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Preţ contractual

Nr. 13 (30) din 24 februarie 2012

Заседание районного совета

  La data de 28 februarie 2012, ora  10.00  
în  localul  Consiliului  raional  Anenii 
Noi  (or. Anenii  Noi, Piaţa 31 August nr. 
4, etajul III, sala de şedinţe) va avea loc 
şedinţa Consiliului raional Anenii Noi  cu  
următoarea     ORDINE  DE  ZI:

1. Despre  executarea  Deciziei  CR 
nr.01-02 din 17.02.2011 „Cu privire la 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale 
acordate populaţiei  raionului  prin utilizarea  
raţională a surselor  nanciare alocate de către 
CNAM şi Fondator”. Raportori: V. Cebotaru 
– director, IMSP „Spitalul  raional  Anenii 
Noi” şi V. Golban – director, IMSP „CMF  
Anenii  Noi”

2.  Cu  privire  la  executarea  bugetului 
raional pe anul 2011.  Raportor: V. Tuchiluş 
– şef interimar, DGF

3. Cu  privire  la realizarea  Programu-
lui  raional „Satul Moldovenesc pentru  
anii  2005-2015”. Raportor:  V. Vizdoagă – 
preşedinte  al raionului.

4. Cu  privire  la corelarea bugetului raional 
pentru  anul  2012. Raportor: V. Tuchiluş – şef 
interimar, DGF

 5. Cu  privire  la  distribuirea  mijloacelor  
 nanciare.  Raportor: V. Tuchiluş – şef inte-
rimar, DGF

6. Cu  privire  la  recti carea  bugetului 
raional. Raportor: V. Tuchiluş – şef interimar, 
DGF

7. Cu  privire  la  alocarea  mijloacelor  
 nanciare. Raportor: V. Tuchiluş – şef inte-
rimar, DGF

8. Cu privire la aprobarea  cheltuielilor 
din Fondul de rezervă al bugetului raional.  
Raportor: V. Tuchiluş – şef interimar, DGF

9. Cu privire la  casarea mijloacelor   xe. 
Raportor: V. Tuchiluş – şef interimar, DGF

10. Cu   privire  la  organizarea  şi  
desfăşurarea odihnei  şi întremării  sănătăţii  
copiilor   în sezonul   estival  2012. Raportor: 
Gh. Vatamanu – şef, DGÎTS

11.Cu privire la desfăşurarea  concursu-
lui  raional „Cea mai pregătită instituţie de 
învăţământ din raion pentru începutul anului 
şcolar 2012-2013”.  Raportor: Gh. Vatamanu 
– şef, DGÎTS

12.Cu privire la desfăşurarea Concursului 
raional „Pedagogul anului 2012”.  Raportor: 
Gh. Vatamanu – şef, DGÎTS

13.Cu privire la desfăşurarea maratonului 
intelectual raional „Gala laureaţilor- 2012”. 
Raportor: Gh.Vatamanu – şef, DGÎTS

14. Cu  privire la  constituirea  comisiei  
privind  deetatizarea  publicaţiei  periodice  a 
ziarului  raional „Drapelul   Muncii”. Rapor-
tor: O. Zelinski  – redactor adjunct al ziarului  
raional „Drapelul Muncii” 

15. Cu privire la încorporarea cetăţenilor  în 
serviciul militar în termen, cu termen   redus şi 
serviciul civil (de alternativă) în  primăvara-

vara  anului 2012. Raportor: A. Calmîc – şef, 
secţia administrativ-militară

16. Cu privire la prelungirea contractului  
de  locaţiune.  Raportor: V. Cebotaru – direc-
tor, IMSP „Spitalul  raional  Anenii Noi”

17. Cu privire la  darea  în locaţiune a  
activelor  neutilizate. Raportor: V.Cebotaru – 
director, IMSP „Spitalul  raional  Anenii Noi”

 18. Cu privire la  stabilirea  coe cientului  
la  salariul  tarifar  şi  a  sporului  pentru  
personalul  de  conducere  al  IMSP  din raion.  
Raportori: V. Cebotaru – director, IMSP „Spi-
talul  raional  Anenii Noi”   şi  V. Golban – 
director, IMSP „CMF  Anenii  Noi ”

  19. Cu privire la aprobarea  statelor  de  
personal  ale  IMSP  din  raion.  Raportor: V. 
Golban – director, IMSP  „CMF  Anenii  Noi”

   20.  Cu  privire  la  modi carea  Deciziei 
CR nr. 01-21 din 26.02.2009 „Cu  privire  
la delimitarea juridică a asistenţei medicale 
primare în raion”.  Raportor: V. Golban – 
director, IMSP  „CMF  Anenii  Noi”

   21. Cu  privire  la  modi carea Deciziei  
CR  nr. 01-03 din 18.02.2010 „Cu privire  la  
delimitarea  juridică  a  asistenţei  medicale  
primare  în raion”. Raportori: M. Buşmachiu 
– director interimar, IMSP „CS Mereni”  şi I. 
Guzo – director, IMSP  „CS  Bulboaca”                           

   22.  Cu  privire  la  modi carea  statelor  
de personal  al  Centrului  de  reabilitare  şi  
integrare  socială  Anenii  Noi.  Raportor: Z. 
Bunescu  - şef, secţia ASPF

   23. Cu  privire  la  acordarea sporului  la  
salariu.   Raportor: Z. Bunescu – şef, secţia  
ASPF

   24. Cu  privire  la organizarea  concur-
sului  raional  „Cel mai  bun contribuabil al  
anului  2011”.   Raportor: P. Parutenco – şef, 
secţia  economie

    25. Cu  privire  la aprobarea  Regula-
mentului privind  constituirea  şi  funcţionarea 
Consiliului raional Anenii  Noi.  Rapor-
tor: D. Ciur – consultant  jurist, Aparatul  
preşedintelui  

    26.  Cu  privire  la aprobarea  orga-
nigramei Consiliului  raional  Anenii  Noi.        
Raportor: S. Cuşnir – secretarul  comisiei de 
plani care,  nanţe şi buget

     27. Cu privire la  constituirea  Comi-
siei de  concurs  pentru  ocuparea  funcţiilor  
publice  vacante. Raportor: A. Lungu – şef, 
serviciu  resurse  umane 

      28. Cu  privire  la  constituirea şi 
componenţa  comisiei  de concurs  pentru  
funcţiile  publice  de conducere  şi execuţie  
din cadrul  Consiliului raional Anenii Noi. 
Raportor:  S. Cuşnir – secretarul  comisiei de 
plani care,  nanţe şi buget

        29. Cu  privire la constituirea  comi-
siei  de disciplină  din cadrul CR Anenii Noi.          
Raportor: A.Cu ic – secretar comisie juridică. 

ЛАПША НА УШИ ОТ ПКРМ?

