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Deja a doua lună cetățenii
ucraineni stau acasă din cauza

pandemiei de coronavirus. Cu toate
că până la 11 mai a fost prelungită
carantina, Guvernul promite ajutor
social tuturor celor, care au nevoie
de el. După adoptarea modificărilor
la buget a început transferarea pe
conturile pensionarilor a câte o mie
de grivne, iar ajutorul pentru șomaj
a fost mărit cu 350 grivne.
Majoritatea plăților sociale pot fi
întocmite online. Cine și cum poate
pretinde la ajutorul de stat? De
aceasta s-au interesat experții de la
Centrul public de monitorizare și
control. 

Suplimentarea la pensii 
și transferul online 

După cum se știe, cetățenii în vârstă de
peste 60 de ani constituie principala grupă de
risc la îmbolnăvirile de coronavirus. Pentru ca
oamenii de această vârstă să nu iasă o dată în
plus din casă, Ministerul Politicii Sociale a
lansat câteva proiecte, menite pentru a-i ajutora
pe pensionari. 

În primul rând, trebuie să se știe că în
perioada de carantină și la 30 de zile după
anularea acesteia, pensiile și ajutoarele sociale
de stat sunt acordate în mod automat. Iar toate
chestiunile, referitoare la aceste plăți, pot fi
rezolvate online. Prin web-portalul pentru ser-
viciile electronice al Fondului de pensii
(portal.pfu.gov.ua) cetățenii ucraineni pot
depune cererea privind acordarea pensiei sau
recalcularea ei, obține adeverințe despre
mărimea pensiei și stagiul de cotizare, înainta
reclamații sau propuneri, precum și activa servi-
ciul de SMS-informare. 

În afară de aceasta, din cauza carantinei,
pensionarii, a căror pensii nu depășesc suma
de 5 mii grivne, persoanele care primesc pensii
sociale și persoanele cu invaliditate vor primi
suplimentar câte o mie de grivne. Plata
suplimentară este transferată în mod automat,
fără adresarea cetățenilor. Cu toate că
Președintele Volodymyr Zelenski a anunțat
acordarea acestei plăți încă la începutul lunii
aprilie, depunerea ei pe conturile pensionarilor
a început după data de 20 aprilie, căci Fondul
de pensii a așteptat adoptarea și intrarea în
vigoare a modificărilor la Bugetul de stat. 

„După intrarea în vigoare a modificărilor la
Bugetul de stat au fost necesare circa cinci zile
pentru a începe distribuirea plăților. Decizia
Parlamentului dă posibilitate să fie alocate
suplimentar 10 miliarde grivne pentru plătirea
ajutorului bănesc de o singură dată în sumă de
1000 grivne la circa 10,6 milioane de per-
soane”, a explicat ministrul Politicii Sociale,
Marina Lazebna. 

De asemenea, începând cu luna aprilie,
pensionarii care au depășit vârsta de 80 de ani
vor primi lunar o suplimentare la pensie în sumă
de 500 grivne. „Acești oameni se confruntă cu
multe greutăți, o bună parte dintre ei sunt
singuratici. Li se acordă în plus câte 500 grivne.
Nu numai în perioada pandemiei de coron-

avirus, ci permanent”, a accentuat Președintele
Volodymyr Zelenski. 

În afară de plățile suplimentare, de la 1 mai
pensiile vor fi indexate cu 11 la sută. Potrivit
informației Fondului de pensii, vor beneficia de
majorarea garantată a pensiilor 7 milioane de
pensionari. Astfel, pensia minimă va fi de 2.097
grivne. 

Acordarea în mod automat 
a subvențiilor 

Ministerul Politicii Sociale a declarat că
plățile suplimentare la pensii nu vor fi luate în
considerare ca sursă de venit pentru acordarea
facilităților. Astfel, cetățenii pot primi subvenții
chiar dacă au datorii la plățile comunale pentru
3 luni. Anterior, dacă serviciile comunale nu
erau plătite mai mult de două luni, nu se
acordau subvenții. În perioada de carantină n-a
fost încetată acordarea subvențiilor pentru
plățile comunale, iar pentru următoarea
perioadă ele vor fi acordate în mod automat,
fără adresarea cetățenilor. De asemenea, nu
sunt aplicate amenzi pentru neachitarea la timp
a plăților pentru serviciile comunal-locative. 

