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SĂRBĂTORI FERICITE! PAȘTE FERICIT!

SĂRBĂTORI
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  Șoferii prinși băuți la volan vor rămâne definitiv 
fără permis de conducere. Aceştia vor rămâne fără 
permise de conducere, iar pentru a le recupera vor 
susţine din nou examene. 
   Aceasta este una dintre propunerile Inspectorat-
ului Naţional de Patrulare, care susţine înăsprirea 
legislaţiei. 
   Totodată, poliţiştii propun şi modificarea limitelor 
pentru stabilirea stării de ebrietate. Potrivit pro-
punerilor INP, gradul minim de alcoolemie în sânge 
va fi scăzut de la 0,3 la 0,2 gram pe litru. Iar gradul 
avansat de alcool în sânge va fi majorat de la 0,5 până 
la 1,0 gram per litru. 
   O altă propunere a poliţiştilor de la patrulare este 
ca şoferilor prinşi la volan cu grad avansat de alcool 
în sânge să le fie suspendat permisul de conducere 
pe o perioadă de la unul la trei ani sau să le fie anulat 
dreptul de a conduce pe un termen de la trei până 
la cinci ani. De asemenea, şoferilor suspectaţi că au 
urcat beţi la volan, să le fie ridicat permisul de con-
ducere pe perioada anchetei, acest lucru urmând să 
fie decis de instanţă.

UTIL
...Biserica “Sfîntul Ierarh Nicolae” din satul Păuleș-
ti, raionul Călărași are peste 130 ani, a fost edificată 
pe pamîntul donat de boierul Ivan Goilov cu banii 
adunați de locuitorii satului în perioada anilor 1880-
1886.

  În prezent serviciile divine la Păulești le oficial-
izează preotul Ghenadie Gherghelijiu, care deja a 
luat inițiativa de a renova interiorul bisericii. Fără 
îndoială, în speranța că vor participa toți păuleștenii.

  Astăzi face parte din Patrimoniul Republicii Mol-
dova, fiind clasificată de către AIRM (Agenția de 
Inspectare și Restaurare a Monumentelor) ca monu-
ment de arhitectură și artă de valoare. 
  Pe parcursul celor 130 ani s-au efectuat doar doua 
reparații, în 1907 și în 1989 (1959-1989-biserica nu 
a funcționat).

ȘTIAȚI CĂ...

Mură în gură – sau cum poți obține peste 
180 de mii de lei profit dintr-un hectar de 
mure.
  Interesul sporit al fermierilor față de mur este dictat 
de rezistența culturii la temperaturi scăzute, boli și 
dăunători precum și de capacitatea de a valorifica...

Încă o medalie pentru sportivul 
păuleștean!
Este vorba despre Egor Olar care mai cucerește o 
medalie de aur. De această dată luptătorul a ieșit în-
vingător la Campionatul Național Universitar...

Istoria Sărbătorii Paștelui.
Paștele este cea mai importantă sărbătoare creștină 
a anului. 
   Deși  mulți  sărbătoresc  și astăzi Paștele,  pentru 
mulți el nu mai are nimic de a face cu Dumnezeu, 
este doar un prilej de mâncare și băutura...
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Mură în gură – sau cum poți obține peste 
180 de mii de lei profit dintr-un hectar de 
mure.
   Interesul sporit al fermierilor față de mur este dic-
tat de rezistența culturii la temperaturi scăzute, boli 
și dăunători precum și de capacitatea de a valorifica 
terenuri cu bonitate redusă. Consumatorii apreci-
ază fructele din alte motive: gustul dulce – amărui 
nu poate fi confundat, iar expresia „Mură în gură” 
îi urmărește pe locuitorii plaiului mioritic de secole 
întregi.
   Și totuși, cultivarea murului este o activitate relativ 
nouă în lume, iar în Republica Moldova a început 
să fie practicată în ultimii 5-6 ani, în mare parte de 
către pomicultorii amatori în grădinile de pe lângă 
casă. Acum, potrivit estimărilor, în țara noastră sunt 
peste 150 ha de plantații de mur. Soiurile, varietățile 
și speciile de mur, după caracterul creșterii lăstari-
lor, forma tufei și metoda de înmulțire se împart 
în 3 grupe: erecte (cu creștere dreaptă) semierecte 
și târâtoare. Cele mai rezistente soiuri la îngheț și la 
secetă sunt cele erecte. Soiurile târâtoare, cu tulpi-
ni mai subțiri și flexibile, se caracterizează printr-o 
recoltă mai mare, dar din cauza tulpinilor târâtoare 
cultivarea lor este puțin mai dificilă și mai specifică. 
Toate aceste categorii conțin atât soiuri cu ghimpi, 
cât și fără. Cele cu ghimpi au, de obicei, fructul mai 
gustos.
  Suma investițiilor necesare pentru înființarea și 
îngrijirea, până la intrarea pe rod, a unui hectar de 
mure constituie circa 222 mii lei, unde ponderea cea 
mai mare o constituie costul mijloacelor de produc-
ere – circa 73%.

