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„Ceea ce nu piere, oricât de pieritoare
ar fi întâmplările vieţii noastre, e gândul
însuşi că le-am trăit, e limba în care s-a
întrupat acest gând”.

Constantin DUmITRU

Mulți dintre noi avem impresia că știm limba
încă din leagăn, o învățăm în școală, o folosim zil-
nic, dar cu toate acestea, limba este un lucru com-
plicat care are multe secrete ascunse de noi.
Pentru a le descoperi, ar trebui să ne scufundăm
precum un submarin în adâncimea oceanului, în
profunzimea căruia vom fi ajutați de un domeniu de
cunoaștere interesant și magic - lingvistica. 

Conform Dicționarului explicativ al limbii
române, lingvistica este „ştiinţa care studiază limba
şi legile ei de dezvoltare”.

Această  ştiinţă se concentrează aproape în
totalitate pe descrierea limbajului folosit de om. În
mare parte, aspectele sociale ale limbilor sunt stu-
diate de o ramură a sa, numită sociolingvistică, ast-
fel că lingviştii se ocupă mai ales de restul ele-
mentelor limbii.

Dacă vom considera lingvistica precum un
întreg, adică luând în discuţie toate domeniile sale,
atunci putem spune că lingvistica se ocupă de car-
acterizarea: formei limbii, însemnului ei şi rolul ei în
diferite situaţii.

În cartea „Interesanta  lingvistică” de Chiril
Bulahovsky veți afla ce este limba, câte limbi sunt
în lume, care pot fi limbile civilizațiilor altor planete,
cum au scris faraonii, ce sunt caracterele
chinezești, cum se pronunță corect cuvintele, în
care cazuri ar trebui să punem accentul, cum să
traducem texte, astfel încât acestea să fie de cali-
tate și interesante etc. 

De remarcat faptul că, o bună parte din carte
este dedicată studiului  limbii ucrainene.

mirela AmARIE
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inteResanta  lingvistică
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potrivit celor mai recente date, în
raionul noua Suliță au fost confir-

mate pozitiv la testul pentru noul coron-
avirus (coviD-19) 32 de persoane, din-
tre care 2 copii. anunțul a fost făcut de
vadim Hmeli, șeful ad-interim al filialei
interraionale noua Suliță a centrului de
laborator în regiunea cernăuți. De
asemenea, 76 de nouăsulițeni sunt
suspectați de coronavirus.

În ceea ce priveşte numărul infectărilor cu
coronavirus 6 pacienți sunt din Mălinești, 5 -
Noua Suliță, 5 - Toporăuți (1 vindecat), 4 -
Rarancea, 4 - Stălinești (1 caz letal), 2 -
Cernauca, 2 - Vancicăuți și câte unul din
Costiceni, Doljoc, Mahala și Cerlena.

Printre persoanele testate pozitiv cu coron-
avirus se află un preot și cinci cadre medicale.
Încă doi preoți suspectaţi de boală sunt în izolare
la domiciliu.

Conform lui Vadim Hmeli, în Secția de boli
infecțioase a Spitalului raional sunt 

internați 9 pacienți, din care 8 în stare de
severitate medie și unul în stare gravă stabilă.

Reamintim că săptămâna trecută, la Noua
Suliță a decedat un bărbat în vârstă de 81 de ani
din Stălinești, care era suspectat de infecție cu
coronavirus și suferea de boli cronice.

număRul PaciențilOR inFectați 
cu cOvid-19 în RaiOnul nOua suliță

oamenii legii din regiunea cernăuți au
demarat o anchetă pentru extragerea

ilegală de prundiș din râul prut. potrivit

unui comunicat al poliției naționale, două
persoane din raionul noua Suliță au
desfășurat acţiuni de extragere
samavolnică a nisipului și prundişului,
neavând  documentele necesare.

Cazul a fost înregistrat în apropiere de comu-
na Mahala, iar la extragerea prundișului din albia
râului persoanele suspectate au utilizat mai multe
mijloace tehnice, inclusiv un excavator și un
camion.

