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SE CAUTĂ locuitoarea 
satului Hîrbovăţ, Irina Salcuţan 
(a.n. 1993), dispărută fără 
veste la 7 ianuarie curent. 
Ultima oară ea a fost văzută în 
ziua respectivă în jurul orelor 
16.10 în satul Hîrbovăţ. Fata se 
îndrepta cel mai probabil spre 
or. Sîngera, mun. Chişinău.

În cazul în care deţineţi 
informaţii despre aĶ area per-
soanei date apelaţi de urgenţă 
la: 9-02, 2-33-34, 060083018.

*  *  *
Р А З Ы С К И В А Е Т С Я 

жительница села Хырбовэц 
Салкуцан Ирина (1993 г.р.) 
пропавшая без вести 7-го 
января с.г. В последний раз 
она была замечена около 
16.10 часов указанного 
числа, в селе Хырбовэц. 
Предположительно девушка 
направлялась в г. Сынджера 
мун. Кишинэу.

Со о бщ ите л юбу ю 
полезную информацию по 
телефонам: 9-02, 2-33-34, 
060083018.  

О. ЗЕЛИНСКИ

Все горожане с удовольствием отметили положительные 
перемены, произошедшие в прошедшем году в дорожной 
инфраструктуре города. Несколько первостепенных дорожных 
артерий стали как новенькие, благодаря четкой, слаженной и 
(надеемся) качественной работе фирм-подрядчиков. 

Ясное дело, 2011-й год был годом местных выборов, и каждый 
примар (новоаненский, в том числе) постарался доказать 
своим избирателям, что является успешным хозяйственником, 
способный обеспечить своему населенному пункту, в том числе, 
хорошие дороги.

В случае Новых Анен местная власть прибегла для ремонта 
дорог к кредиту в размере 3,7 миллионов леев. Большинство 
в районном совете прошлого созыва решило пойти навстречу 
своему однопартийцу и гарантировали возврат кредитных средств 
банку, как это следует из прилагаемых решений райсовета. Кстати, 
представители данной оппозиционной (ныне) партии очень 
отрицательно относятся к кредитам из-за рубежа, твердя с утра 
до вечера о том, что, дескать, «продаем страну капиталистам». В 
нашем же случае они благоразумно молчат, благо «капиталисты», 
в данном случае, наши, местные, а примария Новых Анен 
обеспечивает партии около 25% избирателей на районном уровне. 
Как говорится: цель оправдывает средства. 3428 голосов за 3,7 
миллионов леев? Всего-ничего: около тысячи леев за голос! Это 
не так уж и дорого, не правда ли? 

Таким образом, районный совет не только выступил гарантом 
выдачи кредита, но и решил внести свою лепту и выплатить 
банку-кредитору около 2/3 суммы задолженности. Это, несмотря 
на то, что новоаненская примария не самая бедная в районе, 
а большинство населенных пунктов района лишь мечтают о 
подобных социальных и инфраструктурных условиях жизни. 
Надеемся, что районный совет (уже нынешнего созыва) будет 
таким же добрым и отзывчивым и по отношению к ним.

Поймите меня правильно, уважаемые читатели, я никоим 
образом не против того, чтобы в нашем городе были хорошие 
дороги, даже наоборот. Ну, а нашему городскому руководству 
не откажешь в настойчивости и изобретательности в решении 
проблем города. Это радует. Данный казус лишь подтверждает 
сказанное мною.  

ДОРОГИ В КРЕДИТ

CRONICA POLIŢIENEASCĂ

Text stirilocale.md
Imagini: poliția rutieră 

Preotul din satul Telița și-a 
pierdut viața în dimineața zilei de 
duminică, 5 februarie, după ce s-a 
răsturnat cu mașina pe şosea.  

 Potrivit Poliţiei Rutiere, acci-
dentul a avut loc în dimineața 
zilei de duminică, 5 februarie, 
în apropierea satului Cobusca 
Veche.

 Părintele Aurel Guzun se aĶ a 
la volanul unui Mercedes și se 
grăbea să oĴ cieze slujba în sat.

 În timp ce conducea dinspre 
Chișinău, bărbatul a pierdut con-
trolul volanului şi a derapat de pe 
traseu, după care s-a rostogolit 
cu mașina.

 În urma accidentului, preo-
tul a murit la fața locului, până la 
venirea echipajelor. 

PAROHUL BISERICII DIN 
TELIȚA A MURIT ÎNTR
UN ACCIDENT RUTIER

№ 1. Решение райсовета о гарантировании возврата кредита.

№ 2. Решение райсовета о выделении Новоаненской примарии 

финансовых средств для возврата кредита.

