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sud ºi centru ale Republicii Moldova, finanþate de Fondul de Investiþii Sociale din Moldova
din grantul oferit de Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord ºi realizate
de Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare a Organizaþiilor Neguvernamentale CONTACT

SEMINAR LA CAHUL

Parteneriatul social
la nivel de comunitate
Recent, la Cahul a avut loc
un seminar cu genericul
Dezvoltarea parteneriatului
social la nivel de comunitate. Acest seminar face parte
din activitãþile planificate în
cadrul proiectului Crearea
reþelei de beneficiari FISM
în zona de sud a republicii
implementat de Centrul
CONTACT graþie suportului
financiar al Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova din grantul oferit de
Guvernul Regatului Unit al
Marii Britanii ºi al Irlandei
de Nord.
La seminar au participat 55 de
persoane, între care reprezentanþi ai
organizaþiilor neguvernamentale,
ºefi ai administraþiilor publice locale
din raioanele Cahul, Cantemir, Tara-

clia, ªtefan Vodã, Cãuºeni, UTA
Gãgãuzia, precum ºi reprezentanþi ai
mass media locale. La eveniment a
fost prezent ºi viceprimarul de Cahul,
Gheorghe Gheþivu.
Principalele subiecte abordate
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la seminar au fost Parteneriatul social  o nouã prioritate a societãþii
contemporane ºi Rolul actorilor
comunitari în promovarea parteneriatului social.
Urmare în pag. 2
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400

microproiecte finisate
Recent, a fost finisat al 400-lea microproiect implementat cu suportul financiar al Fondului de Investiþii Sociale din Moldova. El a
fost realizat de cãtre locuitorii satului Trebisãuþi, raionul Briceni, ºi
a constat în reutilarea sãlii de cazane a ºcolii ºi adaptarea ei la gaze
naturale. În acest scop au fost construite 240 metri de reþele de gaz
externe, instalat un post de reglare a presiunii, renovat sistemul de
încãlzire al ºcolii. Noua centralã termicã a fost utilatã cu niºte cazane
moderne de producþie ungarã Hoterm, ceea ce va permite reducerea consumului de combustibil în sezonul rece al anului de aproximativ trei ori. Costul microproiectului în cauzã este de 392 mii 250 lei.
Locuitorii satului au contribuit cu 59 mii 319 lei în bani, muncã ºi
materiale.
Bucuria celor 170 de elevi, a profesorilor ºi pãrinþilor, este nemãsuratã. În sfîrºit, nu vor mai avea de suferit din cauza frigului. În clase se
va menþine, cu cheltuieli minime, temperatura medie de 19-20 grade
cãldurã. În anii precedenþi, agentul termic varia între 9 ºi 14 grade.
De menþionat cã, din cele 400 microproiecte implementate cu suportul Guvernului prin intermediul Fondului de Investiþii Sociale
din Moldova, 151 sînt ºcoli reparate; 71 de comunitãþi au renovat ºi
construit134,5 kilometri de drum; 94 de comunitãþi - 581 kilometri de
conducte de gaz; 24 de comunitãþi - 76 kilometri de reþele de aprovizionare cu apã potabilã; 16 comunitãþi au implementat microproiecte din domeniul ecologic, iar 18 - servicii sociale de alternativã. În
proces de implementare sînt încã 69 de propuneri de microproiect.
Contribuþia comunitãþilor colectatã de la populaþie, agenþi economici ºi diferiþi sponsori constituie 39 milioane 18 mii 981 lei.

PLANIFICÃRI STRATEGICE

Satele îºi identificã perspectivele
La sfîrºitul lunii octombrie ºi începutul lunii noiembrie în satele Cucoara
ºi Cotihana (Cahul), ºi Valea Perjei
(Taraclia) s-au desfãºurat seminare de
planificare strategicã a dezvoltãrii
social-economice a comunitãþilor.
Aceste seminare fac parte din
activitãþile preconizate în cadrul
proiectului Crearea reþelei de
beneficiari FISM în zona de sud a
republicii.