Potrivit articolului 240 (alineatul 2) al Codului
Penal al Ucrainei (încălcarea regulilor de
protecție sau utilizarea resurselor minerale),
bănuiții riscă până la trei ani de închisoare.

mahala: extRageRe ilegală de PRundiș 
din Râul PRut

zilele trecute, pompierii din raionul
noua Suliță au intervenit la o misiune

de stingere a unui incendiu de vegetație
uscată, cauzat de vânt, la un depozit de
furaje din localitatea Berestea.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al
Ucrainei în regiunea Cernăuți comunică că
depozitul  fusese cuprins de flăcări, după ce, în
preajma lui, o femeie a dat foc resturilor vegetale
și crengilor adunate din gospodărie. În cele din
urmă, flăcările s-au extins pe o suprafață de 30
metri pătrați.

Cei care au văzut fumul gros și au alertat

pompierii au fost vecinii femeii. Pentru a stinge
focul, la fața locului s-a deplasat echipajul de sal-
vatori nr.11 din orașul Noua Suliță.

Încă un depozit de furaje a luat foc în locali-
tatea Dojloc. De data aceasta incendiu a fost
provocat de un scurtcircuit electric. 

Suma pagubei, în ambele cazuri, urmează să
fie stabilită.

De menționat că recent amenzile pentru
arderea resturilor vegetale și poluarea aerului au
crescut de 18 ori. Persoanele care incendiază
mirişti şi vegetaţie uscată pot fi sancţionate cu
amenzi cuprinse între 6.120 și 153.000 grivne.

atenție la incendieRea vegetației uscate.
dePOzit de FuRaje în FlăcăRi, la beRestea

oamenii legii sunt în
alertă după ce un

bărbat în vârstă de 27 de
ani din comuna mahala a
fost atacat cu un cuțit de
către o femeie cu care
locuia împreună.
Departamentul de
comunicare al poliției din
regiunea cenăuți
informează că bărbatul a
fost rănit în zona pieptului
în urma unui conflict, victi-
ma fiind internată la secția
de reanimare a Spitalului
raional central din noua
Suliță.

Femeia a fost reținută și
condusă la sediul poliției pentru

cercetări și luarea măsurilor
legale.

Ulterior, ofițerii de poliție vor
decide intentarea sau nu a unui
dosar penal în Registrul unic al

investigațiilor procesuale în
temeiul articolului 125 din Codul
Penal al Ucrainei, care prevede
răspundere penală pentru prej-
udiciile corporale minore.

O Femeie înaRmată 
cu un cuţit a atacat un băRbat

Redactorul rubricii: Sergiu BARBUȚA

recenta apariţie editorială „proboteşti
faţă de racovăţ şi mihai viteazu”

(chişinău: S.n., 2019. – 244 p.) îi aparţine
lingvistului vasile pavel, doctor habilitat în
filologie, profesor universitar şi e dedicată
memoriei părinţilor săi – constantin şi aglaia
pavel.  

Prima constatare, care trebuie evidenţiată
despre această realizare de ordin ştiinţific, e că dis-
pune de o structură bine gândită şi reuşit executată.
Succintul „Cuvânt către cititor” este urmat de
secţiunea „Ţinutul Herţa.  Repere de istorie, de iden-
titate etnică şi culturală”, în care, după câteva
observaţii generale, se relatează despre vechimea
Herţei şi a satelor din jur, apoi despre anexarea aces-
tui ţinut de către trupele sovietice şi despre oamenii
de seamă, aceştia fiind plasaţi cu informaţii restrânse
într-un tabel sintetic, ce se încheie cu note – surse
bibliografice importante şi revelatoare.

În compartimentul despre anexare se constată
că „invazia ruşilor a provocat timpuri vitrege”, se aduc
ca exemple Masacrul, o oribilă tragedie, de la
Fântâna Albă (1 aprilie 1941), pagina însângerată de
la Lunca şi Pogromul de la Ţânteni.  Sunt reproduse
în acest sens câteva mărturii îngrozitoare.  Pe bună
dreptate se accentuează în Precuvânt că istoria
Proboteştelui este „scrisă uneori cu lacrimile durerii”.  