С МЕСТА СОБЫТИЙ О. 
ЗЕЛИНСКИ

Несмотря на суровые 
погодные условия и 
сильный снегопад, во 

вторник, 14 февраля, примарица 
села Мерений Ной и депутат 
ПКРМ Вячеслав Бондарь провели 
собрание сельчан, на котором, 
вволю покритиковав власть, 
собрали около 70 подписей 
против АЕИ (действия, ставшие 
уже традиционными для ПКРМ). 
На собрании попытались 
у ч а с т в о в а т ь  н е с к о л ь ко 
районных советников Анений 
Ной, доступ которых, однако, 
был ограничен.

Данное собрание должно было 
вписаться в череду аналогичных 
мероприятий, организованных 
ПКРМ в рамках объявленной 
к а м п а н и и  г р а ж д а н с к о г о 
неповиновения власти. Я говорю 
„должно было“, ибо акция 
гражданского неповиновения 
подразумевает наличие у 
ее участников гражданской 
позиции и осознания. В нашем 
случае, цена так называемого 
„гражданского неповиновения“ – 
лишь несчастный пакет макарон 
для этих бедных людей, которых 
дурачат политики разного толка на 
протяжении более 20-ти лет.

Районный советник Ион 
Гниленко заявил, что за каждую 
подпись организаторы обещали 
сельчанам по коробке макарон. 
Участковый полицейский также 

заявил, что увидел накануне возле 
примарии грузовик, из которого 
были выгружены коробки с 
макаронами. 

Сельчан, однако, ожидало 
горькое разочарование. Они 
вернулись домой с пустыми руками, 
так как, при виде журналистов, 
м ак арон ы  «зак ончи л ась » . 
Коммунисты, однако, отрицали тот 
факт, что собирались подкупать 
сельских жителей макаронами.

П ри бы в в  примарию, 
журналистов ожидал сюрприз! В 
кабинете примарицы хранилось 
несколько коробок макарон 
(около 50-ти, как отчетливо 
видно из съемок Jurnal-
T V, продемонстрированные 
общественности на прошлой 
неделе. Съемки велись через окно 
из кабинета по соседству - прим. 
ред.).  Коммунисты попытались 
уйти от ответа, и не смогли 
толком объяснить, откуда взялись 
макароны. Журналистов в кабинет 
также не пустили.

Личный комментарий: Я 
ставлю себе законный вопрос: 
если скрывать нечего, почему бы 
не пустить журналистов в кабинет, 
не предоставить им накладную, 
на основании который получили 
макароны, не давать внятных 
объяснений? Что делать, однако, 
если есть что скрывать?

Могу ли я задать и другой 
вопрос? Разве местным властям – 
примарице села, в нашем случае 
– ничего не осталось делать в 

такую погоду? Разве жители села 
избрали примарицу для того, 
чтобы она В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
проводила митинги и собрания, 
или все-таки для того, чтобы 
заняться чисткой дорог от снега 
или другими не менее важными 
про бл е м ам и  с оо бщес тва? 
Пробудитесь, люди добрые! Разве 
цена вашей гражданской позиции 
(если таковая имеется) - пакет 
макарон? Они бесстыдно лгут вам 
и вовлекают вас в свои грязные 
игры!  

СРОЧНО В НОМЕР: В ходе 
собрания жителей села  Соколень, 
которое состоялось во вторник, 
21-го февраля, возмущенные 
граждане также сообщили о 
подобных случаях. И в данном 
случае было отмечено, что 
пенсионеры и социально уязвимые 
граждане получили от городской 
власти макароны, взамен подписав 
непонятную декларацию о якобы  
„гражданском неповиновении“ или 
несогласии с политикой правящего 
альянса. Стыд и позор, одним 
словом! 

P.S. Кстати, и другие 
молдавские партии не гнушаются 
использовать подобные методы, 
особенно, в предвыборных 
кампаниях. 

P.P.S.: Смотрите полную 
версию видео-репортажа Jurnal-
TV о произошедшем в Мерений 
Ной на http://adevarul.ucoz.com.

„ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ“ ВЗАМЕН НА 
МАКАРОНЫ В МЕРЕНИЙ НОЙ.

Şedinţa e publică. Invităm toţi doritorii!
 Заседание публичное. Приглашаем всех желающих!

Şedinţa consiliului raional

О. ЗЕЛИНСКИ
Во вторник 21-го февраля около 

25-ти жителей Соколен собрались 
для обсуждения насущных проблем 
села, пригласив для этого примара 
города, г-на Михаила Кейбаша, вице-
примара, г-на Виталия Вдовиченко, 
а также директора МП «Апэ-Канал» 
Дмитрия Йоргачева.

В ходе активной дискуссии 

возмущенные сельчане озвучили 

проблемы населенного пункта. 

Выяснилось, что автобус примарии, 

который должен вести соколенских 

учеников в лицеи города очень 

часто отсутствует, тем самым, ставя 

родителей в неудобное финансовое 

положение, заставляя их прибегать 

к услугам такси (что по карману 

не всем), или вообще приводит к 

пропускам уроков. Отметили сельчане 

и отсутствие по непонятным причинам 

рейсового микроавтобуса, который 

связывал бы город с Соколенами.

О с т р о  с то и т  п р о б л ем а 

обеспечения села питьевой водой, 

в результате замерзания труб и 

оборудования водонапорной башни 

(о чем сигнализировалось). В верхней 

части села воды до сих пор нет (скоро 

месяц), а «Апэ-Канал» не обеспечивает 

нормального подвоза воды в село. 

Был поднят  и вопрос о 

ценообразовани и тарифов на 

воду, которые, по мнению сельчан, 

завышены, ибо платят они по 

городским расценкам (т.е. по 9,7 леев 

за 1 м3).

Немаловажной является проблема 

обеспечения и поддержания чистоты 

на сельских улицах. В Соколенах 

пока не обеспечен вывоз мусора 

муниципальными службами,  и 

граждане вынуждены решать эту 

проблему самостоятельно.

Был отмечен и тот факт, что в селе 

нет социальных работников, которые 

обеспечивали бы уход за лежачими и 

одинокими стариками.

П ретенз ии  сельча н б ы ли 

выслушаны. С обещанием решить ВСЕ 
ПРОБЛЕМЫ и проинформировать 

о проделанном на следующем 

собрании,  встреча местных властей и 

граждан Соколен закончилась.

Поживем, увидим! 

„ВСЕ РЕШИМ!“
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VIITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA  
SPERANȚĂ SAU DEZAMĂGIRE?