Интересные факты в следующих выпусках.
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RAIONUL ANE NII NOI   CEL MAI BOGAT 
RAION DIN CENTRUL ŢĂRII

Preluat stirilocale.md

Potrivit unui studiu, cel mai 
sărac dintre cele 13 raioane ale 
Regiunii de Dezvoltare Centru 
este Nisporeniul, după care 
urmează raioanele Şoldăneşti, 
Rezina, Teleneşti, Călăraşi şi 
Ungheni. De partea cealalată, 
printre cele mai prospere raio-
ane, se numără: Anenii Noi, 
Ialoveni, Criuleni și Străşeni, 
relatează expresul.com.

 La efectuarea studiului, Mini-
sterul Construcţiilor şi Dezvoltării 
Regionale a luat în calcul şapte 
domenii: veniturile, situaţia 
economică, demogra-
Ĵ a, asistenţa medicală, 
educaţia, condiţiile 
de trai şi situaţia 
geograĴ că.

 În ceea ce priveşte 
veniturile, situaţia 
cea mai complicată e 
în raioanele Teleneşti, 
Şoldăneşti, Nisporeni şi 
Ungheni. Este vorba de 
numărul beneĴ ciarilor 
de diverse alocaţii şi 
indemnizaţii în raport 
cu numărul total al 
populaţiei, de numărul 
celor fără un loc stabil de trai.

 Din punct de vedere demo-
graĴ c (proporţia familiilor cu trei 
sau mai mulţi copii din numărul 
total de familii, a familiilor cu 
invalizi, a persoanelor de 75 de 
ani şi mai mult, a cetăţenilor 
absenţi mai mult de un an în 
primărie), cea mai îngrijorătoare 
situaţie se atestă în raioanele 
Nisporeni, Şoldăneşti, Teleneşti,  
Hânceşti. Cu cât mai înalţi sunt 
indicatorii, cu atât sărăcia e mai 
mare.

 La capitolul economie, cel mai 
prost stau lucrurile în raioanele 
Străşeni, Călăraşi, Ialoveni, Nispo-
reni. Aici s-a ţinut cont de: veni-
tul bugetului local pe persoană, 
calitatea medie a pământului, 

suprafaţa medie a terenurilor 
agricole, numărul mediu de vite 
pe cap de locuitor, numărul între-
prinderilor industriale, comer-
ciale, prestatoare de servicii la 
1000 locuitori, numărul întreprin-
derilor agricole cu peste 10 ha la 
1000 locuitori, rata persoanelor 
de 18-35 ani în totalul populaţiei 
(potenţialul social-economic al 
localităţii).

 Asistenţa medicală. În acest 
domeniu, Nisporeniul e printre 
lideri, situându-se după Ialove-
ni, Criuleni şi Hânceşti. Pentru 
a stabili  situaţia în domeniul 
respectiv, s-a ţinut cont de: 

rata mortalităţii, rata deceselor 
copiilor sub vârsta de 5 ani, rata 
populaţiei fără acces la medicul 
de familie în raza de 2 km de la 
domiciliul său, distanţa medie a 
populaţiei până la spital, numărul 
cetăţenilor neîncadraţi în siste-
mul asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală.

 Accesul la educaţie şi cali-
tatea educaţiei. S-a luat în calcul: 
numărul copiilor în vârstă de 5-6 
ani care nu frecventează instituţii 
preşcolare, al copiilor în vârstă 
de 7-15 ani care nu frecventează 
şcoala, al adolescenţilor în vârstă 
de 16-24 de ani care nu şi-au con-
tinuat studiile, al populației care 
locuieşte la o distanţă de peste 2 
km de la şcoala medie sau liceu. 

Reieşind din aceste consideren-
te, situaţia ce mai complicată e 
în raioanele: Călăraşi, Nisporeni, 
Rezina, Şoldăneşti şi Ungheni.

 Condiţiile de trai. Se are în 
vedere numărul de fântâni fără 
apă potabilă, al caselor fără gaz 
centralizat, fără un sistem de 
încălzire, fără apă centralizată, 
al locuinţelor părăsite de mai 
mult de un an. Deci, cele mai 
slabe condiţii de trai sunt în 
raioanele: Hânceşti, Nisporeni, 
Şoldăneşti, Ungheni şi Călăraşi. 
Cele mai avantajoase condiţii de 
trai sunt în Ialoveni, Anenii Noi şi 
Dubăsari.

 Situaţia geograĴ că. Domeni-
ul respectiv ţine de accesul unei 
localități la careva posibilităţi 
potenţiale de dezvoltare, acestea 
Ĵ ind estimate prin distanţe medii 
până la piaţă, până la cel mai 
apropiat oraş, prin calitatea dru-
murilor din localitate. Cele mai 
prospere raioane în acest sens 
sunt: Călăraşi, Orhei, Nisporeni, 
Criuleni, Teleneşti, Ungheni.

