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■ OFERTE
► Копаємо озера ескава тором

Драглайн, стрела 15 м. Тел.: 095-
49-35-433.

■ VÂNZĂRI
► Vând un lot de pământ pentru

construcție în Hor bova, la trasă.
Tel.:066-001-85-60.

► Vând un loc de casă  la
Mamornița-Vama, privatizat, pentru
construcție, 12 ari, la şosea (vul-
canizare). Tel.: 096-77-55-905; 099-
70-61-453.

► Vând un loc de casă, privatiz
at (25 ari), bucătărie de vară,

fântână, rețea electrică, temelie pen-
tru casă în or. Herța. Urgent. Preț
negociabil. Tel.: 050-919-19-49; 098-
003-47-19.

►  Vând un loc de casă în or.
Herța, lângă Liceu (temelie, proiect).
Tel.: 050-141-38-42; 096-401-39-56.

► Vând o gospodărie în s.
Horbova, str. Rugina, 55 (fântână,

conductă de gaz, beci ș.a.), pământ –
40 ari. Tel.: 096-889-31-27.

►Vând o gospodârie în s.
Culiceni (bucătărie, garaj, fântână).
Preț negociabil. Relații la tel. 096-
830-83-41 – Serghei.

► Vând o casă privatizată în s.
Ostriţa, 4-5 km de la Cernăuţi, 52 ari
de pământ, gaz, fântână, livadă. Preţ
negociabil. Tel.: 096-964-01-39; 067-
338-53-00.

► Vând un loc de casă în s.
Târnauca. Tel.: 096-835-53-70.

► Vând lot de pământ în orașul
Herța, str. „Gh. Asachi” nr.13. Detalii
la tel. 0507115840/0971311895 

► Vând loc de casă (0,33 ha),
sau trei locuri a câte 0,11 ha, situate
în or. Herța, str. Centrală (până la
benzinărie). Documente în regulă
datate cu anul 2020. Detalii supli-
mentare la tel. 0979420929.

► Vând o gospodărie în Buda
Mică:  casă,  grajd, fântână, beci,

gard, stodoală și 40 de ari de pământ.
Este în stare bună, de locuit. Relații
suplimentare la tel.: 0984064131.

■ DIVERSE
► Vând burlane (bucăți) pentru

adâncit fântânile. Tel.: 097-89-53-
190.

► Vând ovăz şi baloturi de trifoi.
Tel.: 095-83-29-512.  

► Vând patru uşi noi în s.
Proboteşti. Tel.: 098-491-49-13.

► Vând o căruță și o grapă în s.
Târnauca. Tel.: 097-984-69-58
(Colea).

► Vând un tractor T-40, plug și
cultivator. Tel.: 096-601-83-64.

► Vând o semănătoare pentru
cal. Tel.: 097-961-36-05.

► Vând un motobloc “Зірка-11”,
freză, greblătoare pentru cal cu 2 roți
sau schimb pe un cal în s. Buda
Mare. Tel.: 097-180-35-32.

► Vând  remorcă pentru automo-
bil de mic litraj în s. Molniţa. Tel.: 097-
118-06-60.

■ ANIMALE
► Vând o iapă şi o greblătoare în

s. Movila şi o maşină VAZ-7 (Jiguli).
Tel.: 096-82-59-462.

► Vând o capră gestantă în s.
Herţa. Tel.: 096-99-93-405. 

► Vând trei capre și un țap. Tel:
097-533-38-92; 068-037-71-18.

►Vând juncă gestantă în s.
Molnița. Tel.: 097-118-06-60.

Sâmbată, 2 mai: 
Max:18˚ — Min:12˚ +
Averse
Maxima zilei: 18°C
Vânt: 12 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 55%
Cantitate precip.: 1 L/m²
Parțial noros
Minima nopții: 12°C
Vânt: 3 km/h dinspre V
Șanse de precipitații: 25%
Cantitate precip.: zero
Duminică, 3 mai: 
Max:20˚ — Min:10˚ +
Averse izolate
Maxima zilei: 20°C
Vânt: 7 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 60%
Cantitate precip.: 1 L/m²
Averse
Minima nopții: 10°C
Vânt: 4 km/h dinspre NV
Rafale de 30 km/h
Șanse de precipitații: 65%