Gheorghiţa Ludmila, 
studentă, originară din Anenii 
Noi

Fiecare tânăr din Repu-
blica Moldova visează 
că odată ce va părăsi 

băncile facultăţii, va porni pe 
calea lungă, dar interesantă de 
constriure a unui viitor frumos şi 
fără greutăţi. Însă, în ultimul timp, 
devenim din ce în ce mai îngrijoraţi 
de viitorul nostru. Acest lucru nu 
se întâmplă în zadar, luând în 
consideraţie situaţia actuală din 
Republica Moldova. De vreme ce 
ţara noastră nu ne poate asigura o 
viaţă decentă, suntem nevoiţi să ne 
căutăm norocul în altă parte. Fie 
că alegem să ne facem studiile în 
altă parte sau renunţăm la acestea 
pentru un salariu, tot preferăm sa 
realizam astea departe de graniţele 
Republicii Moldova.

În ultimii câţiva ani a crescut 
considerabil numărul studenţilor 
şi elevilor care îşi fac studiile în 
România, dar şi în Europa. 
După  nalizarea facultăţii, 
bineînţeles că mai mult de 
jumătate dintre aceştia nu 
se mai întorc în Moldo-
va, deoarece cunoscând 
posibilităţile pe care le pot 
oferi alte ţări, realizează că 
un viitor luminos şi decent 
în ţara natală este doar un 
vis ireal. Dintre studenţii care au 
renunţat la studiile superioare, 
majoritatea pleacă peste hotare şi 
muncesc din greu pentru a-şi permi-
te un trai cumsecade. Sincer, perso-
anele în cauză pot   înţelese. Cine 
ar sta în Moldova să muncească 
pentru un salariu de 1000 de lei pe 
lună? Chiar dacă procedând astfel 
ne îndepărtăm foarte mult de casă, 
prieteni, persoane apropiate, chiar 
dacă ne mai cuprinde câteodată nos-
talgia trecutului, nu avem curajul şi 
siguranţa de a ne întoarce în ţară. 
Acest lucru este un subiect de dez-
batere pentru noi, întrucât frica şi 
îndoielile că am putea avea un viitor 
în Moldova cântăresc mult mai mult 
decât dorinţa de a ne întoarce acasă. 

Cum am putea să ne întoarcem 
în ţară când nu suntem siguri că 
am proceda corect? Oare merită să 

revenim, dacă nu ne susţine nimeni 
în proiectarea viitorului nostru? 
Cum am ajuns în această situaţie? 
Din ce cauză tinerii din Republica 
Moldova părăsesc ţara şi nu mai 
doresc să se întoarcă?

După părerea mea numai con-
ducerea ţării este responsabilă de 
gravitatea situaţiei. Odată ce nu 
se poate menţine ordinea în Par-
lament, cum ar putea Parlamentul 
să menţină ordinea în ţară? Cu toţii 
suntem la curent cu criza politică 
care bântuie Moldova de trei ani 
încoace, de la alegerile parlamen-
tare din 5 aprilie 2009, marcate de 
acuze de fraudă şi de un şir de pro-
teste violente. În această perioadă 
Parlamentul a fost dizolvat de 
două ori şi probabil suntem unica 
ţară care a avut “onoarea” de a   
condusă, timp de trei ani, de doi 
preşedinşi interimari. 

După toate aceste evenimente, 
tinerii Republicii Moldova au găsit 
salvarea în Alianţa pentru Intergare 
Europenă (PLDM, PD, PL). AIE a 

reuşit, într-o perioadă relativ scurtă, 
să restabilească relaţiile şubrezite 
în timpul guvernării comuniste, cu 
România, FMI, UE, SUA, etc.

După două decenii de reforme 
şi politici confuze, în timpul con-
ducerii AIE, Republica Moldova a 
adoptat într-un  nal un curs pro-
european ferm, orientându-se atât 
politic, cât şi economic spre UE. În 
po da eforturilor din perioada apri-
lie 2009 pînă în prezent, acţiunile 
Alianţei s-au dovedit a   insu ci-
ente, luptele din interiorul acesteia 
ducând la instabilitate şi blocaj 

politic şi împiedicând aprofundarea 
reformelor. 

Un viitor democratic şi europe-
an ar   primul pas spre menţinerea 
şi întoarcerea populaţiei în ţară. Din 
nefericire, acest lucru este imposibil 
atât timp cât criza din Parlament 
nu va   ameliorată. Iar acest lucru 
nu se va întâmpla în curând,  ndcă 
persoanele a ate la conducere nu se 
gândesc la prosperitatea ţării, ci la 
prosperitatea propriilor buzunare. 
După cum se spune: “Nu furaţi! Par-
lamentul nu suportă concurenţa”. 

Consider că criza politică din 
ţară este sursa tuturor nenorocirilor 
şi problemelor cu care se confruntă 
poporul. Aceasta şi-a lăsat ampren-
tele în toate celelalte domenii: eco-
nomic,  nanciar, social, cultural, 
învăţământ, etc., iar cei care care 
au avut de suferit din această cauză 
alcătuiesc populaţia ţării. Până 
nu se va pune capăt dezordinii din 
Parlament, Republica Moldova nu 
va putea asigura un viitor luminos 
tinerilor locuitori ai săi. 

Cu toate acestea, într-o variantă 
optimistă, vreau să cred că putem 

avea un viitor luminos, decent 
şi prestigios în Republica Mol-

dova, pentru aceasta, însă, avem 
nevoie de susţinerea statului, a 
şe lor parlamentari şi a societăţii 

civile. În primul rând 
trebuie să luptăm pentru 

integrarea noastră 
europeană, pentru că va 

  o şansă unică de dezvoltare 
calitativă a statului nostru. 

Deasemenea trebuie să lărgim 
exporturile, să orientăm economia 
nu doar spre consum, dar şi spre 
producere. Un lucru foarte impor-
tant este să oferim întreprinderilor 
mici şi mijlocii posibilitatea reală 
de în inţare şi activare fructuoasă. 
Trebuie să oferim locuri de muncă 
tinerilor specialişti, care nu au 
experienţă profesională, să vedem 
real lucrurile pe piaţa muncii de 
la noi, nu să aşteptăm specialiştii 
gata experimentaţi, să investim în 
capitalul uman. 

Noi, tinerii suntem viitorul. 
Greu, dar prin muncă şi dăruire vom 
realiza ceva, vom reuşi oriunde, 
chiar şi în Republica Moldova. 
ÎMPREUNĂ GĂSIM SOLUŢII! 

ABONAŢI ZIARUL „ADEVĂRUL DE ANENII NOI“. 
INDICE DE ABONARE PM 22147. PREŢ LUNAR 2,5 LEI

O. ZELINSKI ÎN BAZA STIRILOCALE.MD

Nouă femei şi cinci bărbaţi din raionul Orhei, în marea lor majoritate 
oameni de la sate, au încercat să-şi pună capăt zilelor de la începu-
tul anului. Medicii aĴ rmă că un asemenea val de tentative de suicid 

înregistrate în luna ianuarie se atestă pentru prima dată în ultimii ani, scrie 
publicația Plaiul Orheian.