Cucoara ºi Cotihana au gãsit
cheia multor probleme
La Cucoara seminarul de planificare strategicã pentru urmãtorii cinci ani s-a
desfãºurat în incinta ºcolii medii din sat,
avînd ca participanþi 23 de persoane, iar la
Cotihana  strategia de dezvoltare a
localitãþii pentru urmãtorii trei ani a fost elaboratã în incinta complexului ºcoalãgrãdiniþã, unde s-au întrunit 21 de persoane. Grupurile de lucru au fost constituite
din reprezentanþi ai primãriei, consilieri locali, pedagogi, agenþi economici, tineri, lideri ONG, bibliotecri, cadre medicale, fermieri etc. Dupã ce au anunþat scopurile se-

minarului, facilitatorii locali au prezentat o
informaþie detaliatã despre localitate, principalele ramuri de dezvoltare, venitul anual
adus de ele, numãrul populaþiei active,
instituþiile ºi agenþii economici locali. De

asemenea, s-a fãcut o trecere în revistã a
problemelor cu care se confruntã comunitãþile în baza discuþiilor în focus grupuri.
Urmare în pag. 2
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Parteneriatul social
la nivel de comunitate

Satele îºi identificã perspectivele

Continuare din pag.1
Ambele proiecte au fost realizate cu suportul
financiar al Fondului de Investiþii Sociale din Moldova. Acum, oamenii din Paºcani sînt convinºi cã
numai printr-un parteneriat comunitar reuºit pot sã
soluþioneze multiplele probleme de ordin economic ºi
social, creîndu-ºi singuri condiþii mai bune de viaþã, a
subliniat Natalia Neagu.
Dumitru Cocu, primarul comunei Sadîc, Cantemir, a
împãrtãºit aceeaºi opinie. El a precizat cã o economie
de piaþã poate prospera numai în cazul stabilirii unui
parteneriat trainic între toþi actorii activi ai comunitãþii.
La Sadîc, acest parteneriat s-a conturat între
administraþia publicã localã, societatea civilã ºi agenþii
economici. Drept exemplu poate servi buna colaborare
între administraþia publicã localã ºi Asociaþia
obºteascã Sadîc-Gaz, datoritã acesteia fiind gazificat
satul ºi ºcoala medie, amenajate spaþiile verzi, procurat mobilier ºcolar etc. În parteneriat cu agenþii
economici ºi asociaþiile obºteºti, la ora actualã se
construieºte gardul la cimitirul din Sadîc. Un exemplu
bun de urmat este ºi elaborarea planului strategic de
dezvoltare socio-economicã a satului Sadîc.
Feodora Ciobanu, preºedinte al APP Copceac Succes din Copceac, ªtefan Vodã, considerã cã
seminarul a fost binevenit. Lucrul în ateliere ne-a dat
posibilitatea sã generalizãm încã o datã metodele ºi
formele de implicare a membrilor comunitãþii în
procesul de luare a deciziilor ºi de creare a parteneriatelor în comunitate, a menþionat dînsa.
Nici opinia lui Ion Nistor, preºedintele AO IRIS
din Vadul lui Isac, Cahul, nu este diferitã de cele de
mai sus. Vadul lui Isac, ca ºi alte localitãþi din
republica noastrã, se confruntã cu multiple probleme
care nu aºteaptã amînare, acestea putînd fi
soluþionate doar graþie colaborãrii dintre toþi membrii
comunitãþii, administraþiei publice locale ºi membrilor
asociaþiilor obºteºti, a spus Ion Nistor. Datoritã
parteneriatului dintre APL ºi sectorul neguvernamental, tinerii ºi, în general, locuitorii satului, vor putea
beneficia de serviciile casei de culturã renovate  o
instituþie cu tradiþii mari.
Conform evaluãrilor participanþilor, seminarul a fost
unul foarte util. Informaþia prezentatã a fost clarã ºi
accesibilã pentru toþi, iar participanþii au demonstrat
activism ºi insistenþã în cadrul atelierelor de lucru,
însuºind noi deprinderi de comunicare, ceea ce este
foarte important pentru funcþionarea eficientã a unei
reþele.
Lilia DÃNILÃ
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Prezentãrile respective,
fãcute de reprezentanþii
Centrului CONTACT, au
constituit puncte de reper
pentru discuþiile în cadrul
grupurilor de lucru.
O componentã importantã a seminarului au fost atelierele de instruire referitoare la
modalitãþile ºi posibilitãþile de
construire a parteneriatelor.
Participanþii la eveniment
au considerat extrem de importante subiectele supuse
discuþiei. Potrivit Nataliei
Neagu, membru al ONG
Casa Europeanã, comunitatea din Paºcani, Cahul, a
reuºit, cu susþinerea sectorul public ºi celui privat, sã
gazifice satul, iar mai tîrziu sã promoveze un proiect ºi
mai ambiþios: construcþia
apeductului în localitate. La
etapa iniþialã, membrii grupului de lucru erau un pic
pasivi, dar cînd au
conºtientizat cã reuºita seminarului ºi a planului ce
urma sã fie elaborat depinde direct de activitatea fiecãrui grup, participanþii s-au
încadrat în lucru cu pasiune, aceastã stare de spirit
predominînd pe parcursul
celor patru zile.
Iatã ce au menþionat unii
dintre participanþii la seminarul de planificare strategicã din satul Cucoara:
Parascovia IUZU, preºedinte ONG Speranþa:
Ne-a fost foarte uºor, în cadrul seminarului viziunilor,
sã ne imaginãm cum va arãta
satul nostru peste 5 ani, pe
cînd seminarul contradicþiilor s-a dovedit a fi mai
dificil, fiindcã este uºor sã
visezi ºi sã-þi imaginezi, dar
este mult mai complicat sã
pãtrunzi în esenþa problemelor, sã gãseºti rãdãcina, cauza acestor contradicþii ºi sã
determini modalitãþile directe de ameliorare ºi depãºire
a lor.

