mai rupte de re-
alitate. Ar fi bine să-ți ții gândurile sub control. 
La serviciu se recomandă să discuți perspectiva 
unei promovări cu șefii tăi. Din cauza faptului 
că te preocupă momentan ascensiunea pe plan 

profesional, familia s-ar putea simți neglijată. Nu trece cu 
vederea responsabilitățile tale casnice și petrece timp ală-
turi de cei dragi.

LEUL.  Luna Plină de marți stimulează axa 
cunoașterii din horoscopul tău general. Vei dis-
cuta cu cei apropiați din străinătate şi se reco-
mandă să te concentrezi în această direcție. Ai 
putea, de asemenea, cunoaște oameni din alte 
țări care-ți schimbi felul în care-ți privești viața și 

pe cei din jurul tău. Arată-te deschis oricărei noi perspec-
tive! 

FECIOARA.  În perioada analizată putem 
spune că treci prin transformări destul de in-
tense, în plan personal dar și relațional. Pot să 
apară acum și unele probleme legate de casă 
şi familie. Totul va depinde de modul în care te 
folosești de abilitățile de care dispui pentru a ne-

gocia și chiar vei încerca să mai lași de la tine. La sfârșitul 
acestei săptămâni ești mult mai preocupat de propria sănă-
tate, dar și de relația cu colegii. 

BALANŢA. Cauți acum noi posibilități de 
a te relansa, fie că vorbim despre o afacere, 
fie că vorbim despre studii sau implicarea în-
tr-o nouă organizație. Va trebui să acorzi o mai 
mare atenție la informațiile noi, la discuțiile se-
crete, dar și la eventualele bârfe. Este posibil 

să nu-ți convină ceea ce descoperi acum și să ajungi la 
certuri cu colegii de muncă. La sfârșitul acestei săptămâni 
te bucuri de compania propriului copil sau a persoanei iu-
bite. 

SCORPIONUL.  Începi această săptămână 
cu o stare destul de neplăcută în plan sentimen-
tal. Nu te baza prea mult pe ceea ce ți se tot 
promite, mai ales atunci când este vorba despre 
bani. Este posibil să faci unele cheltuieli neaș-
teptate și care îți vor da peste cap planurile, pro-

iectele. Este o perioadă destul de tensionată, în care te poți 
confrunta cu reproșuri, acuzații. Apar schimbări importante 
în plan profesional, totul va depinde de capacitatea de a 
gestiona situația.

SĂGETĂTORUL.  În această perioadă îți 
concentrezi atenția și energia în zona carierei, 
iar aceasta ar putea să declanșeze anumite 
probleme în cadrul relației de cuplu. Este posibil 
să ajungi acum la unele conflicte în relația cu 
superiorii, te poți simți nedreptățit, nu primești 

chiar tot ceea ce ți s-a promis. În această săptămână se pot 
dezvolta noi relații de prietenie eliberându-te din alte relații. 
La sfârșitul perioadei analizate ai ocazia să petreci mai mult 
timp alături de familie.

CAPRICORNUL.  Este posibil să renunți 
brusc la intenția de a face o călătorie sau la 
studiile, cursurile de perfecționare pentru ceva 
care pare mult mai promițător, la prima vede-
re. Nu este exclus nici să te confrunți cu unele 
probleme de sănătate care îți pot da peste cap 

proiectele personale. Apare posibilitatea încheierii de noi 
parteneriate, afaceri cu străinătatea, poți demara o nouă 
afacere. 

VĂRSĂTORUL.  Este posibil să apară une-
le pierderi de natură financiară. Cert este că îți 
vei concentra atenția în zona finanțelor. Apare, 
în schimb, posibilitatea de a câștiga bani prin 
intermediul altora. Relația cu partenerul de viaţă 
este destul de încordată, mai ales în prima par-

te a acestei săptămâni. Se întrevăd schimbări importante, 
legate de studiile superioare sau tot ceea ce are legătură 
cu locul de muncă.

PEŞTII. Putem să vorbim despre o perioa-
dă destul de agitată, la capitolul relații. Cert este 
că pot să apară acum tot felul de discuții în con-
tradictoriu. Este vorba și despre multă agresivi-
tate, reproșuri, gelozie nejustificată. Este reco-
mandat să îți concentrezi atenția și energia spre 

activități care îți fac bine, din punct de vedere emoțional. 
Evită să faci acum investiții riscante. 

