
Curățenie într-un parc al orașului
În orașul Rîșcani a avut loc o acțiune de salubrizare în

parcul orășenesc de lângă autogară. Acțiunea a fost or-
ganizată de un grup de inițiativă compus din tinerii care
își iubesc orațul. Fiind odată un loc minunat pentru odi-
hnă, în prezent acesta s-a transformat întrun parc mur-
dar care are nevoie de
ajutor.

În acțiunea de
salubritate au partici-
pat elevii și studenții
din mai multe insti-
tuții de învățămînt:
Liceul Teoretic "Dim-
itrie Cantemir", Liceul
Teoretic "Liviu
Damian", Colegiul
Agroindustrial Rîşcani
și reprezentantul
Gimnaziului "Gheo-
rghe Rîşcanu". 

Această acțiune nu
este ultima, pe viitor
sunt planificate acțiuni
de salubrizare în toate
sectoarele ale
orașului.În continuare,
pe 26 noiembri, grupul
de inițiativă a organizat
un Flash mob în cen-
trul orașului Rîșcani cu
scopul popularizării
reciclării (A. Cararus)
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În Rîșcani, cu susținerea Federației
Moldovenești de Fotbal și a Ministerului
Educației, activează echipa de fotbal
pentru tinerii cu vârsta de la 11 până la
17 ani.

pentru copii de până la 11 ani sunt
organizate competiții sportive. Scopul
acestor evenimente este atragerea
copiilor în sport, învățarea elementelor
de bază a jocului, dezvoltarea coor-
donării și jocului în echipă.

Echipa grupei de vârstă U-13, antre-
nată de Iurii Crîsico, a finalizat sezonul
2016-17 pe locul 4, jucând 8 meciuri
(4 victorii, 2 remize, 2 înfrângeri). Acu-
mulând la finele sezonului 14 puncte,
tinerii au arătat un joc bun, marcând 6
și ratând 9 goluri. 

Echipa grupei de vîrstă U-15, antre-
nată de Serghei Slesarciuc, a obținut cel
mai bun rezultat la finele sezonului.
Tinerii au acumulat un număr egal de
puncte cu echipa din Ocnița (18), dar
echipa din Rîșcani a cedat acestora la
numărul golurilor marcate și ratate îm-
potriva la 21 și 9 la Ocnița. Ca rezultat,
echipa a ocupat locul al doilea, jucând
7 meciuri (6 victorii, 0 remize, 1 înfrân-
gere).

Cea mai mare grupă U-17, antrenată
de G.Grîu, a ocupat locul 3, acumulând
10 puncte și jucând 10 meciuri (3 vic-
torii, 1 remiză, 3 înfrângeri). Numărul
golurilor marcate și ratate: 16 la 14.

Pentru sezonul 2017-18 deja este
completată o grupă cu vîrsta de până la
9 ani.    

Pentru informația furnzată aducem
mulțumiri directorului adjunct al Școlii
de sport, dlui Iurie Istratii.
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Caz de corupție
în Rîșcani

Procuratura Anticoruptie anunță
despre finalizarea urmăririi penale și
expedierea în judecată a cauzei pe-
nale de învinuire a unei angajate a
Consiliului raional Rîșcani, care îm-
preună cu soțul său, ar fi comis
trafic de influență și excrocherie

Potrivit celor constatate de
procurori, în intervalul iulie 2013 –
septembrie 2015, susținând că
poate influența responsabilii din
cadrul comisiilor raionale, controlo-
rilor și inspectorilor Curții de Con-
turi, precum și Inspecției Financiare
de pe lângă Ministerul Finanțelor,
învinuita a pretins și primit bani ce
nu i se cuvin de la două persoane -
solicitante de compensații ca urmare
al represiunilor politice.

În total, potrivit procurorilor, in-
culpata a primit de la cei doi solici-
tanți 230 mii lei, sumele fiind
transmise inclusiv prin intermediul
soțului său.  

(A.Skroy) Sursa: Politics.md

Al doilea tur al alegerilor prezidențiale

Zile importante în Decembrie
4         Intrarea în biserică a Maicii Domnului 
5        Ziua internațională a voluntarului
10       Ziua internațională a dreptului omului
13      Ziua sfântului Apostol Andrei - cel întâi chemat
18     Ziua Poliției 
19       Ziua Sfântului IerarhNicolae, făcătorul de minuni
21       Solstițiul de iarnă (cea mai scurta zi a anului)
24       Ultima zi de școală, înainte de vacanță
25        Crăciunul
31       Anul Nou (A. Skroy)

180.MD este o publicatie nouă care
apare lunar în orașul Rîșcani în limba
română și rusă. În fiecare lună, vom
publica principalele știri importante
despre politică, sport, cultură, edu-

cație, religie și multe
altele, selectăndu-le
de pe websit-ul de
știri regionale

www.180.md, și vă invităm să vizitați
și să adresați întrebările, comentarii
și sugestii.
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ciației Obștești „Localinvest.”
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Sezonul de fotbal pentru toate echipele de
vârstă, a trecut foarte bine!

Rezultatele celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale în raionul Rîșcani. Sursa: cec.md

Descoperire interesantă în lac.

Alexander Crigan, Anastasia Skroy, Mark
Gilchrist, și Alexander Cararus.

Decembrie 2016

Editarea unui ziar nou
în Rîșcani 

Dezvoltării sportu-
lui pentru tineret

A.S.

Pe 13 noiembrie a avut loc cel de-al doilea tur al
alegerilor prezidențiale în care cetățenii Republicii
Moldova, pentru prima dată în ultimii
20 de ani, au ales președintele prin vot
direct.

Maia Sandu, ex ministru al educație, a
acumulat 47,82%, cedând în fața lui
Igor Dodon, lider al partidului Social-

iștilor, care a acumulat 52,18%  
Prezența la vot în raionul Rîșcani a constituit

48,55%
Igor Dodon a renunțat deja la funcția

de președinte al partidului Socialiștilor
și este gata să ocupe funcția de Președ-
inte al Republicii Moldova.  (A.Skroy)
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Flash mob în centrul orașului, volun-
tarii au dansat pentru promovarea re-
ciclării deșeurilor.

Date cu privire la raionul Rîșcani:
● А fost creat: 1940
● Populație: 66,927
● Orașe: 2, Sate: 53
● Suprafața: 936 km²

● Altitudine maximă: 280m (Pociumbeni)

Participanții activi ai acțiunii din
Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"A.S.

Dodon Sandu
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