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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 (vulcanizare). Tel.: 096-
77-55-905; 099-70-61-453.

► Vând un loc de casă, pri-
vatiz

at (25 ari), bucătărie de vară,
fântână, rețea electrică, temelie
pentru 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 suplimentare
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.

► Vând un loc de casă priva-
tizat (21 ari) în s. Movila (lângă
caplicică). Tel.: 066-563-48-11,
096-684-86-22.

■ 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 o semănătoare pen-
tru 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
automobil de mic litraj în s.

Molniţa. Tel.: 097-118-06-60.
► Vând cositoare pentru doi

cai, trei grape cu o cruce, grapă
mare de lemn și grapă mare de
fier. Tel.068-327-89-45.

■ ANIMALE
► Vând o iapă şi o greblă -

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

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

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

Sâmbată, 30 mai:
Max:17˚ — Min:10˚ +
Parțial noros
Maxima zilei: 17°C
Vânt: 22 km/h dinspre NV
Rafale de 47 km/h
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Parțial noros
Minima nopții: 10°C
Vânt: 10 km/h dinspre V
Rafale de 39 km/h
Șanse de precipitații: 40%
Cantitate precip.: zero
Duminică, 31 mai: 
Max:17˚ — Min:11˚ +
Averse
Maxima zilei: 17°C
Vânt: 15 km/h dinspre V
Rafale de 39 km/h
Șanse de precipitații: 55%
Cantitate precip.: 5 L/m²
Averse izolate
Minima nopții: 11°C
Vânt: 13 km/h dinspre NV
Rafale de 38 km/h
Șanse de precipitații: 55%
Cantitate precip.: <1 L/m²
Luni, 1 iunie: 
Max:18˚ — Min:10˚ +

Maxima zilei: 18°C
Vânt: 15 km/h dinspre N
Rafale de 37 km/h
Șanse de precipitații: 60%
Cantitate precip.: 3 L/m²
Minima nopții: 10°C
Vânt: 14 km/h dinspre NV
Rafale de 37 km/h
Șanse de precipitații: 75%
Cantitate precip.: 6 L/m²
Marți, 2 iunie: 
Max:18˚ — Min:10˚ +
Parțial noros
Maxima zilei: 18°C
Vânt: 15 km/h dinspre N
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Parțial noros
Minima nopții: 10°C
Vânt: 9 km/h dinspre NV
Rafale de 31 km/h
Șanse de precipitații: 35%
Cantitate precip.: zero
Miercuri, 3 iunie: 
Max:21˚ — Min:10˚ +
Însorit
Maxima zilei: 21°C
Vânt: 11 km/h dinspre NV
Rafale de 33 km/h
Șanse de precipitații: 35%

Cantitate precip.: zero
Parțial noros
Minima nopții: 10°C
Vânt: 7 km/h dinspre N
Rafale de 31 km/h
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Joi, 4 iunie: 
Max:21˚ — Min:11˚ +
Însorit
Maxima zilei: 21°C
Vânt: 4 km/h dinspre NE
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Parțial noros
Minima nopții: 11°C
Vânt: 4 km/h dinspre E
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Vineri, 5 iunie: 
Max:26˚ — Min:14˚ +
Însorit
Maxima zilei: 26°C
Vânt: 12 km/h dinspre SE
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero
Parțial noros
Minima nopții: 14°C
Vânt: 7 km/h dinspre E
Rafale de 26 km/h
Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero

timpul probabil

Продається
дом в м. Герца, 

вул. Емінеску. 

Тел.: 068-086-69-37.

Доставка
дров,

шлакоб-
лока.

Тел.: 
097-796-86-38.

Pe timp de pandemie să ne ajutăm
reciproc fără a ieși din casă!