 
Pe parcursul lui Gerar, medicii serviciului medical de urgenţă s-au deplasat 

în paisprezece localităţi pentru a acorda ajutor medical persoanelor care au 
încercat să se sinucidă.

 Tinerii care abia au atins majoratul, oameni în Ķ oarea vârstei, dar şi bunicii 
socot că ştreangul, intoxicaţia cu medicamente sau lama cuţitului ar Ĵ  soluţia 
pentru a pune capăt problemelor care la macină viaţa.

 Potrivit lui Lilian Croitoru, şeful substaţiei Asistenţă Medicală Urgentă Orhei, 
în urma unui studiu s-a stabilit că pe parcursul ultimilor trei ani au avut loc 213 
tentative de suicid.

 Cincizeci la sută din cei care încearcă să renunţe la viaţă sunt femei. Stu-
diul denotă faptul că în perioada de referinţă tentativele de suicid sunt în 
descreştere. De exemplu, dacă în anul 2009 numărul acestora a constituit 83, 
în anul trecut - 57. Oricum, însă, rata celor ce doresc să plece din viaţă este 
destul de înaltă.

 Psihologul Daniela Pumnea aĴ rmă că tentativele de suicid se produc 
pe fundalul sărăciei, neînţelegerilor în familie, consumului de droguri şi 
alcool, sănătăţii şubrede etc. 

DIS PER AŢI,  VOR S Ă 
REN UN ŢE L A VI AŢĂ.             
VAL DE TENTATIVE DE SUICID LA ORHEI 

AU FĂCUT FAŢĂ CU BRIO
O. ZELINSKI

Ninsorile care s-au abătut săptămîna trecută peste ţară au paralizat tra-
Ĵ cul rutier în multe raioane, multe localităţi rămînînd izolate de civilizaţie din 
cauza nămeţilor. Din fericire, drumarii raionului au făcut faţă cu brio situaţiei 
excepţionale, asigurînd curăţarea drumului la timp şi eĴ cient.

Drept dovadă a celor spuse servesc şi mulţumirile sincere aduse colectivului şi 
administraţiei SA „Drumuri Anenii Noi” şi personal directorului, dlui Eugen Cerchina, 
din partea primarilor de Speia (Valeriu Coteţ) şi Teliţa (Ion Frunza). Ambii au remar-
cat promptitudinea şi eĴ cacitatea lucrului colectivului întreprinderii în contextul 
deszăpezirii traseului Bulboaca – Puhăceni, dar şi a căilor rutiere de acces către satele 
respective.

Ne bucurăm şi noi de faptul că avem în raion asemenea specialişti! 

DRUMURI MAI BUNE ÎN GURA 
BÎCULUI

O. ZELINSKI

În ediţia trecută am publicat o informaţie despre faptul că în satul Puhăceni a 
început elaborarea studiului de fezabilitate în vederea accesării unui grant pentru 
reparaţia drumurilor de acces la cîmpurile agricole. 

Conform primarului localităţii era vorba de o sumă de peste 4,6 milioane de lei 
urmează să Ĵ e alocată satului în cadrul proiectului Fondului Internaţional pentru Dez-
voltarea Agricolă. Săptămîna curentă am aĶ at că şi satul Gura Bîcului a devenit eligibil 
în cadrul unui asemenea proiect. Potrivit dlui Ion Lapicus, primar de Gura Bîcului, şi 
aici proiectul prevede reparaţia în variantă albă a drumurilor de acces către cîmpurile 
agricole ale comunităţii. 

AVIZE. VÎNZĂRI
Teren de  construcţie 0,08 ha  în s. Ruseni, Anenii 

Noi. Toate comunicaţiile, strada Luceafărul, nr. cada-
stral 1039109531. Preţ 6900 euro. Tel: 067479905.

Magazin  cu 2 etaje în piaţa nouă din or. 
Anenii Noi, la trecerea spre autogară, 250 m2. 
Vînzare (118000 euro) ori arendă (6 euro m2). Tel: 
067479905.

Casă locuit un nivel (1992) s. Cobusca Veche,106 
mp, euroreparaţie Ĵ nală 2010, teren 0,08 ha, toate 
comunicaţiile, centrul satului, asfalt, 2 garajuri, 2 
grădini, beci, acces la gradiniţă, magazin, şcoală, etc. 

(linkul pentru detalii:  http://999.md/Board/Message.
aspx?MsgID=9974925) . Tel: 067479905.

Oloiniţă 4800 euro, s. Cobusca Veche. Tel: 067479905. 
Grajd de vite 1100 m2, s. Cobusca Veche, condiţii 

bune, comunicaţii. Tel: 067479905.
Se vinde baia din Puhăceni. Relaţii la telefonul:  

069883472.
 Фирма „Русский мех“ выдает предприятиям 

независимо от формы собственности кредиты. Ставка 
- от  0% до 20%. Предлагаем взаимовыгодные условия 
сотрудничества по совместному производству. Тел.: 
079695688 круглосуточно, без выходных.

ПОДПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ „ADEVĂRUL DE ANENII NOI“. ИНДЕКС PM 22147. 
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА МЕСЯЦ  2,5 ЛЕЕВ.

                                                                     
Servicii de proiectare:                              3. Instalaţii şi reţele de alimentare           

1. Arhitectură:                                              cu apă şi canalizare

1.1. Planuri urbanistice în detaliu     4. Instalaţii şi reţele de încălzire,

2. Rezistenţa construcţiilor:                  ventilare şi climatizare

2.1. Construcţii civile                                5. Instalaţii electrice

2.2. Construcţii industriale şi               6. Instalaţii de automatizare

agrozootehnice                                           7. Instalaţii de protecţie

                                                                              8.  Instalaţii de telecomunicaţii

 SRL „Angion“.   CONTACTE: or. Anenii Noi, Piaţa 31 August 
nr. 4, bir. 213. fax, tel. 265-23064, mob 069799607.
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Ministrul Ion Cebanu a făcut o 
retrospectivă a experienței 
de succes în domeniul poli-

ticilor de tineret, cu referire la mai multe 
proiecte din ultimul an, și a menționat 
performanțele sportivilor moldoveni pe 
arena internațională.

La rîndul său, diplomatul american a 
apreciat activitatea ministerului, accen-
tuînd inițiativele Ministerului Tineretu-
lui și Sportului asupra perfecționării 
legislației Republicii Moldova în dome-
niul tineretului și importanța ampliĴ cării politicilor de 
tineret pentru dezvoltarea durabilă a societății. Excelența 
Sa, William H. Moser, a menționat proiectele realizate în 
anii precedenți, precum ,,Ambasadorii Păcii 2010” și alte 
proiecte realizate cu suportul Ministerului Tineretului și 

Sportului din Republica Moldo-
va. În acest context Ambasadorul 
SUA și-a exprimat dorința de a 
continua astfel de proiecte și de a 
iniția unele noi. William H. Moser 
s-a referit și la programul ,,Huma-
nitarian Aid”, prin intermediul 
căruia pot Ĵ  realizate programe 
comune de renovare și dotare cu 
echipament a școlilor sportive 
din subordinea ministerului.