„Populației îi este garantată prestarea fără
întreruperi a serviciilor comunale și amânarea
pe o anumită perioadă a sancțiunilor pentru
neachitarea acestora la timp.  În  momentul de
față Guvernul a simplificat acordarea
subvențiilor pentru serviciile comunal-locative și
a aplicat o compensare suplimentară a cheltu-
ielilor la serviciile comunale în perioada de
carantină”, a explicat ministrul Dezvoltării
Comunităților Teritoriale, Oleksii Cernyșov. 

Cabinetul de Miniștri a
mărit cu 50 la sută norma-
tivele sociale de folosire a
energiei electrice, gazelor nat-
urale. Aceasta va permite ca 3
milioane de familii ucrainene
să primească sub formă de
compensări suplimentare a
câte 300 grivne. 

Ajutor 
pentru șomaj chiar

din prima zi 
a înregistrării 

Cetățenii ucraineni, care
au pierdut locul de muncă în
perioada de carantină, de
ase menea, pot conta pe aju -
torul statului. Suma minimă a
ajutorului de stat pentru șomaj
a fost mărită cu 650 grivne –
până la 1000 grivne. Această
majorare este va labilă pentru
întreaga perioa dă de caran -
tină și încă pentru 30 zile după
încheierea aces teia. 

Pentru obținerea ajutoru lui
material este suficient să stai
la evidență. De obicei, pentru
aceasta persoana în cauză
trebuie să se adreseze Cen -
tru lui de ocupare a forței de
muncă, însă fin cauza caran -
tinei procedura poate fi făcută
online.   Cererea privind acor -
darea sta tutu  lui de șomer și a

ajutorului respectiv este plasată pe site-ul
Centrului de stat pentru ocuparea forței de
muncă (dsz.gov.ua). Toto da tă, persoana care
se adresează trebuie să prezinte copia
pașaportului și a codului de iden tificare, cărții de
muncă, documentului de studii, livretului militar.
De asemenea, urmează să fie indicat numărul
contului bancar pentru obține rea ajutorului
bănesc și numărul de telefon. Documentele
urmează să fie expediate pe adresa electronică
a Centrului de ocupare a forței de muncă. 

Ajutorul material va fi acordat din prima zi a
obținerii statutului de șomer. În afară de
susținerea financiară, Centrul de ocupare a
forței de muncă poate ajuta și în găsirea unui
nou loc de muncă. 

„În prezent este important faptul că la baza
de date a locurilor vacante la Serviciul de stat
pentru ocuparea forței de muncă există un
număr mare de locuri vacante în ramurile
ocrotirii sănătății, la instituțiile sanitare și de
protecție socială a populației. Cei care doresc
să fie angajați în acest domeniu vor ajuta țării să
depășească pandemia de coronavirus”, a
accentuat directorul Centrului de ocupare a
forței de muncă, Olga Makagon. 

Cetățenii ucraineni s-au confruntat cu mai
multe crize, de aceea știu că o susținere
financiară cât de mică pe vremuri de restriște le-
a ajutat să-și revină. Sperăm că Ucraina va
depăși cât mai repede aceste încercări grele și
va reveni la un  ritm de viață normal. 

Centrul de monitorizare 
publică  şi control

► Actual

În această frumoasă lună de Florar
ziua de 6 mai îi aduce în prag un frumos
jubileu –  70 de ani domnului Viorel
GHIBA.

S-a născut în anul Tigrului în zodia
Taurului, în Ostriţa, localitate herţeană cu
vechi tradiţii culturale  româneşti aşezată
pe malul  bătrânului Prut. Părin ţii
(Dumnezeu să-i ierte!) i-au înrădăci nat în
suflet din frageda copilărie dragostea
pentru graiul matern, pentru obiceiurile
păstrate din străbuni.

A absolvit opt clase  în satul natal,
Şcoala medie Horbova, Facultatea de
filologie a Universităţii de Stat din
Cernăuţi.

A lucrat în calitate de profesor
de estetică, educator la Şcoala
tehnico-profesională nr. 5 din
Cernăuţi,  la Tehnicumul politeh -
nic din centrul regional, consultant
în organizaţia  din Cernăuţi a
Societăţii ucrainene de protecţie a
monumentelor  de istorie şi
cultură.  Din anul 1999 activează
în cadrul redacţiei ziarului  raional
„Gazeta de Herţa”. Mai bine de
două decenii a fost redactor-
adjunct  al publicației, unde
continuă să colaboreze și după
pensionare.

