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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 publi-
ce 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 abo nament e mult mai ieftin.

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 abona-
re 30543 – 111 grivne 40 copeici, (Indice de abo-

nare 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 pre-
sei 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).

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

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

aboNEaZă  „gaZEta dE HErța”   
(serie nouă) șI CâștIgă: 

UN prIEtEN bUN  șI o sUrsă
sIgUră dE INFormațIE!

Felicitările noastre!
La început de vară calendaristică își

sărbătoresc ziua de naștere perso -
nalități cunoscute în ținuturile noastre:

Igor COHAL, primarul satului
Tărăsăuți (30 mai);

Elena NANDRIȘ, primarul CTU
Mahala (31 mai);

Anatolie PADURARU, deputat în
Consiliul Raional Herța.

Primiți cele mai sincere
felicitări, tra di țio -
nalul „La mulți
ani!” cu urări de
suc ces în acti vita -
tea coti diană și
viața perso nală! 

În prima zi de Cireșar,
mult stimata doamnă 

Olga GHERMAN 
din Cernăuți

își va sărbători 
ziua de

naștere. 
Cu această

ocazie, cel mai
sincer mesaj de
felicitare îi oferă
întreaga familie,
rudele din regiu -
nea Rivne și din
G o d i n e ș t i i
Herței, care îi

doresc doamnei Olga
multă-multă sănătate,
zile senine, pace în
suflet și bunăstare în
casă. 

La mulți ani
fericiți înainte! 

Recent, în viața doamnei Emilia HUȚANU din Târ nauca a avut loc un
moment deosebit. Dumneaei și-a sărbătorit jubileul de 100 ani – o
biografie ce se raportează la o lungă perioadă de istorie a ținutului
natal. 

S-a născut în
îndepăr tatul an
1920, într-o familie
cu zece copii. În
memorie i s-au
întipărit toate eveni-
mentele istorice din
secolul trecut: nă -
vala sovietică, răz -
boiul, foametea, re -
p resiunile staliniste,
colectivizarea ce a
„preluat-o” pe în -
 t rea ga perioadă a
activității de muncă.
Soarta a lovit-o
nemilos de câteva
ori, luându-i soțul și
unicul fiu. S-a
regăsit sufletește în
nepoțică, căreia îi
oferă toate co -
morile inimii ei de mamă și bunicuță.

În pofida situației epidemice, doamna Emilia a fost felicitată de multe
persoane. Au vizitat-o la domiciliu și reprezentanții autorităților locale: Ion Pantea,
primarul comunei Târnauca, Lilia Olaru, șefa Administrației Raionale de Stat,
Victor Ciuclea, președintele Consiliului Raional Herța (în imagine), care i-au oferit
doamnei Emilia Huțanu diplome și flori, cu cele mai sincere urări de sănătate, mulți
ani, pace și bucurie alături de cei dragi.

Vera ȚÂRDEA

UN dEstIN 
dE-o vârstă CU IstorIa...

Ba, dimpotrivă, în loc să-și ceară
scuzele de rigoare, demnitarul cu pri-
cina a plecat în concediu medical. Dl
Gh. Cic a promis că se va adresa în
ins tanță pentru a-și apăra cinstea și
demnitatea de etnic român, care lo -
cuiește într-o țară civilizată și de -
mocrată.

Situația mi se pare destul de îngri -
jorătoare, deoarece nu e vorba de cu -
vinte aruncate din întâmplare în cadrul
unei întâlniri private. Cazul a avut loc
într-o instituție de stat și cuvintele jig-

nitoare au fost rostite în public de un
funcționar important în adresa altui
funcționar de etnie română. 

Vasile BÂCU
P.S. Dacă doriți să priviți reportajul

în întregime, puteți accesa trimiterile
de mai jos: 

https://tva.ua/2020/05/27/mizhet-
nichnyj-konflikt-na-mytnytsi-ihoria-
dobrovolskoho-zvynuvatyly-v-
prynyzhenni-natsionalnoi-chesti/

https://l.facebook.com/l.php?u=htt
ps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
watch%3Fv%3D1Wcgm4LVawg%26fea
ture%3Dshare%26fbclid%3DIwAR2Jxl
QCbisBYMKm2OAeRyroiYv9QpOyRyI
HQHPSAoI_kErkwuUxXXp4Lyo&h=AT3
kU71EsXSxmBJ2mfFYytBue7JRJYMh
Sxo0mrgnZG69iNfEqKxsH-
NXSnqPc426ytqhf4hoJIeVDFWBj5nUg
YYpWkrtlwFuBFHAt0k98LW-
zDx2PjKNnfIPGI7CwlZnyq-p

► Situaţii

Continuăm tema situației în jurul unității
medicale din Mogoșești. Astăzi publicăm și
alte comentarii:

Lilia OLARU, şefa Administraţiei
Raionale de Stat Herţa:

– Soluţionarea acestei probleme, cu
părere de rău, nu depinde de administraţia
locală.

După cum ştiţi, reforma medicală  a fost
pornită în anii precedenţi, ajungând la etapa
finală. Ca şi orice reformă, are şi ea multe
neajunsuri.  Despre ele a vorbit şi
Preşedintele ţării, şi Premierul, şi mulţi
experţi în domeniul ocrotirii sănătăţii. La
toate adresările oamenilor, medicilor şi ale
noastre ca funcţionari de stat, ni s-a promis
că se vor revedea pozitiv unele neajunsuri
ale reformei medicale şi vor fi înlăturate cât
se poate de repede. Sperăm că şi această
adresare a locuitorilor satelor Mogoşeşti,
Mihoreni, Beceşti, Buda Mare, Fundoaia,
Pasat îşi va găsi rezolvarea pozitivă în aces-
te schimbări ale reformei medicale privind
spitalele mai mici.