La Ĵ nele întrevederii Ministrul 
Tineretului și Sportului, Ion Cebanu, a remarcat importanța 
relațiilor moldo-americane în contextul dezvoltării unui 
parteneriat de lungă durată. 

Serviciul de presă al Ministerului Tineretului şi Sportului
Ministrul Tineretului și Sportului, Ion Cebanu, a avut recent o întrevedere cu Ambasadorul SUA în Republica Moldova, William H. Moser, 

aĶ at în vizită de lucru la MTS. Părțile au discutat perspectivele de colaborare moldo-americane, în domeniul sportului și politicilor de tineret.

PARTENERIAT MOLDOAMERICAN DE LUNGĂ DURATĂ

CAMPIONATUL REPU
BLICII MOLDOVA DE 
SAMBO.  Campionatul Repu-
blicii Moldova de sambo, 
rezervat tineretului și juniori-
lor, s-a desfășurat la Chișinău, 
în zilele de 9-11 februarie. 
Ordinul a fost semnat de Mini-
strul Tineretului și Sportului, 
Ion Cebanu.

E de menţionat că elevii din 
raionul nostru Bodiu Gutiera 
( Bulboaca) a urcat pe treap-
ta a doua a piedestalului de 
onoare, iar Friptu Nicolae 
(Bulboaca) şi Paşcan Stanislav 
(Ruseni) s-au plasat pe locul 
trei.

CAMPIONATUL REPU
BLICII MOLDOVA LA ATLE
TISM.  Ministrul Tineretului 
și Sportului, Ion Cebanu a 
semnat ordinul cu privire la 
desfăşurarea Campionatului 
Republicii Moldova la atletism 
în sală, rezervat juniorilor II și 
juniorilor III. 

Competițiile s-au desfășurat 
la Manejul de Atletism din 
municipiul Chișinău, în peri-
oada 17-19 februarie.

Discipolul şcolii sportive 
Anenii Noi Boţan Dorin 
(Chirca) a devenit campion al 

RM la 60 metri şi tot el la 200 
mertri – sprint.

Samoil Nicoleta (Mereni) a 
devenit campioană la proba 
2000 metri cu obstacole.

Ce i l a lţ i  di sc ip ol i  - 
participanţi la campionat 
Mura Ştefan (Mereni), Todica 
Constantin (Şerpeni), Clepa-
lo Irina şi Moraru Domniţa 
(Merenii Noi), Enachi Cristian 
(Cobusca Nouă) s-au prezen-
tat bine, demonstrînd un  nivel 
înalt de pregătire, graţie ant-
renoarei şcolii sportive dnei 
Ţibuh Nina.

LU PTĂTORI I  MOL 
DOVENI LA TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DIN KIEV.  
Delegația sportivă a Repu-
blicii Moldova a participat 
la Turneul Internațional de 
lupte, în orașul Kiev, în zilele 
de 13-17 februarie, iar lotul 
național a inclus 10 luptători, 
arbitrul Gheorghe Cazacu și 
antrenorul Nicolae Oriol.

În lista de bază a lotului 
au fost selectați sportivii: 
Chirtoacă Alexandru (cate-
goria de greutate de 55 de 
kilograme), Prepeliţa Andrei 
(categoria de greutate de 60 
de kilograme), Gotişan Vladi-

mir (categoria de 
greutate de 66 de 
kilograme), Moroi 
Igor (categoria de 
greutate de 66 de 
kilograme), Der-
menji Roman (cate-
goria de greutate de 74 de 
kilograme), Burca Alexandru 
(categoria de greutate de 74 
de kilograme), Gurmuzachi 
Ion (categoria de greutate de 
84 de kilograme), Ianulov Piotr 
(categoria de greutate de 84 
de kilograme), Ceban Nicolai 
(categoria de greutate de 96 
de kilograme) și Şuşumcov 
Gheorghi (categoria de 120 
de kilograme).

Ministerul Tineretului și 
Sportului a suportat toate 
cheltuielile Ĵ nanciare, ce țin 
de deplasare, cazare și diurne 
pentru toți membrii delegației 
sportive.

TIR CU ARCUL: DEȚINEM 
LOCUL 9 ÎN LUME.  După 
seria de trageri individuale 
la tir cu arcul recurve, cu un 
punctaj de 563  sau locul XII în 
preliminare, Mirca Alexandra 
(în imagine) a reușit să obțină 
locul IX în Ĵ nala Campionatu-
lui Mondial, care s-a desfășurat 

în perioada 5-9 februarie, la 
Los Angeles.

Mirca Alexandra a obținut 
un rezultat bun în cadrul 1/16 
de Ĵ nală, însă a cedat la limită 
în optimile de Ĵ nală sportivei 
din Franța Marie Charlotte 
Bideaud).

Măestria Alexandrei Mirca 
trebuie doar cizelată și vom 
avea cu certitudine rezultate 
mai frumoase la competițiile 
internaționale ce urmează, - a 
declarat pentru presă Secre-
tarul Federației de Tir cu arcul, 
Irina Cecanova.

De notat că medalia de aur 
la juniori, feminin, i-a revenit 
Kristinei Timofeeva din Rusia, 
iar la seniori, feminin, locul I a 
fost cucerit de cetățeanca Ita-
liei Natalia Valeeva, originară 
din Republica Moldova.   

NOUTĂŢI ALE SPORTULUI NAŢIONAL

Prioritățile de politici pentru tineret și 
sport pentru anii 2013-2015 vor continua 
angajamentele asumate în programul de 
activitate a Guvernului pentru anii 2011-
2014, o atenție deosebită Ĵ ind acordată 
proiectelor de creare și îmbunătățire a 
bazei tehnico-materiale a școlilor și cen-
trelor sportive, dar și constituirii Agenției 
Naționale Anti-Doping. 

Declarația a fost făcută la 16 februa-
rie în cadrul ședinței grupului de lucru, 
responsabil de politica de cheltuieli 
pentru sectorul tineret și sport în anii 
2013-2015.

Doresc să accentuez că Ministerul 
Tineretului și Sportului a stabilit din 
timp prioritățile pentru anul curent. 
Vorbesc de management efectiv în 
activitatea tuturor instituțiilor din 
subordinea ministerului și acordarea 
unei atenții sporite școlilor sportive 

– instituțiilor care identiĴ că tinerele 
talente sportive și pregătesc pe par-
cursul anilor viitorii campioni, atît la 
nivel național, cît și la cel internațional. 
Totodată, solicit colegilor de la mini-
ster să stabilească prioritățile pentru 
următorii ani, astfel încît activitatea 
noastră, per ansamblu, să corespundă 
cerințelor programului de guvernare, 
dincolo de provocările pe care le vom 
mai avea, cu siguranță,  - a declarat 
Ministrul Ion Cebanu.