Principalele provocări la înființarea unei 
plantații de mure.
   Cultura murului este profitabilă, deoarece permite 
obținerea anuală a unui profit brut în sumă de 182 
mii lei la un hectar (care este rezultatul diferenței 
dintre venituri din vânzări – 307 mii lei şi costul 
vânzărilor – 125 mii lei).
    Perioada optimă de plantare a murului este toamna, 
în lunile octombrie – noiembrie, imediat ce plantele 
au ieșit din vegetație, sau la început de primăvară, 
martie-aprilie, înainte de dezmugurire. Plantarea se 
efectuează în gropi (40x40x40cm), șanțuri, brazde 
deschise cu plugul la adâncimea de 30-32 cm sau în 
gropi perforate cu burghiul hidraulic.
  Pentru a avea o plantație care să aducă profit este 
nevoie de a alege un material săditor calitativ, re-
spectiv acesta trebuie să dispună de certificatul de 
calitate. În Republica Moldova este destul de com-
plicat să găsești butași de calitate, deși prețul este 
același ca și a butașilor procurați de peste hotare.
   Pentru a produce material săditor există niște cer-
ințe destul de riguroase pe care trebuie să le înde-
plinești, dar totodată trebuie să dispui și de o supra-
față de teren mai mare. Nu poți să crești puieți pe 
același teren mai mult de trei ani, să respecți o anu-
mită distanță de la alte plantații.

27  aprilie   -   Ziua Drapelului  de  Stat  al 
Republicii Moldova.

 Ziua Drapelului de Stat a fost instituită de Parla-
mentul de la Chișinău la 23 aprilie 2010. Tricolorul a 
fost desemnat oficial drapel de stat pe 27 aprilie 1990 
de către deputații primului Legislativ.

Istorie și semnificație
  Potrivit cercetătorilor, în Moldova feudală, din paleta 
culorilor heraldice folosite la confecţionarea steagu-
rilor, a dominat, în fond, cromatica tradiţională în 
diferite variaţii: roşu şi albastru (azuriu) — în mod 
constant; galben (aur) — periodic. Uneori apăreau şi 
alte culori, care erau prezente în detalii (stemă, in-
scripţii). E semnificativ faptul că culorile menţion-
ate mai sus, în următoarea consecutivitate: galben 
(culoarea aurului), roşu şi albastru, conform tratat-
ului din sec. al XIV-lea al juristului italian Bartolus 
de Saxoferrato „Despre însemne şi steme” (“Tracta-
tus de insigniis et armis”), sunt considerate cele mai 
„nobile” în cromatica heraldică.
   În heraldica modernă, albastrul este un simbol al 
fidelităţii şi perseverenţei. Culoarea albastră este cu-
loarea cadrului natural: albastrul azur este culoarea 
cerului, a infinitului, a visului, a vieţii paşnice şi li-
bere.