HOROSCOP
24-30.09.2018

Suflet străin pe planeta iubirii

Anatolie a crescut de mic numai cu 
bunica pe linia mamei. Pe bunel nu-l ține 
minte – era mic de tot când acesta a ple-
cat la câștig în Rusia și s-a prăpădit fără 
urme. Bunica a închis ochii, dar așa și nu 
a aflat toate împrejurările dispariției soțu-
lui. Îi spuneau niște oameni din sat, care 
erau cu el la câștig, că a plecat de aca-
să la muncă și nu a ajuns. Toate căutările 
poliției au fost zadarnice. Biata femeie a 
„înghițit” această pierdere a omului drag 
cu greu și a purtat-o ca pe o săgeată în 

inimă tot restul zilelor. Rămase cu doi co-
pii mici în brațe și nu i-a fost deloc ușor 
în acele vremuri de după război. Și pe 
părinți, Tolică (după cum îl dezmierda bu-
nica) îi ține minte ca prin vis. Mamă-sa 
decedase în floarea vârstei în niște împre-
jurări stupide. Se întorcea într-o toamnă 
de la ciuperci printr-un câmp când peste 
ea au dat niște câini vagabonzi fioroși și 
au sfâșiat-o. A fost adusă de urgență la 
spital, dar oamenii în halate albe au lăsat 
mâinile în jos după vreo cinci zile de efort 
pentru a-i salva viața. Zdrobit de durerea 
pierderii femeii iubite, tatăl lui Anatolie și-a 
găsit alinarea în pahar. În scurt timp a fost 
dat afară din serviciu din cauza absențelor 
frecvente. Și a plecat omul la câștig unde-
va în sudul Ucrainei și dus a fost. Spunea 
lumea că s-o fi recăsătorit. De atunci nu 
a mai dat pe acasă. Așa a rămas micuțul 
Tolică de numai patru anișori în grija bu-
nicuței. Biata femeie a pus tot sufletul în 
nepoțel și a făcut totul pentru a-l vedea 
mare și împlinit. După absolvirea clasei a 
opta l-a îndrumat să meargă la studii la o 
școală tehnico-profesională din Cernăuți, 
dar Anatolie avea alte planuri. Încurajat de 
directorul școlii, a hotărât să-și consacre 
viața medicinii și ajutorării oamenilor sufe-
rinzi. Așa că a trecut cu succes cele încă 
două clase de școală și a plecat la studii 
în oraș la colegiul de medicină. Învăța cu 
multă sârguință, deoarece profilul ales îi 
era pe plac. Trei ani au trecut pe neobser-
vate. Aspirațiile lui Anatolie nu s-au oprit 
aici. Și-a încercat puterile la Institutul de 
medicină și a reușit. Fericirea nu i-a fost 
de lungă durată. Era în anul doi de stu-
dii când Domnul a chemat-o la El pe ființa 
care îi înlocuise părinții. A regretat mult 

flăcăul că nu i-a fost alături în clipa de pe 
urmă pentru a o ajuta. Bunica făcuse un 
stop cardiac. De atunci dădea tot mai rar 
pe acasă. Îi era greu de tot atunci când 
venea și găsea ușa zăvorâtă. Casa mult 
prea dragă de altă dată îi părea acum cu 
totul străină. De câte ori revenea acasă 
îl podideau lacrimile. Rămase a nimănui. 
Salvarea o găsea în lecturile permanente 
și în noua ocupație – era angajat ca asis-
tent medical în secția de pediatrie a unui 
spital din oraș. Noua familie l-a primit cu 

mult drag. Anatolie venea mai în fiecare zi 
după ore pe la spital. Prefera să stea mai 
mult acolo decât între cei patru pereți ai 
camerei de la cămin. În scurt timp a însușit 
tot lucrul de la secţia de pediatrie. Cole-
gele (majoritatea personalului erau femei) 
apelau deseori la el pentru a le înlocui în 
schimbul de noapte. Și Anatolie nu întârzia 
să le vină în ajutor. Ținea bine minte vorba 
bunicii: fă bine dacă poți. Cel mai des îi ce-
rea ajutorul Auruța – o brunetă năltuță cu 
ochii negri ca mura. Fata era de-o vârstă 
cu Anatolie, dar reușise să treacă printr-o 
căsătorie eșuată și să rămână cu un copil 
în brațe. Îi era foarte greu atunci când tre-
buia să facă schimbul de noapte. Deseori 
își lua și odorașul la spital. De la o zi la alta 
Anatolie nici nu a observat cum l-a lovit să-
geata lui Cupidon. Și când femeia a apelat 
din nou la ajutorul lui, tânărul i-a declarat 
pe un ton mai serios:

– Nu înțeleg cum o femeie ca tine este 
singură și cum Luminița încă nu are un alt 
tătic.

Nici Auruța nu era dintre acelea care 
se băgau în buzunar după cuvinte:

– Ai vrea să te oferi cumva?
Anatolie nu ține minte cum l-a surprins 

acea întrebare, însă i-a răspuns afirmativ. 
A doua zi au decis că el se mută în aparta-
mentul ei și că vor trăi împreună. Așa a în-
ceput viața de familie a celor doi. Anatolie 
s-a împrietenit destul de rapid cu Luminița, 
devenind un soț exemplar și un ajutor în 
toate pentru soție și un tătic iubitor pentru 
fiica ei. 