Mă bucură inițiativa de a organi-
za o astfel de ședință, - a adăugat 
Ministrul Tineretului și Sportului, la 
sfărșitul reuniunii grupului de lucru. 
Este o abordare corectă a strategiilor 
naționale, inclusiv în domeniul tine-
retului și sportului, prin consultări și 
elaborări de politici la nivel sectorial. 
În această ordine de idei aș solicita 
un format mai extins pentru una din 

ședințele apropiate, deoarece suntem 
obligați nu doar să identiĴ căm pro-
blemele cu care ne confruntăm, dar 
și să propunem mecanisme de reali-
zare a planurilor strategice, cum ar Ĵ  
construcția Stadionului Republican și 
alte proiecte de importanță majoră 
pentru Republica Moldova. Veți avea 
toată înțelegerea și susținerea din 
partea ministerului, - a conchis Ion 
Cebanu.

De notat că Ministerul Tineretului 
și Sportului a elaborat acum doi ani 
Planul de Dezvoltare Strategică (PDS) 
pentru anii 2012-2014. Totodată, 
MTS susține și procesul de elabo-
rare a Cadrului bugetar pe termen 
mediu (CBTM), care stabilește țintele 
multi-anuale, determină resursele și 
cheltuielile bugetului public național 
conform principiului unității.  

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI 
IDENTIFIC Ă PRIORITĂȚILE PENTRU URMĂTORII ANI

Centrul de Informare şi Docu-
mentare privind Drepturile Copi-
ilor

Părinţii tăi au plecat la 
muncă în străinătate. 
Tu ai rămas aici, în Mol-

dova. La început aveai senzaţia 
că visezi. Erai șocat. Nu-ţi venea 
să crezi că ai rămas singur, fără 
ei. Te-ai gândit că nu poate să ţi 
se întâmple ţie una ca asta! Apoi 
te-a apucat mânia. Erai furios 
că-ţi venea să distrugi totul în 
jur. În curând, te-ai resemnat, ai 
lăsat mâinile în jos. Peste un timp, 
ţi-au revenit puterile, ai acceptat 
situaţia, te-ai împăcat cu soarta 
și... la treabă. De tine depind 
fratele sau sora, animalele de pe 
lângă casă, popușoiul de pe deal, 
notele la școală și multe altele. Și, desigur, mama și tata spun că au încredere în 
tine, că numai tu poţi face faţă la toate acestea, pentru că ai rămas cel mai mare 
acasă. O viaţă departe de părinţi înseamnă să te confrunţi cu diferite situaţii noi 
pentru tine. 

 
Începând cu acest articol,  „Centrul de Informare şi Documentare privind 

Drepturile Copiilor“ împreună cu ziarul „Adevărul de Anenii Noi“ îţi vor ajuta să 
înveţi cum să-ţi conduci emoţiile, cum să comunici cu părinţii, cum să-ţi construieşti 
relaţiile cu prietenii, cum să-ţi administrezi banii, cum să-ţi foloseşti timpul, cum să 
 i în siguranţă, cum să acţionezi în caz de accidente, cum să ceri şi să oferi ajutor şi 
multe alte sfaturi care ar putea să-ţi ajute în viaţa ta de acum. Dacă te frământă ceva 
şi ai întrebări la care nu găseşti răspunsul, scrie-ne şi noi îţi vom ajuta.   

CUM SĂ-ŢI CONDUCI EMOŢIILE 
Uneori, emoţiile puternice – singurătatea, furia sau tristeţea – par să ne controleze 

ele pe noi şi nu invers. Întotdeauna emoţiile neplăcute sunt un semn că ceva nu este 
„în ordine” . Emoţiile ne pot face să ne vărsăm furia pe cineva, să ne răzbunăm, să 
 m agresivi, să ne izolăm sau să negăm că avem anumite sentimente. Însă aceste 
acţiuni nu ne ajută să ne rezolvăm problemele, ci, dimpotrivă, ne fac să ne simţim 
mai rău.  Pentru a le controla, poţi folosi ferite tehnici:  

Vorbeşte despre ceea ce te deranjează. Sună-ţi prietenul cel mai bun, discută 
cu mama sau cu tata la telefon, vorbeşte cu un profesor sau un alt adult în care ai 
încredere şi, probabil, vei descoperi cum să-ţi rezolvi problema. 

MIŞCĂ-TE. O plimbare lungă, alergarea, dansul sau altă activitate  zică te 
calmează şi te ajută să gândeşti. Găseşte timp pentru a comunica cu persoanele care 
te înţeleg, te susţin, te iubesc. Vizitează-ţi prietenii şi rudele. Joacă-te cu animalul 
preferat. 

SCRIE UN JURNAL: notează ceea ce simţi. Scrie acolo tot ce te stresează şi te 
bucură.  Dacă eşti nervos, supărat, trist sau dezamăgit, jurnalul este alături de tine, 
tace, te „ascultă” şi nu-ţi dă sfaturi. A citi şi a reciti jurnalul este ca şi cum ai vorbi 
cu un prieten. Când te trezeşti gândindu-te doar la greutăţile vieţii, ia o foaie şi scrie 
lucrurile care te fac fericit şi mândru. Bucură-te de succese, oricât de mici ar   ele! 

SECRETUL ESTE SĂ-ŢI ALEGI O ACTIVITATE CARE SĂ-ŢI PLACĂ. 
După ce te linişteşti, poţi reveni la problema care ţi-a făcut rău pentru a căuta soluţii.  
Nu e neapărat să faci totul deodată. Alege căile de control al emoţiilor care sunt mai 
aproape de caracterul tău. Experimentează şi alege ceea ce ţi se potriveşte ce mai 
mult şi îţi ajută să-ţi conduci tu emoţiile, nu ele pe tine. Dacă vrei cu adevărat să faci 
faţă situaţiei, atunci vei acţiona. 

ALIMENTAŢIA.  Un regim alimentar echilibrat ajută organismul atunci când e 
stresat. Cumpără şi consumă produse alimentare  calitative. Alege-le să  e proaspete. 
Mănâncă zilnic  fructe şi legume, întotdeauna mănâncă dimineaţa şi evită să mănânci 
mult seara. Bea su cientă apă: 1-2 litri pe zi. Deshidratarea organismului accentuează 
oboseala. Renunţă la băuturile care conţin cafeină – ceai, cafea, băuturi carbogazoase. 