 Chiar dacă datele sunt din 
2010 (vezi graĴ cul), în ultima 
perioadă (anii 2010-2011) nu au 
fost înregistrate realizări specta-
culoase într-un raion sau altul, 
astfel ca starea de lucruri să se 
schimbe radical. 

O FORMĂ NOUĂ DE EXECUTARE A PEDEPSEI
L. Ghevorghean, şefa Biroului 

de probaţiune Anenii Noi 

La Anenii Noi consilierii de 
probaţiune au consolidat colabo-
rarea cu APL privind executarea 
muncii neremunerate în folosul 
comunităţii.

La 25 ianuarie, în incinta Con-
siliului raional Anenii Noi, a avut 
loc convocarea şedinţei de lucru 
cu primarii cu tematica: „Conlu-
crarea cu administraţia publică 
locală la punerea în executare a 
pedepselor penale şi sancţiunilor 
contravenţionale sub formă de 
muncă neremunerată în folosul 
comunităţii“, la care au participat 
primarii oraşului şi satelor din 
raion.

În cadrul şedinţei s-a pus accent 
pe rolul muncii neremunerate in 
folosul comunităţii, pe consecinţele 
neexecutării de către condamnaţi a 

pedepsei respective, precum şi pe 
formele colaborării între puterea 
locală şi Biroul de Probaţiune în 
acest sens.

Munca neremunerată în folosul 
comunităţii este cea mai importantă 
alternativă privaţiunii de libertate. 
Pedeapsa dată constă în antrenarea 
condamnatului la muncă gratuită, 
socialmente utilă, în afara servici-
ului sau orelor de studii, la munca 
stabilită de administraţia publică 
locală, fără a-i leza demnitatea.

Munca neremunerată este 
o formă nouă de executare a 
pedepsei şi publicul larg cunoaşte 
foarte puţine sau chiar deloc despre 
aceasta. Persoana ce execută 
munca neremunerată în bene ci-
ul comunităţii nu este scoasă din 
comunitate. Ea rămîne în familie, 
poate avea grijă de aceasta, exe-
cutînd în paralel pedeapsa de 2-4 
ore de muncă zilnic. Sunt cazuri 
cînd condamnatul încearcă să se 

eschiveze de la executarea muncii 
comunitare. Motivele sunt diverse, 
cel mai des  ind vorba de ruşinea 
faţă de vecini, prieteni, rude. Asta, 
deşi rolul acestei pedepse constă 
anume în responsabilizarea socială 
persoanei, care trebuie să plătească 
dauna adusă comunităţii şi să se 
reeduce, fapt ce o va motiva să nu 
mai comită infracţiuni în viitor.

Primăria are un rol important în 
procesul de executare a pedepsei 
penale cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii, deoarece 
anume primăria este organul 
în subordinea  căreia se  află 
instituţiile,  întreprinderile  sau  
organizaţiile  publice care prestează 
servicii sociale comunităţii. Anume 
primăria poate stabili şi coordona 
lucrările necesare comunităţii, care 
pot   executate de condamnat, dar 
care sunt necesare şi importante 
pentru localitate. 

ВЫХОДИМ НА ПЕНСИЮ. 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

АЛЛА КОПТЕВА, начальник 
Управления Социальных выплат 
ТКСС Анений Ной

Влияет ли продолжите-
льность страхового стажа 
человека на будущую пенсию?

Да,  влияет.  Основой 
для определения размера 
пенсии пенсионера являются 
среднемесячный застрахованный 
доход и страховой стаж, который 
определяется суммированием всех 
страховых периодов, реализованных 
на протяжении всей деятельности 
человека до момента наступления 
пенсионного возраста. Необходимый 
стаж для назначения пенсии по 
возрасту для мужчин, начиная с 
01.07.2011 составляет 30 лет и 6 
месяцев, каждый год 01 июля он 
будет увеличиваться на 6 месяцев, 
пока не достигнет 35 лет, для женщин 
же - необходимый стаж составляет 
30 лет.  

Минимальный стаж, необходимый 
для назначения пенсии по 
возрасту - 15 лет, в случаях, когда 
общий стаж пенсионера меньше 
необходимого стажа, но больше 15 
лет, размер пенсии рассчитывается 
пропорционально реализованному 
стажу.

Включаются в стаж различные 
перерывы в оплачиваемой 
занятости, такие как время 
получения образования, служба в 
рядах вооружённых сил, отпуск по 
уходу за малолетним ребёнком, 
безработица и прочее?