  Aurul (galben în drapel) semnifică în heraldică 
soarele, bogăţia, prestigiul, grandoarea. Roşul — 
mărire, bravură, îndrăzneală şi generozitate. În Mol-
dova medievală culoarea roşie era tradiţional cu-
loarea proprie suveranului — domnului ţării.
   Tradiţional pe steagurile Ţării Moldovei au persi-
stat două însemne: Capul de bour — simbolul Stat-
ului Moldovenesc şi Sfântul Gheorghe — Purtătorul 
de biruinţă al creştinătăţii. Sfântul Mucenic Gheo-
rghe, Purtătorul de biruinţă, era considerat (ca şi 
acum) simbolul heraldic ecleziastic al Moldovei, 
încă din vremea muşatinilor, iată de ce de atunci şi 
până în secolul al XIX-lea apărea adesea şi pe stin-
dardele Moldovei.

Autorul stemei de stat este regretatul Gheorghe Vra-
bie. El a fost un artist plastic și grafician care a fost 
decorat cu cea mai înaltă distincție de stat a Repub-
licii Moldova — „Cavalerul Ordinului Republicii”.

Wikipedia

Agrobiznes.md

Analiza eficienței economice a cultivării murelor (suprafața – 1 ha)
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SĂNĂTATEPROMOVARE

Sursa: www.sanoteca.md

ANUNȚURI

Reguli de igienă pentru adolescenți, 
care-i protejează de boli.
   Înțelegerea despre igiena generală și cea intimă este 
destul de diferită, de la o persoană la alta. În gener-
al, termenul de igienă este asociat cu „spălatul” sau 
ceva care ne menține sănătoși. Este adevărat, însă 
când discutăm despre igienă ne referim la practici 
zilnice care ne permit să ne menținem sănătoși.
  Igiena cuprinde multe aspecte care încep cu igie-
na personală (spălarea corpului, curățirea hainelor, 
alimentația sănătoasă, menținerea unui regim echil-
ibrat între odihnă și mișcare), continuă cu igiena 
locuinței (curățenia, iluminarea și aerisirea), ter-
minând cu igiena muncii și igiena mentală.
  Iată câteva practici de igienă personală:
-Spălați frecvent corpul și mâinile în special, iar 
după folosirea toaletei – obligatoriu.
-Spălați dinții cel puțin de două ori pe zi.
-Purtați lenjerie curată.
-Mențineți hainele curate și plăcut mirositoare.
-Nu mâncați cu mâinile murdare.
-Acoperiți gura cu o batistă atunci când tușiți sau 
strănutați.
-Nu băgați degetele în nas.
-Nu atingeți fața cu mâinile murdare.
-Nu roadeți unghiile.
-Păstrați curățenia acolo unde locuiți, dar și unde să 
petreceți timpul liber.
  Este important ca fiecare adolescent să știe că peri-
uța de dinți, pieptenele, unghiera sau forfecuța pen-
tru manichiură, aparatul de ras, batista, prosopul, 
slipul – toate sunt obiecte proprii și nu trebuie îm-
prumutate!

  Este vorba despre Egor Olar care mai cucerește o 
medalie de aur. De această dată luptătorul a ieșit înv-
ingător la Campionatul Național Universitar la lupte 
libere, care a avut loc la Chișinău pe data de 4 aprilie 
anul curent. Campionatul a avut drept scop promo-
varea modului sănătos de viață în rândul tinerilor, 
popularizarea practicării luptelor libere, dar și selec-
tarea sportivilor la această ramură de sport pentru 
campionatele internaționale. 
  “Sunt mulțumit de acest rezultat, a fost un cam-
pionat cu lupte grele, adversarii au fost foarte bine 
pregătiți. Un campionat însă mai mult de pregătire 
pentru mine, urmează să depun și mai mult efort la 
antrenamente pentru a arăta un rezultat pozitiv la 
campionatul viitor și anume campionatul mondial 
din Brazilia.”
   La acest campionat Egor s-a impus în categoria 
de greutate 97 kg.  Amintim că luptătorul este dis-
cipolul școlii de rezerve olimpice din Călărași.