ODIHNA. Este bine să-ţi faci singur un regim de odihnă. Somn su cient înseamnă 
culcarea până la 23.00. Ai insomnie? Ar putea   din cauză că ceva te îngrijorează. 
În decursul zilei mintea reuşeşte să-ţi alunge gândurile, iar noaptea ele revin şi te 
împiedică să dormi. Dacă insomnia durează mai mult de câteva săptămâni, este nevoie 
să acţionezi repede pentru a rezolva ceea ce te preocupă. 

AR MAI FI CEVA DE ŢINUT MINTE. Nimeni nu trebuie să treacă prin greutăţi 
de unul singur. S-ar putea să  e greu să ceri ajutor, mai ales dacă ştii că lucrurile pe 
care le ai de făcut sunt responsabilitatea ta. Uneori, îţi este mai uşor dacă discuţi cu 
cineva despre ceea ce te apasă. Când spui cuiva ce te preocupă, te simţi mult mai 
bine, parcă te eliberezi de o greutate. 

IA PROBLEMELE PE RÂND, UNA CÂTE UNA, CA SĂ NU TE 
COPLEŞEASCĂ. Fă o listă a lucrurilor care te deranjează şi gândeşte-te ce ai 
putea face pentru a le rezolva pe rând. Este mai uşor să găseşti soluţii la o singură 
problemă decât să te gândeşti la toate problemele deodată. Ca să-ţi dai seama cum 
să faci faţă unei greutăţi, vorbeşte cu cineva sau scrie despre asta. 

Dacă nimeni nu te laudă, laudă-te şi încurajează-te singur. Când ţi-a reuşit 
ceva, fă un gest de victorie şi strigă: „Yes!” sau „Da!” . Gândeşte ca un învingător. 

RUBRIC A PENT RU FE TE Ş I 
BĂ IEŢ I CU  PĂ RIN ŢI PLEC AŢI 
ÎN S TR Ă IN ĂTAT E         
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МОДА
Анна Индоиту на основании http://www.aquarelle.md

Marina Manastîrlî, elevă liceul 
Gura Bîcului, laureată a Concucru-
lui Internaţional de Creaţie Literară 
„Veronica Micle“  organizat de 
Asociaţia ASTRA

Masa de tăcere
Pe Masa Tăcerii 
zace răstingnită uitarea 
În valurile fanteziei
În cazurile nervilor dereglaţi.

S-a înecat în casa cu morminte
unde căldura este uitată,
Norocul este ars,
În celulile stupului de albine.

Păstrăv cu anomalii 
dai foc la cerul vineţiu
Care vomită neoprindu-se
Cu pietre nemistuite.

Ferment al descompunerii
ale valului de stres
În care scurgerile
Zac topite în tăcere... 

П р е д л а г а е м 
читателям газеты краткий экскурс по 
мировым подиумам.

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ДУЭТ

Многие дизайнеры, среди которых Prabal 
Gurung, Yigal Azrouel, Jason Wu и Ralph 
Lauren, представили черно-белые сочетания 
в одежде. Например, белая рубашка в 
комплекте с черными брюками и черной 
бабочкой на шее.

КЛЕТКА

К л е т к а 
всевозможных цветов 
и размеров вернулась 
на мировые подиумы. 
Rag & Bone, Tha-
koon, Band of Outsi-
ders  предлагают нам 
окунуться в клетчатое 
настроение.

В ПОЛОСОЧКУ

Модные дома Rag & 
Bone, Steven Alan и DKNY 
решили добавить красок 
в полюбившуюся всем 
полосатую тенденцию. 
Вертикальные полосы либо 
горизонтальные значения не имеет, как не 
важно и то, где они располагаются. В новом 

году полосатыми стали пальто, платья, 
юбки.

ЖЕНСТВЕННОСТЬ

В погоне за смелыми образами не стоит 
забывать о женственности. Zac Posen, Donna 
Karan, Jill Stuart предлагают потрясающие 
платья с глубоким декольте, причем не 
только для торжественных случаев.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Каждый год воз-
вращает нас к некоторым тенденциям 
минувших лет. В 2012-м выбор модельеров 
пал на 80-е годы, а именно на юбки-

карандаш и облегающие платья peplum. Дух 
ретро удачно отражен в коллекциях Badgley 
Mischka, Jason Wu, Cushnie et Ochs, Rodarte.

БЛОЧНАЯ МОДА

Сочетание различных цветов таит в 
себе много возможностей для коррекции 
фигуры, главное – не ошибиться в выборе. 
Вдохновись идеями из коллекций Marc 
Jacobs и Jill Stuart!

ДВА В ОДНОМ

Модная изюминка – платье-
рубашка. В нем можно 
появиться как в офисе, так 
и на вечеринке. В любом 
случае ты будешь выглядеть 
ультрамодно. Хочешь 
удостовериться, что это 
не только актуально, но 
и красиво? Взгляни на 
коллекции Doo.Ri, Jason 
Wu и Christian Siriano.

НЕСТАНДАРТ

При создании кол-
лекций на 2012 год 

многие дизайнеры, 
вероятно, вдохновились стилем арт-деко. 
Поэтому в коллекциях J. Mendel, BCBG 
Max Azria, Carolina Herrera, Milly можно 
увидеть угловые и геометрические линии, 
удлиненные силуэты.

Imprimat la ÎS „Combinatul PoligraĴ c 
Chişinău“.

 Tiraj 1250 ex. Tipar ofset. Apare bilu-
nar. Indice de abonare: PM 22147

Materialele marcate cu semnul P 
sînt publicitare. Pentru conţinutul 

materialelor, inclusiv publicitare, poartă 
răspundere exclusiv autorii textelor. 

Redacţia îşi rezervă dreptul de a redacta 
stilistic, ortograĴ c  şi gramatical material-
ele prezentate spre publicare. Manuscri-

sele nu sînt recenzate şi nici restituite 
autorilor. Punctul de vedere al autorilor 
poate să nu coincidă cu cel al redacţiei. 

Apare cu sprijinul Ĵ nanciar al Ministe-
rului Tineretului şi Sportului al Republicii 
Moldova, în parteneriat cu liceul „Andrei 

Straistă“ Anenii Noi

SĂRBĂTORI SPECIFICE ÎNCEPUTULUI 
DE AN NOU AGRAR

Tatiana Lapicus, şefa Muzeului de Istorie şi 
EtnograĴ e din satul Gura Bîcului

Începînd de luni, creştinii ortodocşi au  
intrat în săptămîna pregătitoare pentru 
Postul SĴ ntelor Paşti, care durează 7 

săptămîni. În popor această săptămînă se 
numeşte „albă” sau „a brînzei”.