Stimați cititori ai „Gazetei de Herța”! Trăim timpuri de criză,
complicate din punct de vedere spiritual și material. Ne trezim cu
realitatea că multe lucruri din casa noastră  nu ne mai trebuiesc,
iar altele ni le-am dori, în timp ce posibilitatea de a desfășura pro-
cesul liber de vânzare-cumpărare  este foarte limitată.   În aseme-
nea situație vă propunem să folosiți gratuit paginile „Gazetei de
Herța”, publicând anunțuri private la rubrica noastră de mică
publicitate. O puteți face fără să ieșiți din casă – textul anunțului
și copia chitanței de abonare o trimiteți pe adresa de e-mail –
gazetadeherta@gmail.com, sau mesaj la  numărul de telefon
+380506274156 (Viber, WatAp).

Виконавчий комітет  Острицької сільської
ради повідомляє про  початок  процедури   грома -
дських слухань    щодо  врахування  грома дсь ких
інтересів   під час розроблення  детального плану
частини тери торії жит лової забудови в
с.Маморниця Острицької сільської ради Гер -

цаївського району Чернівецької області. Де -
монстра ційний  матеріал  ДПТ буде  роз мі ще ний
з 1 по 30 червня 2020року  в приміщенні  та на
сайті  сільської  ради. Громадські слухання проек -
ту відбудуться в приміщенні Острицької сільської
ради   30 червня  2020 року об 11.00год.

В.ЦуркаН, 
сільський  голова  

Azi, în Ziua Înălțării Dom -
nului la Cer, se împlinesc 40
de zile de când ne-a părăsit
Florea Șapcă. S-a stins în
noaptea Învierii

lui Hristos, în 19 aprilie
2020, după miezul nopții,
după slujba Învierii, când s-
au deschis Cerurile. Așa se
spune... S-a stins încet, pe
un pat de spital, doar în
două ore, după un infarct pe
care, probabil, îl purtase pe
picioare câteva zile bune,
nedorind să se plângă că se
simte rău. S-a stins ca o
lumânare cu marea dorință
de a mai arde, de a lumina,
însă aceasta n-a mai avut
puteri. Știința medicală a fost
inferioară voinței lui
Dumnezeu și L-a luat dintre
noi.

Ne consolăm doar cu
aceea că a plecat spre cer în
cea mai mare sărbătoare
creștină. Doar atât... În rest
— durere și întristare, și sus-
pin... El de acestea toate
este lipsit, nu le are acolo
unde se află.

Era tânăr încă. S-a năs-
cut la 5 noiembrie 1961 în
satul Iordănești. Aici a absol-
vit școala de 8 ani nr.1, apoi
cea medie din Carapciu. A
studiat la ȘTP-5 din
Cernăuți, ca și toți semenii
săi a făcut serviciul militar în
termen. Din 1983 până în
1988 studiază la secția de zi
a Facultății de istorie și
pedagogie a Insti tutului
pedagogic „Ion Crean gă” din
Chișinău pe care îl
absolvește cu Mențiune. Tot
atunci revine în satul de
baștină pentru a practica
meseria la care a visat din
copilărie – profesor școlar.
Soarta însă a vrut, ca profe-
sia îndrăgită, predarea isto-
riei, s-o practice mai mult
prin cumul, deținând diverse

funcții, dar niciodată n-a con-
siderat meseria sa de peda-
gog „o a doua profesie”.
Chiar după absolvirea
Institu tului este angajat
metodist la cabinetul meto-
dic, iar la

doi ani de activitate, în
1990 este transferat în
funcția de șef al Cabinetului
metodic al Secției raionale
de învă ță mânt, funcție pe
care o deține timp de 10 ani.
Este ales vice președinte al
Consiliului raio nal Hliboca. 

În anul 2001 este ales
primar al satului Iordănești,
când în sat a fost cu greu
reînființată primăria, lichida-
tă la sfârșitul anilor ’40 ai
secolului trecut. Cu
experiența sa de administra-
tor a creat co lec tivul noii pri-
mării pe care a „pus-o pe
picioare” de la zero, adu-
când-o printre cele de frunte
din raionul Hliboca. A fost
ales primar al satului în trei
legislaturi, deținând această
funcție 10 ani.