Într-o zi de iulie, când Anatolie fusese 
deja repartizat la stagiul postuniversitar în 
aceeași secție, a găsit seara acasă și o 
chemare la comisariatul militar. Cu greu 

au trăit ei acele zile. Curgeau ca o povară 
pentru tustrei. Înainte îl așteptau doi ani 
de despărțire de ființa iubită și de odorul 
de care se atașase mult detot. Dar și-a 
zis că este bărbat și va trece peste toa-
te. Și Auruța îl încuraja destul de mult, 
promițând să-l viziteze oriunde nu va fi 
repartizat cu serviciul în termen. A avut 
mare noroc. După trei luni de instrucțiuni 
la Herson a fost mutat cu serviciul per-
manent chiar la o aruncătură de băț, în-
tr-o unitate militară din Bălți. S-a bucurat 
mult bărbatul că nu va fi atât de departe 
de cei dragi. În curând primi o scrisoare 
de la Auruța, prin care femeia îl înștiin-
ța că va deveni tătic. Bucuria lui Anato-
lie nu avea margini. Cei de la unitate au 
fost cât se poate de indulgenți. La vreo 
jumătate de an de cătănie i-au permis 
un scurt concediu în care și-a legalizat 
relațiile cu ființa iubită. Nu la mult timp a 
venit pe lume Ionuț. Când Anatolie a venit 
din cătănie băiatul era deja măricel. Se 
părea că toate merg strună și sunt o fa-
milie împlinită. Dar așa cum oricărui om 
îi este dat să treacă peste anumite obsta-
cole, nourii negri ai invidiei nu au ocolit 
nici casa celor doi. Într-o zi cineva dintre 
colegii „binevoitori” i-a șoptit că, chipurile, 
soția sa ar fi luat-o razna. Au urmat mai 
multe luni de scandaluri și certuri. Femeia 
îl implora să o creadă că toate acestea 

nu sunt decât simple născociri ale oa-
menilor răi. Bărbatul, însă, rămânea de 
neclintit, mai ales că într-o seară, după 
cină a primit un telefon. Un necunoscut îi 
zicea că el este „amantul” despre care se 
vorbește. Aceasta a fost ultima picătură 
în cupa răbdării lui Anatolie. Chiar în sea-
ra aceea a hotărât să-și ia lumea în cap 
și să plece de acasă. Îl ținea ceva – dra-
gostea pentru cei doi copii. Sentimentele 
părintești s-au dovedit a fi mai puternice 
decât emoțiile. Au urmat vreo câteva luni 
de tăcere. Fiecare își trăia viața. Se în-
tâlneau doar seara și schimbau câteva 
vorbe strict necesare.  

În primăvara viitoare Anatolie a luat un 
tren spre Moscova, iar de acolo a plecat 
în nordul Rusiei, unde a stat mai bine de 
zece ani. Revenit acasă a aflat că acea 
tristă istorie a fost doar o simplă invenție 
a uneia dintre colegele sale din secție, 
care nu i-a putut ierta faptul că a ales-o 
pe bruneta năltuță atunci, în tinerețe. Or-
goliul nu-i permite măcar să-i ceară iertare 
femeii pentru inima-i ruptă în bucăți cu ani 
în urmă. Găsește alinare în serviciu și în 
scurtele convorbiri telefonice cu copiii, că-
rora le promite că va reveni cât de curând. 
De aceea nu se grăbește să-și facă viața 
cu altcineva. Mai speră că într-o zi Bunul 
Dumnezeu i-o va scoate în cale pe Auruța 
lui dragă, iar lui îi va ajunge curaj să cadă 
în genunchi și să-i ceară iertare pentru du-
rerea pricinuită. În suflet recunoaște că a 
comis o mare greșeală și că este absolut 
străin în lumea aceasta. Totuși, mai speră 
că într-o zi minunea se va produce și toate 
vor fi ca altădată, atunci când aștepta cu 
mult dor să vină seara.

Dumitru VERBIȚCHI

Iertarea este calitatea pe care nu fiecare dintre noi 
o posedă. În anii tinereții nu fiecare înțelege la 

momentul potrivit necesitatea de a ierta și de a-și 
stăpâni la timp emoțiile. Tineri, energici, ambițioși, 
ni se pare că toată lumea e la picioarele noastre și 
noi, numai noi, suntem în stare să schimbăm toate 
lucrurile după bunul nostru plac. În realitate, nici pe 
departe nu e așa. Și cărțile sfinte ne învață: iartă și 
vei fi iertat. Nici eroul povestirii de mai jos nu a ținut 
cont de acest lucru atât de important și, la fierbin-
țeală și nervi, și-a rupt de sub picioare creanga de 
sprijin atunci când viața părea mai frumoasă.
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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

De ce apar durerile de genunchi?

Așchii de os. Uneori, o 
accidentare la genunchi poate de-
termina ruperea unor fragmente 
de os sau cartilaj. Aceste bucăţi se 

pot fixa în articulaţie, declanşând 
inflamaţie şi durere.