Partea mare a cărţii (peste o sută de pagini) o
constituie istoria satului Proboteşti: poziţia
geografică, relieful, reţeaua hidrografică, resursele
naturale, ocupaţia, dinamica demografică, partici-
parea la Primul război mondial, ocupaţia sovietică,
foametea organizată, colectivizarea, începutul
renaşterii naţionale, obiceiuri şi date calendaristice,
limba şi tradiţiile folclorice ş.a.  Patrimoniul microto-

ponimic e plasat într-un compartiment separat com-
pletat cu locaşurile de închinare, şcoala ca lumină a
vieţii şi oamenii de ştiinţă şi cultură.

Lectura acestui compartiment o fac antrenantă
nu numai datele de ordin istoric, geografic, social şi
cultural, dar şi fragmentele literare şi folclorice (unele
culese de etnologul Gheorghe Spătaru) despre
limbă, tradiţii, sărbători, îndeletniciri agricole, locurile
din jurul Proboteştilor, Războiul al doilea mondial.
Acestea finalizează cu o binevenită poezie a doam-
nei Silvia Caba-Ghivireac „Ultimul stejar din Codrii
Herţei”.  Profilurile despre personalităţile
proboteştene sunt scrise emoţionant şi însoţite de
imagini fotografice. 

Istoria bogată, complexă şi zbuciumată a satului
Proboteşti, precum şi compartimentele mai modeste
ca volum despre localităţile Racovăţ şi Mihai Viteazu
– numite aşezări rurale roite din localitatea Proboteşti
– sunt succedate de Note – referinţe la diverse
izvoare bibliografice valoroase.  De notat că includ-
erea în carte a acestor două sate, cu date de diverse
natură din cadrul României, e determinată de
conştiinţa unei datorii a autorului faţă de memoria
colectivă.

Fiind un lingvist prestigios, cu o experienţă foarte
bogată în explorările dialectale de teren, cercetătorul
şi profesorul V. Pavel şi-a încheiat cartea cu câteva
concepte personale privind tipologia motivaţiei
unităţilor de nominaţie, limba şi tradiţiile folclorice din
Ţinutul Herţa, geografia lingvistică românească în
contextul cartografiei lingvistice romanice, destinul
bucovinean în viu grai românesc (acest aspect e ilus-
trat, în linii mari, cu exemple din originalul şi uluitorul
roman „20 de ani în Siberia.  Destin bucovinean” al
Aniţei Nandriş-Cudla) şi reprezentări metaforice în

procesul de creare a denumirilor, dar şi cu un montaj
fotografic – edificii şi oameni din cele trei localităţi
rurale luate în discuţie.

În final, nu ne rămâne decât să-l felicităm
călduros pe autor cu această realizare solidă citân-
du-l: „Ne-am împlinit şi noi o datorie, în speranţa că
se vor găsi în viitor oameni, care, călăuziţi de aceeaşi
dragoste faţă de locurile natale, să scrie mai departe
istoria frumoaselor sate Proboteşti, Racovăţ, Mihai
Viteazu” (p. 10).  Sperăm din tot sufletul că această
nobilă dorinţă a autorului va avea sorţi de izbândă.

Dumitru APETRI,
doctor în filologie

►Apariţii editoriale

o carte consistentă 
Lucrată cu dragoste

odată cu începerea carantinei,  în fața pedagogilor a apărut o sarcină complicată – învăță mântul la distanță. Însă, multe
școli nu dispun de posibilități tehnice pentru organizarea procesului de învățământ online. iar o bună parte dintre elevi –

accesul la internet. pentru ca nici un elev să nu rămână într-o parte de procesul de învățământ, președintele volodymyr
zelenski a inițiat proiectul „Școala panucraineană online”. centrul monitorizării și controlului  public s-a interesat care sunt
primele rezultate ale acestui proiect. 