Cantitate precip.: 4 L/m²
Luni, 4 mai: 
Max:13˚ — Min:8˚ +
Averse
Maxima zilei: 13°C
Vânt: 22 km/h dinspre NV
Rafale de 53 km/h
Șanse de precipitații: 75%
Cantitate precip.: 6 L/m²
Parțial noros
Minima nopții: 8°C
Vânt: 20 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Marți, 5 mai: 
Max:20˚ — Min:11˚ +
Însorit
Maxima zilei: 20°C
Vânt: 12 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Parțial noros
Minima nopții: 11°C
Vânt: 6 km/h dinspre SE

Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Miercuri, 6 mai: 
Max:30˚ — Min:14˚ +
Însorit
Maxima zilei: 30°C
Vânt: 10 km/h dinspre SE
Rafale de 30 km/h
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Parțial noros
Minima nopții: 14°C
Vânt: 8 km/h dinspre V
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Joi, 7 mai: 
Max:25˚ — Min:14˚ +
Însorit
Maxima zilei: 25°C
Vânt: 14 km/h dinspre NV
Rafale de 33 km/h
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Noapte senină
Minima nopții: 14°C
Vânt: 7 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero

Vineri, 8 mai: 
Max:28˚ — Min:12˚ +
Însorit
Maxima zilei: 28°C
Vânt: 14 km/h dinspre NV
Rafale de 33 km/h
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Averse izolate
Minima nopții: 12°C
Vânt: 10 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 55%
Cantitate precip.: 2 L/m²

timpul probabil

Sincere felicitări!

Доставка
дров, 

шлакоблока.
Тел.: 

097-796-86-38.

Toate anunțurile private pentru abonații noștri sunt gratuite!
E destul să ne trimiteți copia la chitanța de abonare și textul pe
adresa noastră de internet: gazetadeherta@gmail.com; Viber,
WatsAp - +380506274156.

якщо 
ви стали свідком 

або об’єктом
незаконних,

неправомірних 
та корупційних дій 
з боку працівників
системи ДСНС

Про факти зловживань та
корупційних проявів з боку працівників
системи ДСНС Ви можете повідомляти по «телефону довіри»  Сектору з питань запобігання та виявлення
корупції Управління ДСНС України у Чернівецькій області (03722) 4-68-85, надіслати смс повідомлення чи
зателефонувати начальнику Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Управління 095–562–05–
53,  098-747-83-44 або надіслати листа на електронну адресу: bezpeka@cv.dsns.gov.ua

Також, ви можете написати лист на електронну адресу: terminova_upk@mns.gov.ua або повідомити за
номером ''телефону до віри'' ДСНС України (044) 289-12-41.

Конфіденційність гарантовано!

ОГОЛОшЕННя
Виконком  Острицької сільської ради повідо -

мляє  про початок розроблення  детального  плану
частини території житлової забудови в с.Мамор -
ниця  Острицької сільської ради Герцаїв ського
району на  виконання  рішення  ХХХІ сесії УІІ
скликання від   12.03.2020р. № 1375.

В.ЦУРКАН, 
сільський голова    

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

військового комісара Герцаївського
районного вiйськового комiсаріату

31.03.2020р. м. Герца                 № 53 

Про внесення зміни
до наказу військового

комісара Герцаївського
районного військового

комісаріату 
від 07 лютого 2020 року

№ 25
У зв’язку із внесенням змін до Указу

Президента України від 16 січня 2020
року № 13/2020 “Про звільнення в запас
війсь ковослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів
та чергові призови громадян України на

строкову військову службу у 2020 році”,
наказую:

1. Внести до наказу військового комісара
Герцаївського районного військового коміса-
ріату від 07 лютого 2020 року № 25 “Про
призов громадян України 1993-2002 років
народження на строкову військову службу  в
квітні- червні 2020 року” такі зміни:

у пункті 1 слова та цифри  “01 квітня по
30 червня 2020 року” змінити словами та
цифрами “01 травня по 31 липня 2020 року”.

2. Контроль за виконанням наказу
покласти на заступника війсь кового комісара
Герцаївського районного військового коміса-
ріату – нача льника відділення комплектуван-
ня майора ІВАНІНА Петра Вален тиновича.

ДО УВАГИ
ПРИЗОВНИКАМ!