Bursita. Bursita este un 
săculeţ de fluid care are rol de 
tampon şi protejează articulaţiile 

în mai multe zone ale genunchi-
lor. Suprasolicitarea, căderile sau 
îndoirile bruşte şi repetate pot irita 
bursita, provocând dureri şi umflă-
turi la nivelul genunchilor. Există 
două tipuri de bursită numite „ge-
nunchii servitoarei” şi „genunchii 
predicatorului”. Umflarea bursitei 
din spatele genunchiului poate fi 
cauzată de diferite leziuni sau de 
artrită.

Sindromul tendo-
nului iliotibial. Tendonul 
iliotibial este o bucată de ţesut dur 
care face trecerea de la şold în 
josul tibiei. Dacă devine iritat din 
cauza suprasolicitării sau a altor 
probleme, se poate umfla, provo-
când dureri pe partea exterioară a 
genunchiului.

Sindromul plicii si-
noviale. Plica este un pliu de 
ţesut aflat în articulaţia genunchiu-
lui. Atunci când aceasta devine 
iritată de la utilizarea excesivă, re-
zultatul poate fi inflamarea zonei, 
urmată de apariţia durerii.

Boala Osgood-Sc-
hlatter. Această afecţiune de-

termină o umflătură dureroasă mai 
jos de genunchi, unde tendonul de 
la rotulă se „conectează” la tibie. 
De obicei este cauzată de supra-
solicitarea şi iritarea tendonului, 
durerea putând apărea şi dispărea 
în timp. Este deosebit de frecven-
tă la băieţii şi fetele aflaţi la vârsta 
adolescenţei.

Osteoartrita. Aceas-
ta este o cauză frecventă pentru 
durerile de genunchi ale sportivilor 
sau non-sportivilor deopotrivă, în 
special pentru persoanele de pes-
te 60 de ani.

Dislocarea rotu-
lei. În acest caz, rotula se 
deplasează de la locul obişnuit, 

cauzând umflături şi dureri ale 
genunchilor. Poate fi rezultatul 
unui defect fizic sau al unei lezi-
uni şi apare frecvent în adoles-
cenţă.

Tendinita sau 
umflarea tendoa-
nelor. Tendoanele sunt fâşii 
dure de ţesut care conectează 
oasele şi muşchii, iar supraso-
licitarea poate face ca acestea 
să devină inflamate. În cazul 
în care o veche accidentare la 
genunchi nu a fost tratată în 
mod corespunzător, poate re-
veni şi provoca ocazional du-
reri constante ale genunchiului 
afectat.

Durerea de genunchi reprezintă una dintre cele mai comune afecţiuni 
în rândul populaţiei. Potrivit statisticilor, durerile de genunchi sunt 

cauza pentru aproximativ o treime dintre vizitele la medicii specialişti 
pentru durerile musculare şi de oase. Durerile de genunchi reprezintă o 
problemă specială pentru sportivi, peste jumătate dintre sportivi îndu-
rându-le în fiecare an. Unele dintre cele mai frecvente motive pentru du-
rerile genunchilor sunt ligamentele inflamate sau rupte şi alte afecţiuni 
ale cartilajelor. Dar genunchiul este o articulaţie complexă şi pot exista o 
mulţime de alţi factori ce pot cauza durerea.

CUM SE DETERMINĂ TIPURILE DE 
AFECŢIUNI ALE GENUNCHILOR

Desigur, simptomele variază în funcţie de afecţiunea specifi-
că a genunchiului. Dar lucrurile care se simt în exterior şi la care 
trebuie să fiţi atenţi sunt durerea (în special la îndoirea şi îndrep-
tarea genunchilor) şi inflamaţiile. Dacă aveţi oricare dintre aceste 
simptome, consultaţi medicul. Pentru a putea diagnostica ceea ce 
cauzează durerea de genunchi va trebui să realizaţi un examen 
aprofundat.

CUM SE TRATEAZĂ DURERILE 
DE GENUNCHI

Un tratament pentru durerile de genunchi depinde de leziunea 
specifică. Unele afecţiuni uşoare ce provoacă dureri ale genunchi-
lor se vor vindeca de la sine, odată cu trecerea timpului. Pentru ce-
lelalte însă, puteţi accelera vindecarea sau măcar elimina durerea 
printr-o serie de măsuri.

* Odihniţi-vă genunchii. Oferiţi genunchilor odihnă pentru câte-
va zile şi evitaţi orice activitate fizică intensă.

* Puneţi gheaţă pe genunchi pentru a reduce durerea şi infla-
maţia. Încercaţi să faceţi acest lucru 20-30 de minute la fiecare 3-4 
ore, timp de 2-3 zile, sau până când durerea dispare.

* Folosiţi comprese pentru genunchi. Folosiţi un bandaj elastic 
sau curele speciale pentru a evita umflarea sau pentru a oferi su-
port articulaţiei afectate.