В общий застрахованный стаж, 
кроме периодов работы в рамках 
каких-либо предприятий или 
организаций включаются также 
нестраховые периоды: период 
ухода за ребёнком до исполнения 
3-х летнего возраста, период, 
когда человек получает пособие по 
безработице, период исполнения 
срочной или сокращённой военной 
службы. Также в общий стаж 
включаются периоды обучения 
на дневных отделениях высших 
учебных заведений и период ухода 
за инвалидом 1 группы, за ребёнком 
инвалидом в возрасте до 18 лет или 

престарелым, достигшим 75-летнего 
возраста, однако последние два 
периода могут быть засчитаны в 
стаж только в случае если они были 
реализованы до 31.12.1998 г.

Какие документы должен 
представить будущий пенсионер 
для подтверждения стажа 
работы?

Основной документ, в котором 
хранится вся информация о стаже 
работы - это трудовая книжка, в 
которой указываются даты приёма 
на работу и даты увольнения, 
информация о переименованиях 
или реорганизациях предприятия. 
В случае, если в силу каких-либо 
обстоятельств нет возможности 
представить трудовую книжку, лицо, 
обратившееся за назначением пенсии 
для подтверждения своего страхового 
стажа может представить выписки 
из приказов о приеме и увольнении 
и справки о заработной плате. 
Документами, подтверждающими 
включение в стаж нестраховых 
периодов являются копии диплома 
о высшем образовании, военного 
билета, свидетельства о рождении 
ребёнка, справка, выданная 
агентством занятости населения, 
подтверждающая факт получения 
пособия по безработице.

Н е р е д к о   с л у ч а е т с я , 
что предприятие сначала 
было приватизировано, а 
затем ликвидировано. Как 
быть человеку, уже давно 
работающему в другом месте 
и собирающемуся выйти на 
пенсию, если в его трудовой 
книжке нет нужных записей?

Как правило, в случае 
реорганизации предприятия архив, 
включающий лицевые счета по 
начислению заработной платы, книги 
приказов передаётся на хранение 
предприятию - правоприемнику, либо 
в случае ликвидации - в примэрии, 
районные, муниципальные архивы, 
которые по мере обращения, выдают 
выписки их приказов, справки о 
заработной плате. 

ABONAŢIVĂ LA „ADEVĂRUL DE ANENII NOI“. 
INDICE DE ABONARE PM 22147. 

LUNAR 2,5 LEI ANUAL 30 DE LEI.

O. ZELINSKI

Săptămîna curentă în satul Puhăceni a început elaborarea studiului de fez-
abilitate în vederea accesării unui grant pentru reparaţia drumurilor de acces 
la cîmpurile agricole. Conform primarului localităţii, dlui Ion Sarev, suma de 
peste 4,6 milioane de lei urmează să Ĵ e alocată satului în cadrul unui proiect al 
Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă. Proiectul prevede reparaţia 
în variantă albă a drumurilor de acces către cîmpurile agricole ale comunităţii.

Reamintim cititorilor că anul trecut Moldova a semnat cu IFAD Acordul de 
Finanţare a Proiectului de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Busines-
sului Agricol (numit IFAD 5) în sumă de 19,3 mln dolari SUA.

DRUMURI REPARATE ÎN 
PUHĂCENI
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”Respectăm angajamentele asumate, inclusiv principiile prevăzute în Convenţia împo-
triva dopajului a UNESCO. Să nu uităm că suntem şi în plină pregătire pentru participare 
la ediţia a XXX-a a Jocurilor Olimpice de vară şi la ediţia a XIV-a a Jocurilor Paralimpice din 
2012 de la Londra, unde Republica Moldova va reprezenta  mai multe genuri de sport 
dintr-o zonă de corectitudine, de curăţenie, de fair play şi de impunere a valorilor reale” 
, - a declarat pentru presă Ion Cebanu.

Conform reglementărilor Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, 
adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, ratiĴ cată de Parlamentul Republicii Mol-
dova la 21 decembrie 2007 (Monitorul OĴ cial din 11 ianuarie 2008) şi ale Codului Mondial 
Anti-Doping, elaborat de Agentia Mondiala Anti-Doping, se interzice dopajul în sport din 
raţiuni de natură etică şi medicală.  

Serviciul de presă al Ministerului Tineretului şi Sportului

Republica Moldova a achitat deja 7530 USD – cotizaţia anuală de membru în Convenţia Internaţională împotriva 
dopajului în sport a UNESCO, adoptată la Paris la 19 octombrie 2005. Un ordin în acest sens a fost semnat de Ministrul 
Tineretului şi Sportului, Ion Cebanu, la sfîrşitul lunii ianuarie, curent.