У зв’язку із складною санітарно-епідеміо-
логічною ситуацією на території України,
пов’язаною з розповсюдженням гострої рес-
піраторної хвороби, викли каною  коронавіру-

сом COVID-19, урядом прийнято ріше ння
про продовження дії обмежувальних каран-
тинних заходів до 11 травня 2020 року.

Разом із тим, відповідно до Указу
Президента України від 16 січня 2020 року (зі
змінами від 23 березня 2020 року, внесени-
ми Указом Пре зидента України №103) стро-
ки проведення призову на строкову війсь -
кову службу перенесли з квітня-червня на
травень - липень 2020 року.

Попри обмежувальних заходів пов’яза-
них з епідеміологічною си туа цією у
Герцаївському районному військовому комі-
саріаті  прово дяться підготовчі заходи до
проведення чергового призову громадян Ук -
раїни на строкову військову службу.

Юнаки, в повістках яких визначений тер-
мін прибуття до 11 травня, повинні прибути
до призивної дільниці з 11 по 15 травня.

С.МЕЛЬНИК, 
військовий комісар Герцаївського 

районного військового 
комісаріату, підполковник

În perioada 4-14 mai a.c. la
Cernăuți va avea loc cea de a

doua ediție a Școlii jurnalistului
român, care a fost inițiată acum 3
ani de Centrul Media BucPress –
asociația jurnaliștilor români din
Ucraina.

Dacă în 2017 jurnaliștii români care
s-au înscris la training (reprezentanți ai
presei scrise, online, radio și tv din
Cernăuți, studenți) au avut posibilitatea
să discute cu câțiva jurnaliști
profesioniști din România despre cele
mai bune tehnici media pentru o presă
de calitate, ediția din 2020 a Școlii jurnal-
istului român este cu mult mai diversă
datorită sprijinului oferit de Institutul
Cultural Român în cadrul proiectului
„Ateliere de perfecționare pentru
jurnaliști la Cernăuți”.

Ateliere de media sprijinite de ICR
prin Compartimentul Comunităţi Istorice
vor include două componente separate:
cursuri de dicție, susținute de Carmen
Ivanov,  Mihai Crăciun și  Alexandru
Burlacu și prelegeri pe tema manage-
mentului editorial și tehnicilor de combat-
ere a știrilor false de jurnalistul TVR
Marian Voicu.

Trainerii Carmen Ivanov, Ion
Alexandru și Mihai Crăciun învață de ani
de zile pe cei mici și mari cum se
prezintă știrile de televiziune și radio,
cum se pronunță corect și cu intonație,
care e postura corectă în fața camerei și
cum putem să ne stăpânim emoțiile în
momentele dificile.

La solicitarea jurnaliștilor români din
Ucraina, Marian Voicu va prezenta o
serie de prelegeri pe tema politicilor edi-
toriale și tehnicilor de identificare / com-
batere a știrilor false, fiind autorul unei
lucrări de referință în spațiul românesc
„Matrioșka mincinoșilor. Fake news,
manipulare, populism”.

„Cred că în presă sunt importante
pasiunea şi onestitatea. Cred că vede-
tele nu pot fi jurnalişti, iar jurnaliştii nu
sunt vedete. Cred că presa este cu
adevărat a patra putere în stat, dar că
trebuie să-şi exercite puterea cu
discernământ. Cred că dacă trăim mai
bine sau mai rău, dacă vorbim o limbă
română mai curată sau mai săracă, dacă
ne pasă de noi şi de ceilalţi, toate aces-
tea ţin în mare măsură şi de felul în care
lucrează presa”, susține Marian Voicu,
autor a numeroase documentare, repor-

taje în comunitățile românești din jurul
României și din Balcani, fost manager de
proiect la Radio Chișinău, stație
aparținând de Societatea Română de
Radiodifuziune, post lansat în 2011.