* Ridicaţi genunchiul pe o pernă atunci când sunteţi aşezat sau 

culcat, pentru a reduce umflătura.
* Puteţi folosi medicamente analgezice şi antiinflamatoare. 

Acestea pot avea efecte secundare şi trebuie să fie utilizate doar 
ocazional, sub atenta supraveghere şi la recomandarea medicului.

* Practicaţi exerciţii specifice în cazul în care medicul vi le re-
comandă.
CUM POT FI PREVENITE DURERI-

LE DE GENUNCHI
Durerile de genunchi pot fi greu de prevenit, deoarece adesea 

sunt provocate de accidente. Totuşi, există unele măsuri de preca-
uţie pe care le puteţi lua pentru a reduce riscul unei accidentări la 
genunchi:

* Opriţi exerciţiile în cazul în care simţiţi durere la nivelul ge-
nunchilor.

* În cadrul antrenamentului, creşteţi intensitatea în mod treptat.
* Întindeţi-vă şi relaxaţi-vă picioarele înainte şi după activitatea 

fizică.
* Utilizaţi genunchierele pentru a preveni bursita.
* Purtaţi pantofi de mărime potrivită pentru a vă oferi suficient 

sprijin.
* Păstraţi-vă muşchii coapselor puternici prin consolidare şi 

întinderi regulate.

UNELE BENEFICII 
MIRACULOASE 
ALE PĂTRUNJELULUI

Puţină lume ştie că pătrunjelul, un zarzavat foar-
te apreciat, nu are numai rolul de a da savoare mân-
cării. Acest zarzavat este un remediu incontestabil 
pentru îmbunătăţirea digestiei şi pentru eliminarea 
toxinelor din organism. În compoziţia sa, pătrunjelul 
deţine un valoros depozit de substanţe nutritive care 
ţin la distanţă peste o sută de boli. 

O legătură de pătrunjel conţine: minerale (cal-
ciu, magneziu, fosfor, sodiu, potasiu), provitamina A, 
mai multă vitamina C decât 100 g fructe de măceşe 
sau o lămâie, complexul vitaminic B, vitamina E şi 
histamina, un aminoacid care stopează dezvoltarea 
tumorilor. Terapia cu suc de pătrunjel contribuie la 
buna funcţionare a ficatului, la revigorarea organis-
melor anemice, întăreşte unghiile, combate obosea-
la cronică şi retenţia de apă din organism. Aceleaşi 
substanţe nutritive se regăsesc şi în rădăcinile de 
pătrunjel.

Dulceaţa de pătrunjel previne 
şi combate infecţiile

Ingrediente: 1kg de rădăcini de pătrunjel, 1 kg de zahăr, 750 ml 
de apă şi 5 lămâi.

Preparare. Se taie rădăcinile de pătrunjel în formă de rondele mici, 
se pun să fiarbă în apă timp de 30 de minute, la foc mic, împreună cu 
zahărul. Se taie lămâile mărunt, cu coajă cu tot, apoi se pun în vasul 
cu pătrunjel şi se lasă să mai fiarbă încă 30 de minute. Leacul întăreşte 
sistemul imunitar şi cardiovascular, dar este eficient şi în tulburări de 
nutriţie, în infecţii şi afecţiuni ginecologice, hepatice şi renale.

Cum se admi-
nistrează. Zilnic, se 
consumă câte trei 
linguriţe diluate în 
ceai de gălbenele 
sau de coada-şori-
celului sau în ceai 
obişnuit, pe parcur-
sul a trei-patru săp-
tămâni. După o pa-
uză de zece zile, se 
poate repeta terapia.
(Leacuri şi terapii)

Unele persoane preferă dulceaţa 
preparată din plante medicinale. 

Aceste delicatese nu sunt doar ali-
mente hrănitoare, ci şi remedii pentru 
un lung şir de afecţiuni. O dulceaţă cu 
efecte benefice pentru sănătate, în se-
zonul rece, poate fi preparată dintr-un 
ingredient la îndemâna noastră. Este 
vorba de dulceaţa de pătrunjel.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ 
Чернівецької міської ради оголошує конкурс по відбору експертів 
– суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки 

комунального майна територіальної громади 
м.Чернівців для передачі в оренду

Лот 1 

Назва об'єкта оцінки Місцезнаходження 
об'єкта оцінки

Балансоутримувач Мета проведення 
незалежної оцінки

Площа об'єкта оцінки

Нежитлове 
приміщення 
2 поверху

вул. Головна, 27 ДЖКГ для передачі в 
оренду

157,4

Нежитлове 
приміщення 
 2 поверху

вул. Героїв Майдану, 
97

ДЖКГ для передачі в 
оренду

53,4

Умова конкурсу: термін виконання робіт – 7 календарних днів, загальна вартість робіт, що пропонується  – до 1800 грн. 