Nicolae DANDIª, primarul comunei Cucoara:
În cadrul acestui seminar am
învãþat cum se face planificarea strategicã ºi am fost
familiarizaþi cu lista finanþatorilor ºi cu posibilitãþile de
a investi în localitate. Cel mai
interesant mi s-a pãrut seminarul implementãrii, unde
fiecare a trebuit sã se gînde-

ascã ce va face timp de un
an sau cinci ani în comunitate, potrivit planului strategic stabilit.
La seminarul de planificare strategicã organizat în
Cotihana, participanþii au
menþionat urmãtoarele:
Ana Carp, manager
ºcolar: Am planificat
activitãþi concrete de de-

zvoltare a localitãþii în urmãtorii trei ani. Este foarte
bine cã am reuºit sã consolidãm parteneriatul comunitar dintre asociaþiile obºteºti, agenþii economici,
administraþia publicã localã
ºi gospodãriile þãrãneºti.
Natalia Leºanu, profesoarã la Gimnaziul
M. Kogãlniceanu: Noi,
grupul de iniþiativã care am
participat la seminarul de
planificare strategicã, ne-am
simþit mobilizaþi ºi puºi în
situaþia de a lua decizii de
rãspundere, pentru cã am
simþit cã problemele noastre
intereseazã pe cineva ºi
acest cineva este gata sã ne
dea o mînã de ajutor în
soluþionarea lor. De asemenea, am acumulat cunoºtinþe
în vederea întocmirii planului strategic de dezvoltare a
satului.
Reporter A.R.

Ñîîáùåñòâî Âàëÿ-Ïåðæåé
ñòðåìèòñÿ ê ðàçâèòèþ ñâîåãî ñåëà
Ñ 4 ïî 7 íîÿáðÿ â ïðèìàðèè ñåëà
Âàëÿ-Ïåðæåé ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð ïî
ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ, â
ðàáîòå êîòîðîãî ïðèíÿëè ó÷àñòèå 26
÷åëîâåê, æèòåëåé ñåëà, ïðåäñòàâëÿþùèå
ðàçëè÷íûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè è
ðàçëè÷íûå íåïðàâèòåëüñòâåííûå
îðãàíèçàöèè äëÿ âûðàáîòêè åäèíîãî
ïëàíà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ñåëà íà áëèæàéøèå 5 ëåò.
Â õîäå ñåìèíàðà âèäåíèÿ, ëþäè
ðîáêî âûñêàçûâàëè ñâîè ïðåäïîëîæåíèÿ, êàê îíè âèäÿò áóäóùåå ñâîåãî
ñåëà. Íî óæå â õîäå ïðîâåäåíèÿ
îöåíêè ïðåïÿòñòâèé ðàçãîðåëèñü
ãîðÿ÷èå ñïîðû, è çäåñü ëþäè íå
áîÿñü ñìåëî âûñêàçûâàëèñü êòî
âèíîâàò, ÷òî óïóùåíî, ÷òî ïðîñòî íå
ñäåëàíî, êàê ñî ñòîðîíû âëàñòåé, òàê
è ñî ñòîðîíû æèòåëåé â ðåøåíèè
ïðîáëåì ñåëà.
Ðåçóëüòàòîì äàííîé ðàáîòû ñòàë
ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí ïëàí ñåëà íà 5 ëåò
è, ñàìîå ãëàâíîå, óâåðåííîñòü æèòåëåé
ñåëà â âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè äàííî-