Atelierele de presă se vor desfășura
în regim online, prin Zoom, iar doritorii
(studenți, jurnaliști, profesori, blogeri) 

se pot înscrie la cursuri la
următoarele date de contact: 

maringherman2014@gmail.com,
bucpress@hotmail.com, 

vitalie_cernauti@yahoo.com,
+380680865524   

Numărul de locuri disponibile: 20

Programul atelierelor 

de media
Luni, 4 mai
15:30 – 17:50: Ateliere de dicție

susținute de Carmen Ivanov,  Mihai
Crăciun și  Alexandru Burlacu

Marți, 5 mai
15:30 – 17:50: Ateliere de dicție

susținute de Carmen Ivanov,  Mihai
Crăciun și  Alexandru Burlacu

Miercuri, 6 mai
15:30 – 17:50: Ateliere de dicție

susținute de Carmen Ivanov,  Mihai
Crăciun și  Alexandru Burlacu

Joi, 7 mai
15:30 – 17:50: Timp rezervat pentru

recuperarea componentelor atelierelor
datorate unor eventuale dificultăți
tehnice.

Luni, 11 mai
15:30 – 17:50:
Prelegere introductivă de Marin

Gherman: „Provocări pentru publicațiile
de limba română în Ucraina”

Prelegere susținută de Marian Voicu:
„Managementul conținutului editorial”

Marți, 12 mai
15:30 – 17:50: Prelegere susținută

de Marian Voicu: „Trasarea direcțiilor
editoriale”

Miercuri, 13 mai
15:30 – 17:50: Prelegere susținută

de Marian Voicu: „Combaterea știrilor
false”

Joi, 14 mai
15:30 – 17:50: Timp rezervat pentru

recuperarea componentelor prelegerilor
datorate unor eventuale dificultăți
tehnice.

https://bucpress.eu/cultura/scoala
-jurnalistului-roman-din-nou-11891  

Școala jurnalistului român, din nou la cernăuți

În acest început  splendid de Florar, la 4 mai, 
doamna 

Nina VIERU
din Târnauca își va sărbători ziua de naștere, adunân-

du-și la frumosul buchet al vieții încă un gingaș trandafir. 
Cu această deosebită ocazie, un sincer mesaj de felic-

itare,  împreună  cu toate florile acestui minunat anotimp,
îi adresează cele mai scumpe și dragi inimii ființe – feciorul
Dorin și nora Lilia din orașul Lvov, dorindu-i sărbătoritei în
primul rând sănătate, că-i mai scumpă decât toate, bucurii și fericire, bunăstare
și împliniri, succese remarcabile în viața cotidiană.

Scumpa noastră! Fie ca razele calde ale soarelui de primăvară să-ți
încălzească sufletul, iar zâmbetul să-ți lumineze întotdeauna chipul tău drag.

La mulți ani!   
Желаем в праздничную дату
Здоровья, мира, дней чудесных,
Судьбы на радости богатой,
Счастливой, яркой, словно песня!
Пускай родные крепко любят,
Друзья поддержкой вдохновляют,
Всегда удача рядом будет,
Во всем успух соровождает!

Colectivul Școlii medii Buda Mare exprimă profunde condoleanțe profesoarei Vera Chilaru
în legătură cu pierderea grea – încetarea din viață a mamei 

LUCREȚIA, 
fostă profesoară a acestei instituții de învățământ. 
Fie-i țărâna ușoară și veșnică amintirea! 

Este originară din satul Molniţa, doctor
în economie la Chişinău, Republica
Moldova.

Absolventă a Şcolii Medii Horbova,
apoi studentă la Universitatea de Stat din
Chişinău (1973), specialitatea matematica
aplicată. 

Studii postuniversitare şi de doctorat la
Institutul Central de Economie şi
Matematică din Moscova (1973-1980).

Titlul de doctor în economie (1981),
pentru lucrarea de doctorat privind proble-
ma de aplicare a limbajelor informaţionale
şi sistemelor de baze de date în procesele
de decizie economică.

A lucrat inginer-programator al
Institutului de Cercetări în Planificare
(1973), cercetător ştiinţific superior, şef de
laborator la Institutul de Cercetări şi
Planificare (1980-1990), colaborator ştiinţi-
fic principal, director, cercetător ştiinţific al
Institutului Naţional de Cercetări
Economice şi Financiare din cadrul ASEN
(1990-1994), lector superior  la Catedra

Statistică şi Previziune Economică  a
ASEN (1995-1998) din 24 martie 2008,
şeful redacţiei de ştiinţe economice şi
matematice  la instituţia publică
„Enciclopedia Moldovei” din cadrul
Academiei de Ştiinţe.