În anul 2012, este numit
director al Școlii generale de
gradele I-III din Iordănești. În
această funcție se ocupă și
mai mult de construcția noii
clădiri a școlii, proiectul căre-
ia îl obținuse pe când era pri-
mar, iar cu un an mai devre-
me a fost pusă piatra de
temelie. După câțiva ani grei
de luptă contra birocrației,
crizei și lipsei de dorință a
înalților demnitari de a con-
strui școala, împreună cu
primăria, consilieri de diferite
ranguri și deputați, în ianua-
rie 2018, este dată în
folosință noua clădire a școlii
de care s-a bucurat puțin,
doar doi ani, dar pe care o
administra cu mare dragos-
te. 

A fost membru al Socie -
tății pentru Cultură Româ -

neas că „M. Eminescu” chiar
de la bun început, a făcut
parte din comitetul organiza-
toric la constituirea Filialei
acesteia la Iordănești la
sfârșitul lui decembrie 1989.
Este primul vicepreședinte
al lui Dumitru Covalciuc la
Societatea „Arboroasa”, fun -
cție deținută foarte mulți ani.
În perioada vieții a scris și a
publicat zeci de articole de
istorie în urma cercetărilor
pe care le făcea. Fiind șeful
cabinetului metodic raional,
a înființat primele laboratoa-
re de istorie în care erau pre -
zenți domnitorii Princi pa telor
Române. Este autorul Prog -
ra mului facultativ de istorie a
poporului român, odată cu
aprobarea căruia de Minis -
terul învățământului al Ucrai -
nei, în școlile din Ucraina
devine posibilă predarea
istoriei românilor.

Împreună cu soția
Natalia Șapcă, tot profesoa-
ră de istorie, alcătuiesc volu-
mul „Po ves tiri din istoria
poporului român”, care
obține grila cu drept de pre-
dare din acesta în școli.
Totodată obține aprobarea
de a traduce acest volum în
limba ucraineană, pentru
școlile ucrainene, fiind unica
„istorie a românilor” tradusă
în această limbă.

A făcut parte din micul și
pentru atunci secretul
nucleu din inițiativa căruia în
noaptea spre 1 aprilie 1991,
când se împlinea jumătate

de veac de la marea trage-
die de la Fântâna Albă, a
fost instalată prima cruce în
perioada postbelică pe mor-
mintele românilor eroi
împușcați aici de armata
roșie. 

Nu ar urma să pun aici
punct. Cred că despre con -
tri buția lui Florea Șapcă la
renașterea națională și cul-
turală a românilor din nordul
Bucovinei se va mai scrie.
Nu s-a scris mult până
acum. Nici n-a făcut parte
din categoria celora, care
iubeau să se afișeze. Totul la
timpul său, zicea.

Acum vroia mai mult să
stea cu copiii și nepoții. Le-a
dat studii, i-a făcut oameni la
locul lor, dar s-au împrăștiat
prin lume. Se bucura de fie-
care clipă alături de nepoți.
Pe cea mai mică nici n-a
văzut-o, că se născuse doar
cu câteva săptămâni înainte
de moarte. În altă țară. O
aștepta însă cu nerăbdare...
Dar a venit acea noapte
fatală. Noaptea în care se
gândea la viață și la prețul ei
mai mult ca oricând. Însă
nimeni n-a mai reușit să-l
salveze. Inima-i prea bună a
cedat... Totul ce am reușit
să-i oferim pentru a-și lua la
drum spre Cer a fost un rând
de haine și un drapel în trei
culori...

Au rămas soția, copiii
prin lume, nepoții care
întreabă unde-i bunicu, nașii
și finii, rudele care îi simt
lipsa, profesorii care încă nu
vor să creadă că nu va veni
mai mult la școală.

A fost înmormântat cu
„onoruri pedagogice”: purtat
prin fața școlii pe care a
iubit-o cu adevărat, i-a sunat
ultimul clopoțel, i s-au dăruit
flori...