Лот 2 

Назва об'єкта оцінки Місцезнаходження 
об'єкта оцінки

Балансоутримувач Мета проведення 
незалежної оцінки

Площа об'єкта оцінки

Нежитлове приміщення 
1 поверху

вул. Заньковецької,  
4 (не підлягає 
приватизації)

ДЖКГ для передачі в оренду 78,70

Нежитлове приміщення 
3 поверху

вул.Руська, 6 ДЖКГ для передачі в оренду 15,48

Умова конкурсу: термін виконання робіт – 7 календарних днів, загальна вартість робіт, що пропонується  – до 1500 грн.

 Конкурсна документація подається до департаменту економіки міської ради не пізніше ніж за три робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно). 

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не 
допускається. 

Претенденти подають замовнику конкурсну документацію з описом підтвердних документів. Конкурсна документація претендента 
складається із: 

– підтвердних документів; 
– конкурсної пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, а також строку виконання робіт (у календарних днях), підписаної претендентом 

і скріпленої печаткою (у разі її наявності) та запечатаної в окремому конверті.        

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать: 
• заява на участь у конкурсі відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; 
• копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
• копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
• інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 

досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо) за встановленою 
формою. 

В разі виникнення необхідності, усунення недоліків щодо виконаних звітів про експертну оцінку об’єктів оренди, експерт доопрацьовує звіт 
про оцінку майна. 

Збір необхідної додаткової інформації (крім наявної в департаменті економіки Чернівецької міської ради) проводить оцінювач. 
Заяви приймаються з 21.09.2018р. по 04.10.2018р. (включно) за адресою:  58008, м.Чернівці, вул. О.Кобилянської, 3  (каб. №20, 26)  

департамент економіки Чернівецької міської ради.  
Конкурс відбудеться 09.10.2018 року о 15.00 год. в приміщенні департаменту економіки міської ради (вул. О.Кобилянської, 3, каб. 2). 
Більш детальну інформацію про конкурс, перелік необхідних документів та бланки заяв на участь в конкурсі, можна отримати в  департаменті економіки міської ради 

вул. О.Кобилянської, 3 (каб.№20, 26) та за тел. 52-42-59, 52-63-17.

 Miracolul muzicii
Sunetele
ating cele mai
gingașe coarde
ale sufletului.
Portativul magic...
Șapte note simbolice
conțin în ele
entuziasm și vigoare.
Nobile porniri sufletești
susțin miracolul muzicii.
O sală de concert...
La primele sunete
profunde, de orgă,
ai impresia că ai pășit
peste pragul altei dimensiuni.
Primele acorduri
te ridică pe aripile
stării de beatitudine.
Sunete fermecătoare de vioa-

ră...
Ele se aseamănă
cu trilul înalt al ciocârliei,
cu cântul privighetorii
în serile blânde de Florar.
Memoria ne călăuzește
spre „Un picior de plai,
o gură de rai...".
Miracolul muzicii
leagă mai temeinic
Omul și Natura.

Nistrul
De poeți ai fost cântat,
Râu bătrân și liniștit,
Apele ți-ai revărsat,
Hoardele de ne-au pustiit.
Zodia-ți albește-n valuri,
Ea de veacuri te-nsoțește,
Și-n oglinda dintre maluri,

Mândrul soare se privește.
Ți-i găteala ca de mire,
Iar cetățile - mirese,
Prind de-a lungul să se-nșire,
În veșmintele alese.
Într-o fremătare lină,
Curgi spre mare ca un cânt,
Hotin, Soroca, Tighina,
Ca mărgăritare-ți sânt.
Iată și Cetatea Albă,
Ce din veacuri dăinuiește,
Ți-ai prins-o la grumaz salbă,
Te-ai gătit împărătește.
Curgi întruna, apă lină,
Fermecându-ne privirea,
De sus, creanga de lumină-ți,
Scânteiază unduirea.

Sergiu  BESPALCO
comuna  Stălinești

Sergiu 
BESPALCO 

este unul dintre 
puținii lucrători ai 
culturii din raionul 
Noua Suliță, care 
în activitatea sa 
îmbină cu mult 
succes cântecul 
și poezia. Sunt 
două pasiuni ce-l 
însoțesc toată via-
ța și el le servește 
cu fidelitate.
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În aceste zile splen-
dide de toamnă aurie şi-a 
marcat jubileul de aur al 
vieţii – 50 de ani, doamna 

Dorina
AMIHALACHIOAE

din satul Porubna, raio-
nul Hliboca. 

La zi aniversară, un 
sincer mesaj de felicitare îi 
adresează cele mai scum-
pe şi apropiate persoane – 
soţul Ştefan, fiica Mihaela, 
ginerele Vasile, mama Eugenia, cuscrii Nicolae şi Ma-
rina, soacra Aurica, sora Domnica împreună cu familia, 
fraţii Vasile şi Ion, împreună cu familiile, toate rudele, 
cumătrii, prietenii şi vecinii, dorindu-i multă sănătate, 
bucurii şi fericire, bunăstare şi zile senine de lumină 
pline, împlinirea tuturor dorinţelor, iar zâmbetul şi voia 
bună s-o însoţească mereu. 