Conferenţiar prin cumul  la Academia
de  Transporturi, Informare şi Comu nicaţii
(2001-2007).

Doamna Didina Aştefculese participă
la unele proiecte de cercetare finanţate de
instituţii internaţionale.

Pe parcursul anilor de activitate ştiinţi-
fică dumneaei a publicat lucrări ştiinţifice în
culegeri şi reviste de specialitate; comuni-
cări la conferinţe şi simpozioane, inclusiv
Monografiile „Previziunea economică”,
2001, studiul monografic „Prosperitatea
dezvoltării durabile, INEI, 2005 etc.

A publicat, de asemenea, studii, artico-
le pe teme economice  în presa periodică,
reviste (începând cu anul 1995). Studiul
„Efecte economice ale ocupaţiei
Basarabiei şi Bucovinei de Nord în perioa-

da 1940, 1944-1990” în colaborare cu M.
Druc, sub egida Institutului Totalitarismului
al Academiei  Române, 1997-1998.

Cartea despre satul de baştină din
Ţinutul Herţa „Molniţa: şase veacuri de
statornicie românească”, Chişinău, Editura
„Civitas”, 2000.

E membru de onoare al Societăţii
Culturale  „Ţinutul Herţa”, Bucureşti din
2000.

În calitate de conducător ştiinţific, în
perioada 2002-2005 a coordonat şi execu-
tat lucrări de cercetare la următoarele
teme: Monitorizarea, modelarea şi progra-
marea dezvoltării social-economice a
Republicii Moldova (2002). 

Din 2006 în calitate de cercetător ştiin-
ţific, coordonator participă  în IEFS la
lucrările de cercetare în cadrul Proiectului
de cercetare fundamentală „Gestionarea
elementelor structurale ale  economiei
naţionale”.

Cunoaşte limbile: română, rusă, fran-
ceză, engleză.

A publicat peste 20 lucrări ştiinţifice, a
colaborat cu A. Negru, P. Cojocaru. T.
Golenco, A. Barbăroşie, V. Afanasiev, Z.
Olărescu, A. Andrian, A. Rotaru, A. Bulgac,
E. Vutkariov, curator a unor lucrări ştiinţifi-
ce.

Îi dorim doamnei Didina Aştefculese-
Ţăruş  noi urcuşuri pe tărâmul  ştiinţific şi
să ne revedem în curând la Molniţa, sat în
care s-a născut, unde are rude, colegi,
prieteni, şi în care sunteţi aşteptată cu mult
drag.

Viorel GHIBA

► Personalităţi herţene

Realizări remarcabile ale doctorului 
în economie Didina Aştefculese-ŢăRuş

Vecini buni, oameni buni
Au trecut patru luni de când am venit acasă de la un spital din  Cernăuţi, după  două

operaţii.  Vreau să mulţumesc  vecinilor  care m-au ajutat în diferite momente: Tatiana,
Alexandru, Daşa,  Serghei, Constantin, Nicolae,  Daniela, Tonea, Aliona, Ilie, Serghei,
Anuşca,  Maria, Mihail, Elena,  Iulia, Andrei, Ion B., Ion G., Ion C., Elena, Senea, Elena,
Gheorghe, Larisa, Elena, Oxana.

Le doresc la toţi multă sănătate, toate cele bune în viitor.
Avem vecini o pereche ideală: Lida şi Victor Alexa.  Suntem bucuroși de aceasta,

avem  plăcerea să-i vedem, să schimbăm  o vorbă… Sunt oameni de omenie, deştepţi
şi simpli în comportare. Noi toţi îi iubim şi ne mândrim că ne dau exemplu  bun în toate.
La anul viitor acest cuplu o să-şi sărbătorească 50 de ani  de la căsătorie, iar acum, la
6 mai,  Victor împlineşte  70 de ani. Felicitările noastre!

Mă folosesc de acest moment pentru a le mulţumi la toţi  celor cu care m-am întâlnit
în aceste patru luni  şi m-au ajutat: din Hreaţca, Ţânteni, Bănceni, Horbova,  Herţa,
Târnauca.

În pofida vremurilor grele de azi,  cauzate de pandemie, ne bucurăm  că mai sunt
oameni buni la suflet, înţelegători.

Respect la toată lumea!
Cu stimă,  F. GRINIUC 

► Florile recunoştinţei