ãî ïëàíà, èõ æåëàíèå è ñòðåìëåíèå ê
ââåäåíèþ êîðåííûõ èçìåíåíèé â
ðàçâèòèè ñâîåãî ñîîáùåñòâà.
Ñåãîäíÿ Âàëÿ-Ïåðæåé èìååò ïëàí,
ãäå æèòåëè ñåëà õîòÿò ïîñòðîèòü íîâóþ
äîðîãó, ïðîâåñòè âîäîïðîâîä, îáåñïå÷èòü äîñòóï ê èíôîðìàöèîííûì
òåõíîëîãèÿì, ñîçäàòü öåíòð ñîöèàëüíîé
ïîìîùè, ïðîâåñòè êàïèòàëüíûé ðåìîíò
è ðåêîíñòðóêöèþ ëèöåÿ, ãèìíàçèè,
äåòñêîãî ñàäà ¹3, ïîñòðîèòü ñïîðò
êîìïëåêñ è äîì áûòà, îòêðûòü ìåñòíîå
ðàäèî, â ïðèìàðèè ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ êà÷åñòâåííûõ óñëóã
íàñåëåíèþ, ïðè ýòîì îáåñïå÷èòü
òðàíñïàðåíòíîñòü è ãëàñíîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé êîíñèëèóìà ïðèìàðèè.
Ìíîãî ýòî èëè ìàëî äëÿ ñåëà, ïîêàæåò
âðåìÿ. Cåãîäíÿ Âàëÿ-Ïåðæåé ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò ñîçäàíèÿ ìîëîäåæíîãî
öåíòðà â ñåëå: ýòî ïåðâûé øàã â ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñîîáùåñòâà íà áëèæàéøèå 5 ëåò è ìû ãîâîðèì
èì Â äîáðûé ÷àñ!.
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VIZIUNEA AUTORITÃÞILOR

Durabilitatea obiectelor renovate:
în vizorul administraþiilor raionale
Etapa cea mai importantã care succedã reabilitarea instituþiilor de menire socio-culturã cu suportul financiar al FISM, dar ºi al altor
finanþatori de nivel local sau internaþional, este
asigurarea durabilitãþii acestor obiecte. De multe
ori însã, bugete locale se aflã în dilemã ºi nu izbutesc sã identifice resurse financiare pentru a asigura durabilitatea obiectelor în care s-au investit
foarte mulþi bani.
În aceastã paginã ne-am propus sã aflãm cum
noile administraþii se pot implica în procesul de asi-

gurare a durabilitãþii obiectelor renovate, care sînt
sumele prevãzute în bugetele raionale pentru anul
2004 la acest capitol ºi dacã, în genere, a fost abordatã respectiva problemã în dezbaterile asupra bugetelor pentru anul viitor. Rãspunsurile la aceste întrebãri vor arãta mãsura în care conducerea
administraþiilor raionale este preocupatã de starea
sectorului social ºi dacã administraþiile publice locale pot conta la nevoie pe sprijinul raionului.
Mai jos, citiþi opiniile cîtorva preºedinþi de raioane în aceastã problemã.