REPUBLICA MOLDOVA RESPECTĂ 
PRINCIPIILE PREVĂZUTE ÎN 
CONVENŢIA ÎMPOTRIVA DOPAJULUI

Recent liceul din Gura Bîcului în colaborare cu primăria din sat au devenit beneĴ ciari ai unui 
proiect Ĵ nanţat de UNICEF prin intermediul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova. Ne refe-
rim la un proiect ce prevedea dotarea unei săli de şah în cadrul instituţiei de învăţămînt. Con-
form primarului, dlui Ion Lapicus, proiectul, în valoare de 50 mii de lei, a permis achiziţionarea 
a 2 calculatoare, a meselor şi inventarului adiacent.

CLASĂ DE ŞAH LA GURA BÎCULUI

     MANEJUL DE ATLETISM DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU a găzduit în perioada 3-5 
februarie Campionatul Republicii Moldova la atletism în sală, rezervat juniorilor I şi senio-
rilor.  Ministerul Tineretului şi Sportului a aprobat devizul de cheltuieli în sumă de 119.597 
lei, pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiei sportive.  

ÎN ORAŞUL TIRASPOL s-a desfăşurat în perioada 2-4 februarie Campionatul Republicii 
Moldova la înot, rezervat juniorilor şi tineretului. Ministerul Tineretului şi Sportului a alocat 
32.301 lei, pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiei sportive. 

LOTUL NAŢIONAL DE LUPTE LIBERE ŞI LUPTE GRECOROMANE, condus de Mihai 
Cucu (din delegaţia sportivă fac parte 13 luptători şi 2 antrenori) participă în perioada 2-6 
februarie la Turneul Internaţional ”Dan Kolov”, în oraşul SoĴ a. Ministerul Tineretului şi Spor-
tului a alocat 91.851 lei, din contul mijloacelor Ĵ nanciare destinate realizării Programului de 
pregătire a sportivilor moldoveni pentru participarea la Jocurile Olimpice de vară, pentru 
deplasarea cu microbusul de serviciu şi participarea la competiţia sportivă din Bulgaria. 

NOUTĂŢI ALE SPORTULUI NAŢIONAL

TATIANA LAPICUS, şefa Muzeului de Istorie şi EtnograĴ e din satul Gura Bîcului

Februarie este a doua lună a anului în calendarul gregorian. Este cea mai scurtă lună gregoriană, 
care are numai 28 sau 29 de zile. Luna are 29 de zile în anii bisecți; în ceilalți ani, luna februarie 
are 28 de zile. 

De ce luna februarie are cîte 29 de zile o dată la Ĵ ecare patru ani?
Pentru că numărul de zile repartizat pe luni nu este egal, s-a acceptat de popor cu multă 

uşurinţă: aşa a fost dat ca martie să aibă 31 de zile, aprilie 30, mai 31 etc. Schimbarea numărului 
de zile ale anului (365 sau 366) şi ale lunii februarie (28 sau 29) din patru în patru ani a reţinut 
atenţia şi imaginaţia poporului care a creat, pe această temă, o legendă pe care am preluat-o 

de la  Ion Ghinoiu în studiul său  “Vîrstele timpului“ şi pe care aş vrea s-o cunoaşteţi şi voi: 
”Odată demult, Sfîntul Casian, cel care îşi are hramul la 29 februarie în anii bisecţi, 

s-a dus la Dumnezeu şi a început să se plîngă că oamenii nu-l cinstesc şi pe el aşa 
cum îi cinstesc pe ceilalţi sĴ nţi.

  - Ai făcut vre-o faptă bună în lumea asta? l-a întrebat Dumnezeu. Ceilalţi sĴ nţi au făcut 
multe fapte bune şi de aceea au cîte o zi de ţinere.

 Nesfîrşindu-şi încă vorba, iată că apare şi Sfîntul Nicolae, ud leoarcă.                                                                                   - 
SĴ nte Nicolae, îl întreabă Dumnezeu, de ce eşti ud?

- Uite de ce, răspunse sfîntul, din pricina vîntului mare, era gata-gata să se înece o corabie; 
cum am văzut-o, m-am aruncat în apă şi am scăpat-o de primejdie, iar pe oamenii ei, de 
la moarte.

Atunci Dumnezeu se întoarse către Sfîntul Casian şi îi zise:
- Auzi cum fac fapte bune cei ce au ţinere? Fugi de-aici şi la Ĵ ecare 4 ani să vii şi 

tu o dată.
Şi de-atunci, luna februarie are cîte 29 de zile la Ĵ ecare patru ani o dată.” 
După cele citite cred că o să daţi fuga la un calendar creştin ortodox pentru acest an să 

veriĴ caţi cînd sărbătorim acest sfînt, dar  nu este nevoie, eu am făcut acest lucru, şi într-adevăr 
am constatat că anul acesta  Sf. Casian  se sărbătoreşte pe 29 februarie (stil vechi) şi pe 13 
martie (stil nou). 