Încă o medalie pentru sportivul 
păuleștean!

SPORT

Ion Prunici

 La moment, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de  
Muncă Călăraşi vă pune la dispoziţie o ofertă de pes-
te 150 de locuri vacante, atât în oraş, cât şi în locali-
tăţile raionului.     
  Cele mai multe posturi disponibile sunt de: munci-
tor auxiliar (11 locuri), chelner (10 locuri), munci-
tor rutier (9 locuri), vânzător (8 locuri), viticultor 
(7 locuri), bucătar (6 locuri), specialist în adminis-
traţia publică (5 locuri), spălător vehicule (5 locuri) 
şi şofer (5 locuri).
  De asemenea, se caută 4 tractorişti, 4 hamali, 4 
inspectori de poliţie, 4 lăcătuşi auto, 3 casieri, 3 ed-
ucatori, 3 infirmiere, 3 inspectori de patrulare şi 3 
ofiţeri de urmărire penală. Din ofertă nu lipsesc nici 
posturile de administrator, agronom, ajutor de edu-
cator, arhitect, asistent medical, auditor intern, bib-
liotecar, brutar, bucătar auxiliar, cadru didactic de 
sprijin, consultant, conducător muzical, contabil-şef, 
director, frizer, îngrijitor încăperi, inspector credite,  
lăcătuş-reparator, logoped, manager, 

Căutaţi un loc de muncă?
Noi vă ajutăm!

maseur, maşinist la buldozere, mecanic, mecanic 
auto, muncitor necalificat în construcţii, muzeograf, 
operator la calculator, pompier, poştaş, profesor, 
secretar al consiliului local, şef brigadă, şef secţie, 
şofer-încasator, spălător veselă, specialist/analist or-
ganizare, sudor etc.

Cei interesaţi  pot afla informaţii suplimentare la 
numerele de telefon: (0244)22371, (0244)22071, 

sau direct la sediul agenției –    str.M.Eminescu, 19, 
bir.23 şi 27 (clădirea primăriei oraşului).

AOFM Călărași

Noua pagină web a satului Păulești
   În era tehnologiilor un website este o necesitate.
Crearea websitului Paulesti.md, fară îndoială este cel mai profitabil mod de promovare a acțiunilor între-
prinse de primărie și instituțiile subordonate acesteia, dar și de prezentare a satului.

  La inițiativa primarului Ion Prunici a fost creată pagina web oficială a satului Păulești. La elaborarea 
acesteia a contribuit o întreagă echipă de specialiști cu experiență în diferite domenii: jurnalism, pictură, 
fotografie, design web și IT. Pe această pagină web puteți găsi informații depre: istoria satului, primărie, in-
formații despre cele mai importante instituții, știri, evenimente, date despre activitatea consiliului local,date 
despre biserică, școală, ș.a. 
   Este un pas important în promovarea localității noastre la nivel internațional. Astfel, sperăm să vă bucurați 
de această realizare.

Maria Ciorchin

  Stejarul crescut dintr-o ghindă care ar fi fost în 
cosmos crește în curtea fostului gimnaziu. A fost 
sădit în urmă cu peste 40 ani de către directorul 
școlii de pe atunci,  Alexandru Filip împreună cu 
elevii. 
   Odată sădit a și fost botezat “Stejarul lui Gagarin”,   
în cinstea primului om care a văzut Terra din 
spațiu.
   Se spune că a luat cu el în cosmos mai multe 
plante și semințe, printre care și ghinzi. Amune 
una dintre acele ghinzi a ajuns și la Păulești. Da-
torită acestui fapt, astăzi putem admira un momu-
ment al naturii cu o istorie deosebită.

MONUMENTE ALE NATURII
Stejarul lui Gagarin
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ISTORII, LEGENDE

ZILE...