Scumpa noastră!
De ziua ta, atât de însemnată,
Să știi că noi toți te iubim,
Să ne fii sănătoasă viața-ntreagă,
Numai de bine să ne auzim.
Fie-ți viața lungă și frumoasă,
Lucrul să-ți meargă din plin.
Pace, dragoste și bucurie-n casă
Sub un cer albastru și senin.

La mulți ani!

ÎN ATENŢIA CITITORILOR!
Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea Dumnea-

voastră să apară la timp, Vă rugăm să le expediaţi pe 
adresa redacţiei până în ziua de marţi a săptămânii 
de apariţie a ziarului, indicând şi datele de contact 
(numărul de telefon şi E-mail) pentru a clarifica mai 
multe detalii despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

La 20 septembrie își sărbătoreşte ziua de 
naștere, adunându-şi încă o floare la buchetul anilor, 
doamna

Elena
GHERMAN,

lucrătoare la Oficiul poștal Buda  Mare, raionul Her-
ţa. 

Fiind devotată de peste 20 de ani meseriei de poș-
taș, doamna Elena este mult apreciată de colegii de 
serviciu și este stimată de consăteni. 

Cu ocazia zilei de naştere, cei doi copii – Marina și 
Pavel, precum și toți cei dragi, colegii de serviciu, dar 
şi colectivul redacției ziarului „Libertatea Cuvântului” îi 
doresc sărbătoritei zile senine și fericire, sănătate și cât 
mai multe visuri împlinite!

Mult stimată doamnă Elena! Fie ca soarele să vă 
ofere căldură și lumină, ploaia curată – liniște sufleteas-
că, zâmbetul oamenilor – încredere în sine, visele de 
azi să devină realitate, speranțele de mâine – împliniri, 
iar fericirea să vă însoțească mereu. 

O rază de noroc, o rază de speranță, o rază de cu-
raj. Fie ca întregul an să fie luminat de astfel de raze. 

La mulţi ani! 

La 21 septembrie, stil vechi, o 
bună parte din ortodocșii din Ucraina
prăznuiesc Nașterea Maicii Domnului,
una dintre marele sărbători creștine.

Numele Maria este foarte popular
la români și în multe familii în această
zi este marcată ziua numelui: fie a stă-

pânei casei, fie a uneia din fiice.
Cu prilejul acestei sărbători colectivul 

de redacție al ziarului
„Libertatea Cuvântului”

adresează sincere felicitări cititoarelor 
noastre care poartă numele Maria și o au 
pe Maica Domnului drept ocrotitoare. Vă 

dorim ca lumina credinței și cea radiată de 
nimbul Preacuratei Fecioare să vă lumi-
neze calea vieții, să vă aducă căldură în 

suflet, armonie și bună înțelegere
în familie, să vă îndemne
la fapte bune și creștine! 

• Sărbători creștine

Naşterea Maicii Domnului 
sau Sfânta Maria Mică. Tradiții şi superstiții

Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului este primul dintre 
cele patru praznice dedicate Fecioarei Maria, cunoscută în 
popor ca Sântămăria Mică. Este un eveniment celebrat atât 
de Biserica Ortodoxă, cât şi de cea Romano-Catolică. Po-
trivit Tradiţiei Bisericii, Sfânta Maria era de neam ales, ta-
tăl, Ioachim, fiind din seminţia lui David, iar mama, Ana, din 
neamul preoţesc al lui Aaron. Iar Naşterea Maicii Domnului 
este considerată de Părinţii Bisericii drept momentul istoric 
în care a început mântuirea neamului omenesc din robia 
păcatului strămoşesc. Prin puritatea vieţii ei, dedicată în în-

tregime lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară s-a făcut vrednică 
de a fi cea din care să Se nască Fiul lui Dumnezeu.

Numele de Maria îşi are rădăcinile în limba ebraică, 
unde Miriam înseamnă Doamnă, împărăteasă, cea aleasă, 
cea frumoasă. Această sărbătoare creştinească ar trebui 
să fie pentru toţi un prilej de a ne dedica viaţa lui Hristos şi 
de a deveni oameni noi. 

În cultura populară există tot felul de tradiţii şi su-
perstiţii legate de această zi.

* Astfel, se spune că nu e voie 
să se aprindă focul în casă în 
preajma acestei sărbători, oricât ar 
fi de frig, fiindcă aduce ghinion şi 
boală.

* În această zi, femeile care nu 
pot avea copii trebuie să se roa-
ge pentru dezlegarea pântecelor 
şi se spune că vor primi pruncul 
dorit. Şi pentru că Fecioara Ma-
ria este protectoarea tuturor ma-
melor, femeile însărcinate se pot 
ruga pentru o naştere uşoară şi un 
copil sănătos.

* Se mai spune că în fiecare 
casă trebuie să fie câte o candelă 
aprinsă pentru alungarea spiritelor 
rele şi pentru preamărirea Naşterii 
Fecioarei Maria.

