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În ziua de 11 august, reprezentanții
autorităților regionale și ai

organelor de drept au avut întâlniri cu
locuitorii raionului Herța. Circa 40 de
cetățeni, care s-au prezentat la
audiențe, au avut posibilitate să
adreseze întrebări ce țin de
competența organelor respective. 

„Eforturile colaboratorilor Secției raionale de
poliție Herța sunt orientate la perfecționarea
sistemului de prevenire a infracțiunilor și la
descoperirea lor operativă. În decursul a șapte luni
ale anului curent polițiștii au întreprins mai multe
acțiuni în vederea stabilizării situației criminogene

pe teritoriul raionului”, a accentuat în timpul
audienței cetățenilor adjunctul șefului Direcției
principale a Poliției Naționale în regiunea Cernăuți,
șeful Direcției de anchetă, Oleksandr Ciubrei. 

De la începutul anului și până în prezent
colaboratorii Secției raionale de poliție Herța au
înregistrat 96 de cazuri penale, inclusiv 10 grave și
foarte grave. Anchetatorii de la poliție au încheiat

cercetarea a 40 de procese penale, direcționându-
le cu actul de învinuire către judecătorie. 

„În momentul de față pe teritoriul raionului Herța
funcționează două stații de poliție – la Horbova și
Ostrița. În raion a fost montată numai o singură
cameră video de observare, care fixează numerele
de înmatriculare a mijloacelor de transport. Există
necesitatea de a mări numărul camerelor video de

observare”, a accentuat colonelul Oleksandr
Ciubrei. 

La întâlnirea cu lucrătorii poliției trei cetățene
din raion s-au adresat cu cererea privind tragerea la
răspundere a soților lor, care în mod conștient se
eschivează de la plătirea pensiei alimentare. 

Asemenea audiențe în deplasare vor avea loc
în toate raioanele regiunii. 

► Eveniment

Poliția diN rEgiUNE orgaNizEază 
aUdiENțE îN dEPlasarE

În a 13-a zi
de Gustar, 

când aerul
este doldora 

de aroma
fructelor coapte,

și-a sărbătorit
ziua de naștere

dl 
Sergiu

barbuȚa, 

jurnalist, isto-
ric, fiu destoinic al satului Costiceni, o

persoană cu suflet mare, care-și
iubește limba maternă și obiceiurile

strămoșilor noștri.
Cu această ocazie îl felicită biblio-

tecarele din sat Viorica Stanciu, Sima
Corețchi, foștii lucrători din sfera culturii
Andrei Colac, Iulia Bidașcu, fosta edu -
catoare a Grădiniței de copii, Zi naida
Dogolici, care îi doresc multă
sănătate, pâine pe masă  și
apă lim pede de izvor, pace în
suflet și în casă, multe zile
senine alături de familia sa.

Iar din partea poetei Zi -
naida SMO CHINĂ-RO TA RU,
acest mesaj versificat:

Îți doresc de  ziua ta
Soarele în loc  să stea,
Încă-odată  –  sănătate
Și  prieteni cu dreptate,
Binele să te-nsoțească,
Răul să te ocolească,
Domnul  fie-n preajma ta
Câte zile vei avea!
La mulți ani fericiți!

La 11 august în regiunea Cernăuţi au fost înregis-
trate 113 cazuri noi de infectare cu Covid-19,

numărul total al persoanelor infectate de la
începutul pandemiei ajungând la aproximativ 7 mii.
Despre aceasta a declarat şeful Administraţiei
Regionale de Stat Cernăuţui, Serhii Osaciuk.  

„La 11 august în Bucovina au fost fixate 113 noi cazuri de
infectare cu Covid-19. Astfel, în cursul zilei de ieri specialiştii
centrului de laborator au examinat 638 teste, dintre care 113
au fost pozitive”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

Cu toate acestea, în ultimele 24 de ore de această boală
s-au vindecat 48 de persoane. În plus, şeful ARS Cernăuţi, a
menţionat că singura modalitate de a evita infectarea cu
Covid-19 este limitarea contactelor între oameni.
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Bucovina a înregistrat 
un nou antirecord de infectare

cu Covid-19 Potrivit serviciului de presă
al instituției de învățământ
superior, ministerul
Învățământului și Stiinței din
ucraina a prelungit perioada
admiterii pentru studenții străini
până la data de 15 decembrie
2020 (în loc de 1 noiembrie 2020)
și respectiv până la 15 aprilie
2021 (în loc de 1 martie 2021).

”Admiterea studenților străini va
avea loc personal, iar învățământul
se va desafășura atât la zi cât și
on-line, sau la fără frecvență,
luîndu-se în considerație normele
învățământului superior. În prezent,
potrivit Decretului, persoanele care
au trecut frontiera de stat, fiind
cetățeni sau provenind din țările cu
o creștere esențială a numărului de

infectări cu COVID-19 sunt
supuși autoizolării. Deoarece
regimul de carantină a fost sta-
bilit până în data de 31 august
2020, problema respectării
regimului de autoizolare pentru
cetățenii străni, care vor veni la
strudii în luna septembrie a.c.
va fi decisă în funcție de
situația epidemiologică”, se
menționează în comunicat.

Anterior, rectorul
Universității de medicină din
Cernăuți, a declarat că dacă
Guvernul nu va permite prelun-
girea perioadei de admitere
pentru studenbții din străinăta-
te, anul acesta Ucraina riscă
să piardă 60 milioane dolari.

Universitatea Națională din Cernăuți a prelungit perioada
admiterii pentru studenții străini

Comisia Electorală Centrală din Ucraina a
stabilit data alegerilor locale, 25 octombrie

Comisia Electorală Centrală din Ucraina a
stabilit că în data de 25 octombrie 2020, vor
avea loc alegerile a aproximativ 1500 de
deputați și primari. Despre aceasta a fost
anunțat pe site-ul Comisiei Eectorale Centrale
din Ucraina.

CEC a luat decizia ca în data de 25
octombrie 2020, să se desfășoare primele
1500 de alegeri al deputaților Consiliilor
sătești, orășenești din cadrul Comunelor
teritoriale unite, inclusiv și alegerile primarilor
în toate 24 de regiuni ale Ucrainei.

Decizia CEC a fost adoptată în baza
Rezoluției Radei Supreme din data de 17 iulie
2020 ”Privind crearea și lichidarea raioanelor”,
a directivelor Cabinetului de Miniștri din 12
iunie 2020 privind stabilirea centrelor
administrative și delimitarea teritoriilor
comunelor teritoriale unite.
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În Ținutul Herței s-a născut  
o nouă familie: ina și Nicolai

recolța. casă de piatră!. 

StoP-cadru
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Comisia Electorală Centrală din Ucraina 
a stabilit data alegerilor locale, 25 octombrie
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