Cu părere de rău, în prezent, fiind în pos-
tul de conducător al Administraţiei Raionale
de Stat Herţa numai de 3,5 luni, nu pot pro-
mite că vom rezolva imediat această proble-
mă, însă vom face totul  ce ne este în pute-
rea noastră ca locuitorii satelor sus numite
să primească ajutorul medical necesar.

Eduard KALUȚKI, medicul-șef
interimar al Instituției Comunale

„Spitalul raional Herța”:
– Unitatea medicală din Mogoșești

nu mai este spital din luna septembrie a anu-
lui 2012. Pentru a evita o oarecare tensiune
socială atunci a fost creată secția nr. 2
terapie, deși condițiile de tratament sunt
mult mai joase de nivelul  necesar, nu avem
specialiști, laborator, utilaje necesare. La ora
actuală, mai bine zis din 2015, asemenea
unități nu există în toată Ucraina, deoarece
s-a schimbat principiul de finanțare a medi-
cinii. Banii se dau în raport cu volumul servi-
ciilor acordate, dar nu conform numărului de
paturi, cum era înainte. 

La Mogoșești funcționează non-stop un
punct al medicinii de urgență, deci nu putem
afirma că locuitorii au rămas fără asistență
medicală. Și referitor la locurile de muncă
am propus ca șapte lucrători de acolo să fie
transferați la Herța, însă nu toți au fost de
acord. O variantă de rezolvare a problemei
ar fi subvențiile din bugetele locale, însă
aceasta și-o pot permite comunitățile puter-
nice, cu surse bune de venituri. Am făcut tot
ce a ținut de competența mea ca șef al
instituției medicale.

După cum vedem, părerile părților diferă
și fiecare și-a expus punctul de vedere. Ar fi
binevenită o dezbatere publică, dar ea poate
fi organizată doar după încetarea stării de
carantină. Oricum, găsirea unei soluții care
să-i satisfacă pe toți, rămâne la ordinea zilei.

Vasile BÂCU

► Revenire la temă

situația spitalului 
din mogoșești: 

un ecou al reformei medicale? 

CUvINtE jIgNItoarE îN adrEsa UNUI
EtNIC româN la vama dIN CErNăUțI

Stimați 
consăteni! 

Primiți cele mai sincere felicitări
cu ocazia hramului Bisericii din
Molnița. Bunul Dumnezeu să ne
aibă pe toți în pază, să ne dea
sănătate și pace sufletească!

Mihai MALANCĂ, 
staroste de Molnița

► Stop-cadru

FarmECUl 
șI

orIgINalItatEa
CămășII

NațIoNalE

Duminica trecută în Ucraina a fost sărbătorită ziua

cămășii naționale. Ce-i drept, mai activă a fost lumea

virtuală, de unde am selectat imagini făcute la Probotești,

Oprișeni, Marșinți și Cupca.

O știre neplăcută a apărut în
rețelele de socializare și mas-
media, în special la postul de
televiziune TVA. Dl Gheorghe
Cic, locțiitor al șefului vămii
„Vadul-Siret”, a declarat că șeful
dumnealui l-a insultat în public
la locul de muncă, afectându-i
demnitatea națio na lă de român.
Cazul a devenit public în câteva
ore, nimerind în atenția unui
grup de activiști, reprezentanți ai
di feritor naționalități, care s-au
prezen tat la sediul Vămii din
Cernăuți pentru a cere
explicațiile de rigoare. Nu le-au
pri mit, însă au avut ocazia să-și
ex prime indignarea în fața came-
relor de luat vederi. 

► Moment jubiliar la Târnauca

1 IUNIE – Ce semnificație
are Ziua Copilului 

1Iunie este ziua în care se celebrează miracolul naşterii, al

purităţii, dar şi întoarcerea la inocenţă. Ziua copilului a fost

menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru

Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, conform adoptării

Declarației pentru Protecția Copilului.
Ziua Internaţională a Copilului are la bază şi promovează schimbul reciproc

de idei, dorinţa de a-i face pe copii să înţeleagă acest concept, precum şi
iniţierea unei acţiuni de a promova bunăstarea copiilor din toată lumea.

Copiii nu trebuie să fie neglijaţi nicicând, căci ei sunt cei care ne fac de
multe ori ziua mai bună şi pentru care ajungem la un moment dat să trăim. De
ziua lor aceştia merită o atenţie deosebită pentru a şti că au anumite drepturi,
că sunt importanţi.

Nu există limite de vârstă când vine vorba de a sărbători Ziua Copilului.
Oricare dintre noi, copil sau adult, are voie să se simtă copil şi chiar este
necesar ca macăr o dată pe an să lăsăm în urmă problemele de zi cu zi.

Nu se ştie exact de ce ziua de 1 Iunie a fost aleasă ca Ziua Internaţională
a Copilului, însă există o teorie potrivit căreia, consulul general chinez de la
San Francisco a strâns un număr de copii orfani chinezi pentru a sărbători
Festivalul Dragonului, care s-a întâmplat să fie chiar pe 1 iunie, dată care a
coincis, de asemenea, cu Conferinţa de la Geneva. 

(Sursa newsbv.ro)