 accesibiL 
pentru fiecare 

Ministerul Învățământului a accentuat că
sarcina principală a Școlii panucrainene online
constă în accesul elevilor din fiecare colț al țării
la cunoștințe. Ea a început să funcționeze din 6
aprilie. Proiectul este prevăzut pentru elevii cla-
selor 5-11 și cuprinde 11 obiecte: limba și litera-
tura ucraineană, istoria Ucrainei, istoria univer-
sală, limba engleză, fizica, algebra, geometria,
geografia, chimia și biologia. Lecțiile sunt trans-
mise de 12 posturi de televiziune: „Plius-Plius”
și „112 Ucraina”  (clasa a 5-a), „ZOOM” și
„NewsOne” (clasa a 6-a), „Canalul 5” și „ZIK”
(clasa a 7-a), „Indigo” și „UNIAN” (clasa a 8-a),
„Rada” și „UA:Cultura” (clasa a 9-a),
„UA:Canalul Unu” (clasa a 10-a), „M1” (clasa a
11-a), „Dom” (pentru elevii de pe teritoriile ocu-
pate). 

Lecțiile video durează de la 20 până la 30
de minute. Lecțiile încep în fiecare zi – de luni
și până vineri – la ora 10 dimineața. Dacă cine-
va a întârziat la lecția video, o poate viziona pe
canalul YouTube

 cum pedagogii devin vedete 
La teLeviziune 

La proiectul vizat participă 40 dintre cei mai buni pedagogi din țară, iar
lecțiile video sunt imprimate la o școală din capitală. Temele lecțiilor au fost
aprobate de Ministerul Învățământului, însă fiecare profesor prezintă lecția

așa cum consideră de cuviință el. Evident că fiecare profesor a fost instruit
de specialiștii de la televiziune cum trebuie să se prezinte în fața camerei
video. La început în rândurile pedagogilor s-a simțit o anumită stare de
stres, cauzată de neobișnuința de a vorbi în fața camerei video. 

Pentru ca elevii să manifeste un interes și mai mare față de lecțiile de
la televizor, rolurile de „elevi” la unele lecții sunt jucate de cunoscute vede-
te ucrainene: prezentatoare la TV, muzicanți, actori și sportivi. 

 Lecții ce prezintă interes și pentru maturi 
Chiar în primele zile ale funcționării Școlii panucrainene online, s-au înregistrat indici înalți ai vizionării canalelor de televiziune, care transmiteau

lecțiile. Potrivit datelor Companiei Nielsen, Școala panucraineană online a adunat în prima zi un auditoriu de 3,3 milioane de telespectatori. În afară de
aceasta, zeci de mii de utilizatori au accesat canalul oficial al Ministerului Învățământului și Științei în YouTube. În prezent la acest canal s-au înregistrat
160 mii de persoane și numărul lor e în creștere. 

După cum relatează utilizatorii rețelelor de socializare, lecțiile online sunt privite și de maturi. Potrivit organizatorilor, proiectul va dura până la înche-
ierea perioadei de carantină în școli. 

Centrul de monitorizare publică şi control

(Sfârşit. Începutul în pag.1)

Reduceri 
și compromise

În pofida discuțiilor aprinse în jurul reducerii
finanțării domeniilor culturii și învățământului,
guvernanții și deputații au reușit să ajungă la un
compromis. Suma pentru finanțarea culturii, totuși,
va fi redusă, dar nu atât de esențial ca versiunea
precedentă a modificărilor la Bugetul de stat.
Ministerul Culturii va obține 7,7 miliarde grivne
pentru finanțarea Fondului ucrainean al culturii,
teatrelor, păstrarea patrimoniului istorico-cultural și
arhitectonic, cinematografiei, Institutului național al
cărții și Institutului memoriei naționale. 