 Numele lunii februarie (latină: Februaris, onis = puriĴ care, curățire) - legat de ritualul curățirii 
ce se făcea anual la 15 februarie. Această lună era închinată zeului împărăției subpămîntene 
Februs. Grecii numeau luna februarie Anthesterion. La noi   luna februarie  popular se numeşte 

Făurar.
Este curios faptul că februarie începe cu aceeaşi zi a săptămînii ca şi martie şi noiem-

brie într-un an obişnuit şi ca august într-un an bisect. 

LEGENDA SFÎNTULUI CASIAN ŞI A 
LUNII FEBRUARIE

ПОДПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ „ADEVĂRUL DE ANENII NOI“. 
ИНДЕКС PM 22147. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА МЕСЯЦ  2,5 ЛЕЕВ,
 НА ГОД  30 ЛЕЕВ.

О. ЗЕЛИНСКИ

Около недели половина жителей 
села Соколень Новоаненской примарии 
оставались без воды. Речь идет 
о жителях двухэтажных домов и 
частных хозяйств, обеспеченные 
водой муниципальным предприятием 
«Апэ-Канал» Анений Ной. 

Подача воды была приостановлена   
по словам сельчан, в прошлую среду, 
1 февраля, и с тех пор жители села с 
трудом выживали в морозную погоду. 
По словам специалистов предприятия 
это случилось по причине замерзания 

трассы и технических проблем с 
насосом водонапорной башни. Велись 
ремонтные работы. По словам жителей 
села ремонтные работы велись крайне 
медленно, что обусловлено, согласно 
ответственным лицам предприятия, 
небл агоприятными погодными 
условиями.

В среду, 8 февраля, на момент 
верстки газеты, в редакцию поступил 
звонок ответственного работника 
предприятия, который сообщил, что во 
вторник к вечеру ремонтные работы 
завершились и водонапорная башня 
села функционирует в нормальном 
режиме. 

ЖИТЕЛИ СОКОЛЕН ВЫЖИВАЛИ БЕЗ 
ВОДЫ ПОЧТИ ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ

AVIZE. VÎNZĂRI
Teren de  construcţie 0,08 ha  în s. Ruseni, Anenii Noi. Toate comunicaţiile, strada Luceafărul, 

nr. cadastral 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.

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.
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ПСИХОЛОГИЯ
Ч ТО  М Е Н Я Е Т С Я П О С Л Е С В А Д Ь Б Ы ?

Многие девочки мечтают о свадьбе, о роскошном празднике жизни. Но не каждая 
понимает, насколько это серьезный шаг в жизни. Кроме штампа в паспорте у Вас 
появятся новые заботы, старые многократно возрастут, причем как для мужа, так 
и для жены. 

Свадьба разделяет нашу жизнь как бы на 2 половины. Первая представляет собой 
период ухаживания, любви, страсти, романтики, конфетно-букетный период и т.п. 
А вторая – это обыденность, быт, тоска и т.п. Так что же вдруг меняется между 
влюбленными? Куда исчезает былая страсть и романтика? 

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

Adînc
Şi urlu din adînc
Şi tac la suprafaţă 
Mi-e pielea foc
Iar faţa este gheaţă

Noroi şi pleavă devii tu!
O simpla răsu are
S-a transformat tot mai curînd 
O rîmă învechită de chemare.

Iar tu zîmbeşti în halul tău mieros
Sub umbre ce ferice
Iar eu usuc un chip vîscos
Să te îndrept cu prince

Şi m-am muşcat de tine rău
Din sînge, sînge curge
O ură şi venin –pîrău
Din toate moarte-aş smulge.

O, viaţă, tu nu coşti nimic
Precum cuvîntu-ţi gol
Nimic nu costă-n 
Existenţă.

Şi aş surpa un ocean 
Cu gura ta cea otrăvită
Cu maţe moarte 
Şi inima-mi zdrobită.

Să taci, să nu-mi mai spui nimic
Nu cred şi asta nu se schimbă
Precum un mut să nu vorbeşti
Precum un surd să nu te-audă. 

За ответом далеко ходить не нужно. 
Молодоженов поглощает и засасывает быт. 
Посудите сами, отпраздновали праздник, 
съездили в свадебное путешествие, вернулись, 
а что дальше? Готовка, уборка и так по кругу. 
Многие молодые пары просто 
не готовы к 
т а к о м у 
п овор от у 
с о б ы т и й , 
не созрели 
еще. Иными 
словами, она 
в е р н у л и с ь 
с небес на 
землю. По 
определению 
ж е н щ и н а 
должна хранить 
домашний очаг, 
но и от мужа она 
ждет поддержки и 
понимания. 