A publicat materiale  din istoria
unor localităţi din ţinut, schiţe despre

fruntaşi din raion şi regiune, eseuri în
săptămânalele locale „Zorile Buco vinei”,
„Gazeta de Herţa”, „Timp nou”,

„Concordia”,  precum şi în
publicaţiile din Republica Moldova

„Literatura şi Arta”, „Tinerimea  Moldo -
vei”, „Chipăruş”.

Fiind membru al Uniunii Naţionale  a
Jurnaliştilor din Ucraina, se află  în per -
manentă căutare  creatoare  pentru a
oferi publicului  informaţii  actuale inte re -
sante. A fost preşedinte şi vice preşe dinte
al Societăţii „Golgota” din Cer năuţi.

Pe parcursul a două decenii  cititorii
ziarului raional cunosc semnătura lui
Viorel GHIBA sub materialele ce se
referă la  toate aspectele vieţii raionului
Herţa.

Pentru munca conştiincioasă  pe
parcursul  anilor a fost distins cu zeci  de

Diplome  de Onoare din partea ARS
Herţa şi Consiliului Raional, din partea
Uniunii  Naţionale a Jurnaliştilor  din

Ucraina.
În anii 2001-2005  a fost ales

deputat în Consiliul Raio nal
Herţa. E o peniţă  a Ţinu tului
Herţa.

Vorbele lui Viorel:
Se duc anii câte unul,
Nu ştim cât de lung ni-i

drumul...
La mulţi ani, dragă coleg şi

prieten!
Petru GRIOR, 

director al Centrului de cercetări
istorice şi culturale din Cernăuţi

omagiu 
pentru 

un prieten
Mult stimate redactor al „Gazetei de

Herţa”! Doresc ca prin intermediul  ziarului
dumneavoastră  să-l felicit pe  un prieten
bun de-al meu, care  este  şi un bun
gospodar, bun familist,  care împreună cu
soţia au crescut şi educat doi copii, doi
profesori ai Şcolii Medii din Ostriţa, cu care
se mândresc  şi dumnealor, şi toţi locuitorii
acestui sat, mai bine zis, un om cu suflet
plin de înţelepciune. Acesta este domnul
Viorel GHIBA, care la 6 mai  își va marca
frumosul jubileu de 70 de ani. Cu această
ocazie  vreau să-i transmit cele mai
frumoase felicitări, dorindu-i multă, multă
sănătate, noroc, fericire, bunăstare şi
Dumnezeu să-l binecuvânteze. La mulţi
ani!

Într-o strofă n-o poţi spune,
De aceea să trăim 
Ca s-ajungem vremuri  bune,
Doar de bine să vorbim.

Viaţa asta nu-i pe veci,
Aşa-i dată de Dumnezeu, 
Dar aș vrea să ne întâlnim
În anii două mii cincizeci.

Mereu tânăr, sănătos,
Cu peniţa ascuţită

Să scrii tot ce-i mai frumos
Despre-o viaţă lung trăită.

Cu multă stimă, Constantin (Ticu)
PALADEAN

***
La 6 mai, de Sfântul Gheorghe pe stil

vechi, domnul Viorel GHIBA, veteran al
ziaristicii herţene,  îşi va alipi la buchetul
vieţii cel de-al 70-lea mândru  trandafir.

Om de omenie, prieten de neîntrecut,
care două decenii la rând nu-şi  usucă
peniţa  în paginile gazetei noastre. 

Îi dorim  tot binele din lume, sănătate,
bunăstare în familie și succese
remarcabile  pe tărâmul  ziaristicii. 

La mulţi ani și la mai mare!
Vasile Nicorici, Vasile

Foloşnea, Nicolae Peligaci,  
Ion Cibotaru,  Vasile Toderean,

Costică Ceahlău,  
Vasile Tutunaru

P.S. Din partea „Gazetei de Herța”.
Prindem și noi rândul doritorilor de a-l
felicita pe Viorel GHIBA cu ocazia
frumosului jubileu. Deși e la odihna
binemeritată, patima scrisului nu-i dă pace
și continuă să bucure cititorii cu
materialele sale. Îi dorim din suflet să
continue tot așa: sănătos, „voinic și tare ca
un leu”, vesel, optimist și plin de
inspirație!