   Paștele este cea mai importantă sărbătoare creștină 
a anului. 
   Deși  mulți  sărbătoresc  și astăzi Paștele,  pentru 
mulți el nu mai are nimic de a face cu Dumnezeu, 
este doar un prilej de mâncare și băutura.
   Sărbătoarea Paștelui poate fi asociată cu primăvara. 
Retrezirea naturii la viață simbolizează noua viață 
pe care creștinii au câștigat-o prin crucificarea si În-
vierea lui Iisus. Paștele creștin este similar cu două 
tradiții antice: una evreiască și alta păgâna. Ambele 
tradiții sărbătoresc  Învierea, trezirea la viață.
  Paștele creștin derivă din Paștele evreiesc, numit 
Pesach, cuvântul de origine al cuvântului Paști.
Pentru prima dată, Paștele a fost sărbătorit în jurul 
anului 1400 înainte de Hristos. În această dată, evreii 
au părăsit Egiptul cu ajutorul lui Dumnezeu. Scrip-
tura în cartea Exod (Ieșirea) din Vechiul Testament 
ne oferă instrucțiunile date de Dumnezeu pentru 
sărbătorirea Paștilor în timpul lui Moise. Evreii din 
antichitate își aminteau de faptul că Dumnezeu i-a 
salvat din robia în care se aflau în Egipt.
Cu ocazia ieșirii din Egipt, când au sărbătorit pen-
tru prima dată Paștele, toți evreii trebuiau să i-a un 
miel și să îl sacrifice. Apoi, cu sângele mielului erau 
unse ramele de lemn ale ușilor de la casele în care 
locuiau aceștia. În noaptea aceea, îngerul morții tri-
mis de Dumnezeu a trecut prin Egipt și a omorât toți 
fiii întâi născuți ai egiptenilor în casele care nu aveau 
pe ușă sângele mielului. În casele israeliților, nu a 
murit nimeni, pentru că aceștia ascultaseră porunca 
lui Dumnezeu și au pus sângele mielului pe ușile lor. 
Sângele mielului oferea o garanție, un semn vizibil 
prin care credincioșii dădeau de înțeles că au luat în 
serios avertismentul lui Dumnezeu.

  În ceea ce privește creștinii, Dumnezeu a reînnoit 
legământul făcut cu israeliții, de data aceasta nu 
printr-un om, (Moise) ci prin Fiul Său, Iisus Mesia. 
  Legămîntul cel nou nu mai este un legămînt fă-
cut doar cu evreii, ci cu toate popoarele, care vor 
să primească iertarea păcatelor prin jertfa lui Iisus 
Hristos. 
  Legământul cel vechi purta sigiliul sângelui unui 
miel care trebuia sacrificat de Paști după instrucțiu-
nile date de Dumnezeu. 
  La Cina cea de Taină, în noaptea când a fost tră-
dat, înainte de a fi prins și arestat, Domnul Iisus a 
instituit sărbătoarea Paștelui nou testamental, după 
porunca ce i-a fost dată de Dumnezeu. 
  De Paști se sărbătorește Învierea lui Iisus Hristos, 
fiul lui Dumnezeu. Duminica - a treia zi după Scrip-
turi- femeile purtătoare de mir au găsit mormântul 
gol. Mormântul era gol pentru că Hristos Înviase.   
  Împotriva lor, a tuturor, a celor care l-au acuzat și 
batjocorit de atunci și până astăzi, numit în derâ-
dere Regele Iudeilor, rege încoronat cu spini, rege 
al cărui tron era o Cruce, părăsit de ai Săi, păzit 
sub grea și rece lespede de piatră, Hristos a izbân-
dit cea mai strălucită biruință ce s-a văzut vreodată: 
biruința asupra morții și asupra răutații omenești. 
Această biruință a putut fi tăgăduită, dar nu i-a putut 
fi smulsă niciodată.
   Hristos a Înviat și a biruit, pentru El și pentru noi. 
Credem și biruim prin Moartea și Învierea lui Hris-
tos, murim pentru a învia și înviem pentru a trăi în 
veci cu Hristos. Prin suferință și moarte ne bucuram 
de Înviere; prin Înviere ne bucurăm și triumfăm în 
triumful lui Hristos, ca triumf al nostru. El a murit 
pentru noi și a triumfat pentru noi. În Moartea Lui 
stă mântuirea noastră, în Învierea Lui stă biruință 
noastră.