Как правило, первый опыт достаточно 
печален во всем, вот и здесь без жертв редко 
обходится. После свадьбы двое становятся 
очень требовательными друг другу, забывают 
о благодарности, взаимопомощи и заботе. Не 

получая желаемого, со словами перестанут 
церемониться, не понимая как обижают друг 
друга. Чаще в первый год кому-то или удается 
этому научиться, или семейная лодка попросту 

разбивается .  Это 
первый серьезный 
кризис отношений. 

Второй кризис 
происходит, когда 
в семье появляется 
т р е т и й ,  т. е . 
рождается ребенок. 
Мама в декрете, 
папа становится 
единст венны м 
добытчиком в 
семье. Многие 
молодые папы 
не справляются 
с этой ролью. 

Тем более, что 
молодая мама занята ребенком, а мужья 

просто ревнуют. Те, кто переживают этот 
кризис, решаются еще на детей и сохраняют 
счастливую семью. Еще сложнее, когда эти 
2 кризиса совпадают по времени, т.е. когда 
замуж выходит беременная девушка. В данном 
случае сохранить семью еще сложнее. 

Imprimat la ÎS „Combinatul PoligraĴ c 
Chişinău“.
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Apare cu sprijinul Ĵ nanciar al Ministe-
rului Tineretului şi Sportului al Republicii 
Moldova, în parteneriat cu liceul „Andrei 

Straistă“ Anenii Noi

CUPLURILE 
NECĂSĂTORITE 
SUNT MAI FERICITE

O echipă 
de cercetători 
britanici de la 
Universitatea 
Cornell a arătat 
că partenerii 
nec ă s ăto r i ţ i 
care locuiesc 
împreună sunt 
mai fericiţi şi au 
o stimă de sine 
mai ridicată 
decât cei care 
împart acelaşi 
acoperiş, dar 
sunt căsătoriţi.

Cercetarea a 
fost efectuată pe un eşantion de 2.737 de femei şi bărbaţi 
necăsătoriţi, dintre care 896 s-au căsătorit sau mutat cu un 
partener pe parcursul monitorizării. Fericirea, amploarea 
depresiilor, sănătatea şi relaţiile sociale au fost principalele 
aspecte pe care le-au urmărit specialiştii.

“În ultimele decenii, a crescut numărul celor care aleg să 
împartă acelaşi acoperiş fără a-şi legaliza relaţia, precum 
şi cel al copiilor născuţi în afara căsniciei”, a menţionat 
autoarea studiului Kelly Musick.  

Copiii, în vîrstă de 11 si, respectiv, 13 ani 
aĴ rma că la şcoală erau bătuţi, lucru inĴ r-
mat atît de personalul instituţiei, cît şi de 
ceilalţi colegi. Fraţii Răileanu se aĶ ă în spitalul 
pentru copii din capitală.

Minorii spun ca nu s-au putut acomoda la 
condiţiile din internat, de aceea au hotărât să 
fugă. Ei au ajuns cu microbuzul din Cinişeuţi 
pana în capitală, unde au fost aşteptaţi de 
poliţişti şi transportaţi la centrul de triere.

Administraţia şcolii auxiliare din Cinişeuţi 
spune că elevii şi-au pregătit bine fuga. 
Deoarece uşa de la intrarea în instituţie era 
încuiată, iar ferestrele de la parter au gratii 
de metal, ei au sărit pe fereastră. 

În urma săriturii, copiii s-au rănit, iar la 
Chişinău au ajuns la spital. 

Colegii celor doi fraţi spun că Natalia şi 
Andrei le spuneau deseori că vor să fugă 
acasă. 

Andrei şi Natalia sunt din Bulboaca, şi pînă 
acum doi ani au mers la şcoala din sat. Apoi 
au stat acasă timp de un an, ca anul trecut 
să Ĵ e trimişi la şcoala auxiliară din Cinişeuţi. 
Mama copiilor spune că nu are bani să-i 
întreţină.

Deocamdată nu se ştie daca cei doi fraţi se 
vor întoarce sau nu la internat. 

DOI COPII 
ORIGINARI DIN 
BULB OAC A AU 
FUGIT DE L A 
UN ORFEL INAT

În baza protv.md

Doi fraţi – un băieţel şi o fetiţă originari 
din raionul Anenii Noi au fugit în noaptea 
de 6 februarie din internatul din Cineşeuţi, 
raionul Rezina.

Mi-a spus că a venit în Italia în 
urmă cu şapte ani. Acasă merge 
mai rar, deoarece nu mai are 
la cine, părinţii, fratele, copilul 
Ĵ indu-i alături. Singurul motiv 
pentru care ar vrea să se întoarcă 
acasă, este să-l uite pe cel care 
i-a distrus viaţa.