La 70 nu e viteza mare
(Prudent doar să ne 
fii pe la contoare).
La limită să n-ajungi niciodată –
Rezervă să-ți rămână viața toată!

Că ești un bun băiat te știe-o lume,
Ți-o zic pe scurt: ești Viorel-minune! 
Prieteni-s mereu în așteptare,
Dar când te duci – se bucură mai

tare...
Nu că le-ar fi lehamite de tine –
Se plâng că buzunarul nu-i mai ține
(Să se-aboneze-ntruna la ziare,
Să le citească fără răsuflare...),
Dar nici fără de tine ei nu pot
Că de mulți ani sunteți un „singur tot”!
Deci, n-ai ce face, azi pui tu și basta!
Găluște, răcituri să-ți dea nevasta
Și să nu pară, frate, vorba goală –
Ne-mbeți pe toți pe cale virtuală!..
C-așa-i în pandemie – pofta-n cui
Și fiecare bea pe banii lui!!!!

La mulți ani, Dragă Prietene și Coleg!
„Gazeta de Herța”

1489 de îmbolnăviri 
cu COVID-19 în regiunea

Cernăuți și 9866 în Ucraina
În regiunea Cernăuți în total au fost înregistrate

1489 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 – noul
tip de coronavirus. Despre aceasta a anunțat Serhii
Osaciuk, șeful Administrației Regionale de Stat
Cernăuți.

În ultimele 24 de ore, în regiunea Cernăuți au
fost înregistrate 60 de cazuri noi de îmbolnăvire cu
coronavirus. De menționat că din cei 1489 de
pacienți, diagnosticați cu coronavirus din regiunea
Cernăuți, s-au tratat 98, iar în 33 de cazuri au fost
înregistrate decesuri. Potrivit datelor Centrului
sănătății publice, în Ucraina sunt confirmate 9866
cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, dintre acestea
456 de cazuri în ultimele 24 de ore.

În special cu coronavirus de tip nou au fost
diagnosticați 672 minori și 1976 cadre medicale. În
linii generale, pe țară au fost cercetate circa 104 544
suspiciuni de îmbolnăvire cu COVID-19. 

Agenția BucPress – www.bucpress.eu
(29.04.2020)

Şi, totuşi, e primăvară!
Studiu fotografic de V. IURȚENIUK

► Cuvânt la jubileu

ostaş al cuvântului scris

AboneAză „GAzetA de HerțA” (Serie nouă) 
și CâștiGă: un Prieten bun

și o SurSă SiGură de informAție!
Dragi cititori! La oficiile poștale din regiunea noastră a început abonarea la presa

periodică pe a doua jumătate a anului 2020, inclusiv la săptămânalul „Gazeta de Herța”.
Vă amintim că abonații au posibilitatea să publice gratuit în paginile ziarului pe tot

parcursul anului toate anunțurile de mică publicitate (vânzări, cumpărări, pierderi,
anunțuri etc.), câte o felicitare și alte servicii, inclusiv anunțuri matrimoniale.  Calculându-
le pe toate, e ușor să ne convingem că un abonament e mult mai ieftin.

Faceți din „Gazeta de Herța”o mică afacere a familiei Dumneavoastră! Economisiți-vă
timpul și banii! Susțineți presa de limbă română prin faptă! Suntem disponibili în toată
regiunea Cernăuți!

În pofida greutăților de ordin financiar, rămânem ziarul cel mai accesibil și apropiat de
cititor, inclusiv la prețul de abonament pe 6 luni: Indice de abonare 30543 – 111 grivne 40
copeici, (Indice de abonare pentru pensionari – 76303 – 105 grivne 40 copeici),  unde sunt
incluse toate cheltuielile de editare, difuzare etc. Date despre ziarul nostru găsiți la oficiile
poștale din regiune în Catalogul presei locale din regiunea Cernăuți  – pagina 7.

Dacă doriți să vă abonați fără să ieșiți din casă, apelați la nr. de telefon 0506274156 (în
zilele de lucru).

Nu ratați șansa de a ne întâlni în fiecare sfârșit de săptămână în calitate de oaspeți
dragi și buni amici!

Plățile suplimentare și întocmirea lor online. 
Ce urmează să știm despre plățile sociale

în timpul carantinei? 

► Rânduri din scrisori