Istoria Sărbătorii Paștelui.

- Iubire dacă aș fi însărcinată, ce ai vrea să fie? 
- Păcăleală de 1 aprilie !!! 

  În perioada Paştelui, cocoşul aude oamenii vorbind 
despre ouăle colorate. Intră el în casă, analizează 
ouăle galbene, verzi, albastre şi roşii, iese în curte şi 
îl ia la bătaie pe păun.

  Doi obsedaţi de Warcraft în zilele Paştelui:
– Hristos a înviat !
– Ce level are?

Păcăleală de 1 aprilie:
– Iubitule vreau să-ți spun că te-am înșelat cu vecinu 
de la etajul 4!
– Ceee?
– Păcăleală de 1 aprilie, dragule!
– Pfff,mă speriasem !
– Nu te speria, te-am înșelat cu cel de la 3!

 - Ce face un cal pe un camp plin de canabis?
 - Paste fericit !…

   Creştinii ortodocşi au prăznuit pe 22 aprilie Dumi-
nica Mironosiţelor. În această zi, sunt cinstite femeile 
care au venit la mormântul lui Iisus Hristos cu miru-
ri. Sărbătoarea aminteşte de mărturisirea Învierii, iar 
semnificaţia ei îşi are originea în Noul Testament.
   Evreii din timpul lui Iisus Hristos spălau trupul 
celui mort cu un amestec de aloe şi smirnă şi îl un-
geau cu mir, apoi îl înfăşurau într-o pânză de in cu 
miresme şi îl puneau în mormânt. Atunci când Mân-
tuitorul a fost înmormântat s-a omis un element im-
portant al ritualului: ungerea trupului Său cu mir.
   Femeile care asistaseră la acest ritual s-au întors în 
cetate, au pregătit balsamuri, iar duminică dimineaţă 
au mers la mormânt să-i ungă trupul, dar acolo nu 
mai era nimeni. Ele au devenit astfel primele vesti-
toare ale Învierii. 
   Și la biserica din sat, cu această ocazie, parohul bi-
sericii părintele Ghenadie Gherghelijiu, deja al 2-lea 
an consecutiv a felicitat toate femeile prezente la slu-
jbă oferindu-le cîte o floare.

Duminica Mironosiţelor. 

Ion Prunici Maria Ciorchin

  1 aprilie - Ziua păcălelilor este o zi în care se fac 
diferite farse sau păcăleli. 
  Originea sărbătorii este plasată de unii istorici în 
Evul Mediu, când Sfântul Sisoe, un pustnic egiptean 
prieten cu mai cunoscutul Antonie cel Mare, obișnuia 
să-l păcălească pe această dată pe Sfântul Antonie, 
susținând că l-a văzut pe diavol ușurându-se în stra-
china cu mâncare a acestuia sau prefăcându-se că a 
reușit să învie din morți diverse victime ale unei ep-
idemii de ciumă.
  O altă explicație este legată de un alt sfânt cu simțul 
umorului, Sfântul Fesbuchie, care locuia în ap-
ropierea unui iaz în care scufundase câțiva bușteni 
și pe care mergea la începutul lunii aprilie dându-le 
impresia pelerinilor că poate merge pe apă, aseme-
nea lui Isus. În fine, o altă explicație arată că în anul 
1564 regele Carol al IX-lea al Franței ar fi mutat 
serbarea Anului Nou de pe data de 1 aprilie pe data 
de 1 ianuarie. Întrucât la vechiul An Nou (1 apri-
lie) se obișnuia să se împartă cadouri, s-a continuat 
împărțirea de cadouri și după anul 1564, dar sub for-
ma unor farse și glume nevinovate.

sursa:Wikipedia
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