 Maria a făcut 
cunoşt inţă cu 
Ahmed în urmă 
cu patru ani. La 
început părea un 
băiat de treabă, 
a v e a 
c a s ă 
şi un 
loc de 
muncă. 
În pofida faptului că 
urma o altă religie şi avea altă 
culoare a pielii, Maria s-a îndrăgostit 
şi, după doar două luni de la prima 
lor întâlnire, s-au căsătorit. Pentru 
această dragoste eroina noastră 
a trecut peste tot: dezacordul 
părinţilor, ieşirile nocturne ale 
soţului, palme şi lipsuri.

 Traiul în comun al tinerilor 
însurăţei a început frumos. Au 
deschis un cont comun în bancă, au 
obţinut un credit şi şi-au cumpărat 
o casă. Greşeala Mariei a fost că a 
scris casa pe numele soţului, pentru 
că aşa considera ea că ar trebui să 
Ĵ e într-o familie unită şi fericită. Nu 
peste mult timp a apărut pe lume şi 
Amelia, care acum are doi anişori. 
S-a cam supărat Ahmed atunci 
când Maria nu a vrut să întrerupă 
sarcina, dar, până la urmă, a acceptat 

şi chiar se juca adeseori cu copilul. 
Parcă era totul bine. Maria muncea 

ca infirmieră într-o instituţie 
privată, Ahmed, însă, îşi pier-

duse locul de muncă. Şi era 
straniu că orice serviciu îi 

găsea Maria, nu îi 
era pe plac....

Aşa au 
început 
c e r t u -

rile şi chiar 
bătăile. Părinţii fetei erau 

foarte îngrijoraţi de situaţia creată, 
dar nu puteau să se implice, Ĵ indcă 
Ĵ ica lor susţinea ferm că îl iubeşte.

Picătura care a umplut păharul 
răbdării a fost atunci când i-au 
anunţat că Ĵ ica lor este internată de 
urgenţă cu hemoragie intracraniană. 
Atunci au şi mers bieţii părinţi la 
poliţie şi l-au denunţat pe ginere. 
Mare le-a fost mirarea când poliţiştii 
le-au spus că nu este pentru prima 
dată când marocanul e acuzat 
de astfel de escrocherii. Astfel, 
părinţii Mariei au decis imediat 
să-şi convingă fiica să locuiască 
la ei. Ahmed era deja plecat când 
bunicii au luat-o şi pe Amelia, după 
ce Maria deja îi aştepta acasă. Aşa au 
descoperit că Ahmed din asta trăia.

 Casa, Ĵ ind înregistrată pe numele 
lui, i-a rămas, la fel şi ceea ce aveau 
ei pus deoparte timp de patru ani. 
Maria nu l-a mai văzut de câteva luni 

şi nu mai vrea să ştie nimic de el. „A 
fost un vis urât. Acum sunt bine, am 
părinţii aproape şi copilaşul care 
este totul pentru mine!” Am văzut 
tristeţe în ochii fetei, dar şi poftă de 
viaţă. A trecut prin ceva de neînchi-
puit, dar a avut forţa să meargă mai 
departe. Maria susţine că ceea ce a 
rămas frumos din această poveste se 
numeşte Amelia, care va creşte fără 
tată, dar înconjurată de dragostea 
mamei şi a bunicilor.

 Oare câte femei ca Maria sunt? 
Câte femei care muncesc peste 
hotarele ţării plâng că nu îşi pot 
vedea copiii, câte femei şi-au pier-
dut familiile lăsate acasă şi aici nu 
au reuşit să îşi găsească fericirea... 
Oare suntem noi deosebite de 
celelalte femei? Cum ar Ĵ  dacă am 
Ĵ  mai atente, mai puţin credule şi 
am preţui mai mult ceea ce se aĶ ă 
în interiorul nostru? Am avea o viaţă 
mai bună, un trai mai decent? Am 
avea oare lumină în ochi, care a cam 
dispărut în ultimul timp din cauza 
diĴ cultăţilor cu care ne confruntăm 
zi de zi? Sunt întrebări la care e greu 
de găsit răspunsuri. Ceea ce trebuie 
remarcat este faptul că fericirea se 
construieşte zi de zi, prin muncă 
asiduă, implicare sufletească şi 
cu multă demnitate, şi nu trebuie 
căutată în braţele unui Ahmed! 

Autor: Aliona PURCI, Padova
Sursa: Gazeta Basarabiei

MO LD OVEA NC Ă D IN ITA L IA 
ÎNŞE L ATĂ DE SOŢUL E SCRO C 

Preluat stirilocale.md
Am cunoscut-o pe Maria întâmplător, când aşteptam o prietenă să iasă de la dentist, şi 

primele cuvinte pe care mi le-a spus, după ce am întrebat-o de ce era aşa de tristă, au fost: 
„Vreau să plec acasă. Îl urăsc!”. Interlocutoarea mea era o femeie de 33 de ani, din Teleneşti, 
îngrijită, frumoasă şi deşteaptă...