De asemenea, s-a reușit finanțarea pro-
gramelor-cheie ale Ministerului Învățământului și
Științei. Pentru programul „Noua școală
ucraineană” va fi alocat un miliard grivne. S-a
păstrat volumul salariilor pentru profesori și
burselor pentru studenți. S-au dezis de Fondul
prezidențial pentru susținerea învățământului și de
Fondul pentru dezvoltarea instituțiilor superioare și
susținerea elaborărilor științifice. Majoritatea
parlamentară a declarat că după încheierea crizei
se va reveni la aceste fonduri. 

Opoziția a criticat cel mai mult reducerea
finanțării de susținere a regiunilor. În Bugetul de
stat modificat lipsesc subvențiile pentru dez-
voltarea comunităților teritorial unite, deși în prima
variantă pentru aceasta erau prevăzute 2,1 mil-
iarde grivne. În afară de aceasta a fost redusă cu
2,6 miliarde grivne (până la 4,9 miliarde grivne)

finanțarea Fondului de dezvoltare regională.
Ministerul Dezvoltării Regionale a explicat că va fi
încheiată construcția obiectivelor începute și
păstrate locurile de muncă. Însă, în perspectivă va
fi complicată realizarea unor mari proiecte de
infrastructură.  

În același timp, în Ucraina va fi continuată
realizarea Proiectului „Construcția amplă”, în
cadrul căruia pentru repararea și construcția dru-
murilor de însemnătate locală vor fi direcționate
22,2 miliarde grivne. De asemenea, va fi menținut
programul de subvenții pentru agricultori la nivelul
de 4 miliarde grivne. 

Fondul de luptă împotriva
coronovirusului 

Actualul Buget de stat prevede crearea
Fondului de luptă împotriva coronavirusului cu o
finanțare de 64,67 miliarde grivne. Banii vor fi
folosiți la suplimentarea salariilor medicilor,
cumpărarea utilajului medical: teste pentru confir-
marea COVID-19, aparate pentru ventilația
artificială a plămânilor, mijloace pentru protecția
individuală. 

De asemenea, din acest fond va fi acordat aju-
tor financiar cetățenilor ucraineni, care din cauza
bolii infecțioase de coronavirus și-au pierdut locul
de muncă, precum și familiilor și rudelor lucrătorilor
medicali, care și-au pierdut viața din cauza
infectării cu COVID-19. 

Drept măsură anticriză este considerată
mărirea cheltuielilor Fondului de pensii cu 29,7 mil-
ioane grivne. „Aceasta este necesar pentru ca în

luna mai să fie indexate pensiile pensionarilor care
primesc mai puțin de 5 mii grivne, precum și pentru
ajutorul de o singură dată, acordat pensionarilor, în
sumă de o mie grivne”, a explicat Premierul Denys
Șmygal. 

Paralel cu aceasta, deputații au susținut
restricțiile la salariile funcționarilor în perioada de
carantină. Salariile lor nu trebuie să depășească
mărimea a 10 salarii minime, și anume 47 mii
grivne. 

Priorități acordate 
medicinii și apărării 

Modificările la Bugetul de stat adoptate nu
prevăd reducerea cheltuielilor pentru aceste două
ramuri. Reformarea Forțelor Armate ale Ucrainei
va continua. Pentru ramura apărării sunt prevăzute
125 miliarde grivne – este cea mai mare sumă în
acești ani de război. 22,7 miliarde grivne din suma
anunțată vor fi folosite la cumpărarea, modern-
izarea, apărarea armamentului și tehnicii militare. 

Serviciul Național al Sănătății va primi supli-
mentar 15,8 miliarde  grivne pentru realizarea pro-
gramelor garanțiilor de stat în ce privește
deservirea populației. Aparte sunt prevăzute 900
milioane grivne pentru asistența medicală de
urgență. 

Economiștii afirmă că lupta împotriva epi-
demiei a schimbat nu numai Ucraina, dar și întrea-
ga economie mondială. Modificările la Bugetul de
stat au fixat noile realități. Timpul va arăta cât de
reali sunt acești indici. 

Învățământ În fața televizorului: cum funcționează
online Școala panucraineană