* În această zi bărbaţii nu au 
voie să meşterească sau să facă 
treburi prin gospodărie, iar femei-
le nu au voie să coase şi să spele 
rufe pentru a nu atrage răul asupra 
lor şi a familiilor lor.

* De asemenea, în cultura po-
pulară se mai spune că cine n-a 
adunat plante medicinale, nu tre-
buie să mai facă acest lucru, pen-
tru că acestea îşi pierd puterea tă-
măduitoare dacă sunt culese după 
Sfânta Maria Mică.

* De Sfânta Maria Mică se îm-
part struguri şi prune de sufletul mor-
ţilor, pentru ca acestora să li se ierte 
păcatele şi să primească şi ei din 
roadele toamnei pe lumea cealaltă.

* Oamenii sunt ferm convinşi că vremea se strică după 
Sfânta Maria Mică, vara devenind o simplă amintire. Păsă-
rile călătoare îşi iau zborul către ţinuturi mai calde şi insec-
tele se ascund în pământ.

* Se spune în popor că, începând cu această zi, nu se 
mai poartă pălărie, fiindcă vine cu adevărat vremea rea. De 
unde şi cunoscuta vorbă: “A trecut Sântămăria, leapădă şi 
pălăria”.

La 21 septembrie se sărbătoreşte 
(pe stil vechi) Naşterea Maicii 

Domnului sau Sfânta Maria Mică. 
Sărbătoarea aduce cu sine o serie 
de obiceiuri şi tradiţii. În tradiţia 
creştină există legenda, potrivit 
căreia Drepţii Ioachim şi Ana, în 
vârstă fiind, şi-ar fi dorit nespus de 
mult un copil. Cum încercările de o 
viaţă nu au dat roade, rugăciunile 
au rămas unica lor şansă. Şi Dum-
nezeu le-a ascultat rugile fierbinţi, 
dăruindu-le un odor cu chemare 
dumnezeiască, cu o menire sfântă 
pe pământ. Aşa a venit pe lume fiica 
Părintelui Ceresc, Mama Fiului şi 
mireasa Duhului Sfânt, Împărăteasa 
tuturor Sfinţilor, sprijinitoarea pă-
cătoşilor, atotputernica ajutătoare 
şi rugătoare pentru toţi oamenii, 
Maica îndumnezeirii şi mântuirii, 
mai cinstită decât Heruvimii şi mai 
mărită decât serafimii, Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu, care ne 
miluieşte pe noi.

Zilele acestea s-a stins din viață un bun prieten al 
săptămânalului „Libertatea Cuvântului”,

Marin URSACHI,
fost activist al culturii din satul Bălcăuți, raionul 

Noua Suliță.
În aceste clipe grele, cauzate de această pierdere 

irecuperabilă, colectivul redacției noastre este alături 
de familia îndurerată și îi exprimă profunde condole-
anțe. 

Fie-i țărâna ușoară și veșnică pomenirea!
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Anna LESKO, pasionată de muzică şi pictură
Anna Lesko  s-a născut la 10 ianu-

arie 1979 în orașul Chișinău din Re-
publica Moldova. Este o cântăreață și 
pictoriță, de origine etnică ucrainea-
nă din Republica Moldova, stabilită în 
România. Originile ei sunt ruso-ucrai-
nene, dar tatăl este pe jumătate mol-
dovean. A urmat Şcoala rusă la Chiși-
nău. La vârsta de șaptesprezece ani 
ea a efectuat o vizită în România, unde 
a hotărât ulterior să se stabilească. A 
intrat la Facultatea de Drept, fapt ce 
a ajutat-o să se integreze mai bine și 
mai ușor în viața de la București.  

În anul 2000, Anna Lesko a decis să se 
concentreze asupra unei cariere muzicale 
şi a debutat cu piesa „Cu tine eu”  la Fes-
tivalul de la Mamaia.  În anul 2002 a apă-
rut și primul material discografic de studio 
al artistei – „Flăcări”, ce conține și primul 
șlagăr al solistei – „Ard în flăcări”, care a 
rămas până astăzi unul dintre cele mai cu-
noscute cântece ale ei.

La scurt timp a fost lansat un al doilea 
album, care a devenit un succes comercial, 
solista fiind recompensată și cu un disc de 
aur pentru vânzările înregistrate. Următoa-

rele două discuri lansate – „Pentru tine” și 
„Ispita” au marcat o schimbare a stilului mu-
zical abordat de interpretă și au reprezentat 
o consolidare a carierei Annei Lesko.  Apoi, 
în scurt timp, artista și-a lansat cel de-al 
cincilea material discografic, întitulat „Jocul 
seducției”.

Pe lângă succesul înregistrat în cariera 
muzicală, Anna Lesko și-a dedicat o parte 
din timp și picturii, artă de care interpreta 
este foarte pasionată. O serie de creații ale 
sale au fost expuse în Muzeul Național de 
Artă al României.