Și aici, din partea întregii
noastre familii, mulțumim
tuturor care ne-ați fost alături
în zilele de neagră durere.

Nicolae ȘAPCĂ, 
frate

Dacă vrei să-ți dai seama
de trecerea vertiginoasă a tim-
pului e destul să răsfoiești ima -
ginar paginile istoriei propriei
familii. Așa am constatat că la
24 mai s-au împlinit 25 de ani
din ziua când ne-a părăsit pen-
tru totdeauna acel care a fost
Mihai LUPU din Mihoreni,
soț, tată a  cinci fiice, bunic.
Avea doar 64 de ani, proaspăt
pensionar, cu planuri de a se
de dica în sfârșit  familiei,  cu
toa te că și-a consacrat ei în -
treaga viață.

S-a născut în anul 1931, în
Ținutul Herța, însă la nouă ani
se trezește în altă țară. „Viața la
ruși” a studiat-o practic timp de
trei ani în armata sovietică a
anilor 50, undeva în Kronștadt.
Din tinerețe a devenit mecani -
zator, fiind unul dintre cei mai
buni în gospodăria agricolă lo -
cală, periodic i se încredințau
cele mai noi modele, cunoștea
tehnica, se pricepea la toată
mașinăria. Pentru mine tatăl-
socru a rămas un gospodar de
elită, mai ales pentru faptul că
în afară de munca sârguincioa-
să a iubit cartea, vorba înțe -
leaptă, statul la sfat, citea cu
atenție presa noastră locală,
abona chiar și revista pe atunci
unională unde se publicau în

limba rusă materiale despre
me canizarea de la țară.

Îmi aduc aminte că odată
am venit în ospeție și l-am găsit
citind „Gazeta de Herța”:

–  Ai văzut ce scrie aici?.. 
Știam  că își manifestă indi -

gnarea de ceva, dar nu prea
aveam chef de vorbă  și i-am
răspuns cu o notă ușoară de
plictiseală că nu am citit ziarul.
Răspunsul meu l-a șocat:

– Cum așa, lucrezi la ziar și

nu citești ziarul?..
În intonația lui am citit o notă

minimă  nivelului meu profesio-
nal. Mai mult nu mi-am permis
să glumesc așa.

În afară de calitățile sale
descrise mai sus avea o minte

ageră și demnitate de om gos-
podar. Nu permitea să i se dimi-
nueze munca. În familie circulă
și acum istoria cum el din mer-
sul tractorului în brazdă urmă-
rea cum un agrimensor măsura
terenul  și a calculat imediat cât

a arat în acea zi. Nu pentru
antrenarea minții, ci pentru ca
să poată verifica mai apoi dacă
i s-au trecut la activ toate hecta-
rele prelucrate. 

Îi plăcea mult să glu meas -
că, era chiar autoironic:

- Din cauza atâtor haine
femeiești în cuier pălăria mea
mereu nu are loc... 

„Ambiția” și-a potolit-o mai
târziu, când, rând pe rând, s-a
ales la masă cu cinci gineri,
unde, bineînțeles, el era capul.

A ieșit la pensie cu un vis,
rămas din păcate neîmplinit nu
din cauza lui. În pofida tuturor
greutăților materiale, cheltuieli-
lor permanente necesare  fami-
liei, agonisea bănuți pe cartea
de economii. Ca să-și cumpere
un mijloc de transport și să
umble în ospeție la gineri...
Statul, însă,  și-a bătut joc din
munca  multor oameni, care au
rămas atunci și fără bruma de
bani agonisită în sudoarea
frunții... Să sperăm că la Cel  de
Sus își vor găsi compensația,
iar acei care au făcut-o vor
purta păcatul din generație în
generație.