 În Săptămîna Albă nu e bine să se însoare oame-
nii, şi nici să moară. Se numeşte Săptămîna Nebuni-
lor, pentru că în această săptămînă numai nebunii 
pornesc a se însura, numai proştii şi urîţii satelor, 
abia acum dau zor să se căsătorească, pe cînd toţi 
cei cuminţi, cîţi au avut de gînd să se însoare, s-au 
însurat deja.

Element important în scenariul de renovare a 
timpului  este şi practica de pomenire a moşilor şi 
strămoşilor, a morţilor în general: Sîmbăta Morţilor 
dinaintea Lăsatului de Sec, cînd se pomenesc 
morţii, se dau de pomană alimente, băuturi, vase 
de băut apă, diferite copturi, frupt alb (brînză, lapte 
ouă), plăcinte  cu brînză, se bătea alviţa şi se mînca 
cîte un ou Ĵ ert, zicîndu-se: “Ou, ouşor,/ Fie-mi postul 
mai uşor!”. După credinţa tradiţională, “cu un ou se 
astupă şi cu un ou se destupă gura la Paşti”. Masa, 
cu tot ce-a rămas pe ea, se lasă neridicată pînă a 
doua zi de dimineaţă, pentru ca peste noapte să se 
înfrupte şi morţii. Numai oalele se puneau cu gura 
în jos, ca să nu Ĵ e pagubă în casă.

Fiind situat  între solstiţiul de iarnă  şi echinocţiul 
de primăvară, Lăsatul Secului este un prilej de 
sărbătoare a victoriei luminii asupra întunericului. 
În trecut această explozie de bucurie se exprima 
prin luminaţii şi aprinderea focurilor, strigătul peste 
sat, petreceri familiare: cei mici veneau la cei mari, 
copii la părinţi, Ĵ nii la naşi. 

Fiind vorba de sfîrşitul iernii şi începutul 
primăverii, cînd pe oameni îi aşteaptă activităţile 
economice ce nu pot Ĵ  amînate, viaţa trebuie să 

intre cît mai repede în normal. În trecut exista o 
superstiţie că această ordine era adusă şi cu aju-
torul celui mai temut personaj mitologic “Sîntoa-
derul”, care domina prima săptămînă din Postul 
Mare. Sîntoader, cel care-l ţine pe dracul de păr (dar 
care n-are nimic de-a face cu vreun Sfînt Teodor din 
calendarul bisericesc!), are cai nărăvaşi, cu care nu-i 
bine să ai de-a face dacă nu ştii cum să-i îmblînzeşti. 
După unii, nici n-ar Ĵ  cai propriu-zişi, ci un fel de 
feciori-cai, cu copite, cozi şi coame bogate, părăsiţi 
oarecînd de drăguţele lor. Conform unei legende, 
caii lui Sîntoader transportau carul solar şi rînduiau 
drumul Soarelui între solstiţiul de iarnă şi cel de 
vară. Este interesant şi faptul că în interpretarea 
populară sĴ nţii anotimpului călduros implicaţi în 
scurgerea timpului erau călări pe cai: Sîntoaderul, 
Sf.Gheorghe, Sf. Dumitru.

Se credea că Sîntoaderul cu caii săi înfricoşători  
nu rînduiau  numai Soarele, ci şi instituiau un con-
trol sever asupra tineretului, mai ales asupra fetelor, 
cărora le interziceau ţinerea şezătorilor. Lăsatul serii 
trebuia să prindă toate fetele acasă, iar întîlnirile cu 
băieţii erau excluse. Pedepsele erau foarte aspre: 
“… dacă vreo fată mare încălca regulile, atunci 
Sîntoader trimitea caii săi,  care, prefăcuţi în cei 
mai voinici şi mai frumoşi feciori, o pîndeau  şi,  
sub pretext că vor s-o petreacă la joc, o răpeau…”.   

Fetele mari, în prima dimineaţă de Sîntoader, 
ca să aibă păr frumos rosteau cuvinte magice  
(“Sîntoadere, Sîntoadere,/ Creşti cosiţa fetelor/ Cît 
coadele iepelor”), şi-l spalau cu o Ĵ ertură vegetală 
din popelnic (pe care, cînd îl culeg, îl “plătesc” cu 
pîine şi sare depuse la locul cu pricina: “Popelnice, 
Popelnice,/ Eu îţi dau ţie pîine şi sare,/ Tu să-mi dai 
mie o coadă de păr mare!”) şi în care se punea  şi 
lapte de iapă. Nici o fată nu ieşea din casă în ziua 
de Sîntoader înainte de a se Ĵ  spălat pe cap, “căci 
altminteri caii le vor paşte părul”. 

Preluat TIMPUL.MD
Nu ştiu cât vă place vouă fasolea, dar eu nu concep să treacă 

iarna şi să nu mâncăm de câteva ori fasole cu ciolan şi murături.   
Dacă e să vorbim de importanţa fasolei, aceasta constă 

în marea valoare alimentară a boabelor ei. Ele constituie un 
aliment bogat în proteine (25-28%) şi vitamine foarte nutri-
tive. Fasolea este o legumă, dar conţine şi proteine valoroase, 
adesea asociate cu cele din carne. Datorită acestui fapt, fasolea 
este considerată o alternativă la carne pentru vegetarieni sau 
pentru cei care vor să limiteze aportul de produse de origine 
animală. Ea este un substitut sănătos şi pentru inimă.

  INGREDIENTE
- 400 g fasole uscată albă                     - două cepe
- doi morcovi                                           - 1/2 căpăţână ţelină
- o rădăcină pătrunjel                            - un ardei gras
- două linguriţe boia de ardei dulce  - o linguriţă cimbru pisat
- un ciolan afumat, circa 1,5 kg          - cinci litri de apă

MOD DE PREPARARE
Se pune fasolea în apă rece cu o seară înainte de a se găti, 

se opăreşte de două-trei ori şi se scurge apa, după care se 
pune la Ĵ ert împreună cu ciolanul afumat în apă rece, se ia 
spuma de câte ori este nevoie. Se încearcă fasolea, se captează 
câteva boabe în lingură şi se suĶ ă uşor spre ea, dacă se cojeşte, 
adăugăm zarzavaturile întregi şi lăsăm să Ĵ arbă până când 
carnea de pe ciolan se decojeşte, iar fasolea începe să se 
fărâme. Scoatem osul de la ciolanul afumat şi zarzavaturile 
Ĵ erte. Adăugam boiaua de ardei şi cimbrul şi dregem cu sare 
şi piper. Pisăm legumele Ĵ erte şi le turnăm înapoi în oală 
amestecând pentru a nu se forma cocoloaşe. Se serveşte cu 
salată de ceapă roşie sau murături. 

„ADEVĂRUL DE ANENII NOI” VĂ UREAZĂ 
POFTĂ BUNĂ! 

FA SO L E CU CIO L A N A F UM AT
Mai BUN! 
               Mai NATURAL!
                                   Mai SĂNĂTOS!
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