...E iarăși luna mai, luna
când a fost petrecut în ultimul
drum cu un sfert de secol în
urmă. Soția Maria, mămuța
noastră, cum o numesc toți, îi
ține locul și amintirea. La cei 86
de ani împliniți se descurcă cu
strănepoții, fiind cea mai citită și
informată în familie. Cu ajutorul
ochelarilor străbate zilnic pagini
de carte, coli de ziare, televizo-
rul o „plouă” non-stop cu noutăți
de tot felul și se miră cum de cei
mai tineri pot trăi fără aceste
antrenamente ale minții.

Și, totuși, deși s-au perindat
deja 25 de ani, Cineva ne
lipsește...

Vasile BÂCU

S-a stins din viață pictorul Ion Sfeclă 
Primăria și  întreaga comunitate  din   Boian, reg. Cernăuți, își exprimă profundul regret în legătură

cu trecerea în eternitate a cetățeanului  de   onoare  al  acestei comune,  artistului plastic, membru
titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Ion SFECLĂ, care s-a stins din viață la 27 mai 2020.

Pe parcursul vieţii artistul plastic Ion Sfeclă  a realizat mai multe opere de artă de o înaltă ţinută artistică
în diverse tehnici ale artei grafice, cât şi în pictura de şevalet. În paralel cu munca de creaţie a activat şi în
calitate de profesor la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală din Chişinău. Mulţi dintre foştii săi elevi
au devenit artişti plastici consacraţi în diferite domenii ale artelor vizuale.

A organizat mai multe expoziţii personale şi a participat la numeroase expoziții colective de artă,  atât
acasă, cât și peste hotare. S-a învrednicit de mai multe premii la concursuri naţionale şi internaţionale.

Ion Sfeclă s-a născut la 19 noiembrie 1941,  în satul Boian, raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi. Mai
târziu devine  cetățean  de   onoare al  acestei  comune.

A absolvit secţia Grafică a Colegiului Republican de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău, iar în 1968 – secţia Pictură. În
anul 1973 a absolvit Academia Naţională de Arte Plastice T. Zalcaln, Riga, Letonia.

În 1978 devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, iar în 2000 – membru al AIAP UNESCO. 
Funeraliile au loc astăzi, 29 mai 2020, la Cimitirul Sf. Lazăr,  or. Chişinău, str. Doina, ora 15.00.
Condoleanţe familiei, rudelor, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Gânduri în A 40-A zi...


A fost odAtă un om...

Hoțul a fost reținut 
În timpul examinării teritoriului, lucrătorii operativi și ofițerii de

sector de la Secția raională de poliție Herța au descoperit o
infracțiune, despre care victima nu anunțase poliția. 

Oamenii ordinii publice au constatat că un locuitor al satului
Lunca, în vârstă de 27 de ani și cu antecedente penale, a furat de
la gaterul din localitate piese de schimb de la automobil, pe care
căuta să le vândă. Polițiștii au luat probele materiale. Iar victima, un
sătean în vârstă de 58 de ani, a depus cerere, în baza căreia a fost
intentat un proces penal. Datele infracțiunii au fost introduse în
Registrul unic al anchetărilor prejudiciale. Pe hoț îl așteaptă o
pedeapsă de privare a libertății  pe un termen până la trei ani.
Cercetările continuă. 

Depășind viteza, a produs un accident 
de circulație 

Zilele acestea, în satul Bănceni s-a produs un accident de

circulație, în rezultatul
căruia a avut de suferit o
pasageră. Deplasându-
se la fața locului, grupul
operativ și de anchetă de
la Secția raională de
poliție Herța a constatat
că șoferul automobilului
„Volkswagen” în vârstă
de 44 de ani nu a
respectat limita de viteză
permisă și s-a ciocnit cu
un automobil „BMW” cu
numere de înmatriculare
străine. În rezultatul accidentului pasagera din automobilul „BMW”,
în vârstă de 62 de ani, s-a ales cu mai multe leziuni corporale și a
fost internată de urgență în spital. 

A fost intentat un proces penal.

► Cronica penală
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