Anatol PRISÃCARI, preºedintele raionului Soroca:

Consiliul raional este dispus sã
susþinã financiar primãriile locale
Colaborarea FISM cu comunitãþile rurale ale raionului Soroca a
fost destul de fructuoasã. Numai în
anul curent, au fost renovate cu
suportul Fondului de Investiþii Sociale patru ºcoli, drumul de la Dubna ºi douã centre de servicii sociale de alternativã. Contribuþia
FISM a fost extrem de importantã,
deoarece nici autoritãþile locale ºi
nici administraþia raionalã nu dispun de posibilitatea de a efectua
investiþii capitale din surse financiare proprii.
Evident cã asigurarea durabilitãþii acestor obiecte face parte din
obligaþiunile fiecãrei primãrii. La
nivel local, se creeazã asociaþii
obºteºti ºi organizaþii neguvernamentale care se implicã destul de
eficient în asigurarea durabilitãþii
obiectelor, menþinerii ordinii publice ºi disciplinei tehnologice. De
asemenea, conducerea localã are
grijã sã stimuleze spiritul de
iniþiativã al populaþiei, sã educe
simþul de gospodar ºi o atitudine
responsabilã faþã de patrimoniul
public. La fel de importantã este
participarea membrilor comunitãþilor rurale la programele de instruire privind asigurarea durabilitãþii, precum ºi conºtientizarea
necesitãþii de a contribui financiar
la implementarea diverselor proiecte importante pentru comunita-

20 la sutã din noul buget vor fi
resurse alocate pentru durabilitate
De la începutul activitãþii Fondului de Investiþii Sociale din Moldova, în localitãþile rurale din
componenþa actualului raion Cahul
au fost implementate cu suportul
FISM 26 de microproiecte ce au
vizat construcþia gazoductelor,
reconstrucþia sistemelor de aprovizionare cu apã potabilã, reparaþia
ºcolilor ºi renovarea drumurilor.
Investiþia totalã în aceste proiecte constituie 834 mii de dolari, 709
mii de dolari fiind valoarea granturilor, iar 125 de mii  contribuþia personalã a comunitãþilor.
Dupã cum vã daþi seama, noile
administraþii raionale nu se pot lãuda cu o vastã experienþã de colaborare la capitolul durabilitate.
Însã administraþia judeþeanã a conlucrat destul de eficient cu
comunitãþile rurale, implicîndu-se
financiar atît la implementare celor

mai importante proiecte sprijinite
de FISM, cît ºi la asigurarea
durabilitãþii lor. Noi, adicã noua
conducere a raionului, sîntem la
etapa în care abia stabilim bazele
ulterioarei relaþii cu comunitãþile.
Dar sîntem optimiºti ºi credem cã
vom putea construi un parteneriat
reciproc avantajos.
Deºi noul buget raional încã nu
a fost elaborat, ci doar schiþat în
linii mari, am preconizat sã alocãm
20 la sutã din cheltuielile bugetare
pentru asigurarea durabilitãþii obiectelor de menire socialã renovate
cu suportul FISM ºi cu sprijinul
altor finanþatori. Credem cã este o
prognozã destul de realistã ºi cã
vom putea rãspunde nevoilor
comunitãþilor locale, mai ales dacã
þinem cont cã în bugetele locale banii nu se grãbesc sã vinã atît de
uºor.

Nicolae GAVIUC, preºedintele raionului Ungheni:

/ Un model de asigurare reuºitã a durabilitãþii este ºcoala din Rubleniþa
te. O mãsurã prevãzutã doar în
situaþii extreme este aplicarea
sancþiunilor financiare ºi materiale
în fiecare caz de distrugere a patrimoniului.
Un model de asigurare reuºitã a
durabilitãþii este ºcoala din
Rubleniþa. Pe lîngã investiþia FISM
ºi a comunitãþii în implementarea
proiectului de renovare a ºcolii,
primãria de aici a investit 135 mii
de lei în mobilã, mochete ºi utilaj
sportiv. Asociaþia pãrinþilor, profesorilor ºi pedagogilor a plantat
pomi ºi arbuºti pe teritoriul ºcolii,
a procurat literaturã metodicã de

4,5 mii de lei ºi a organizat un concurs pentru cea mai bine amenajatã salã de clasã.
Pentru asigurarea durabilitãþii
obiectelor renovate în ultimii trei ani
cu suportul FISM consiliile locale
preconizeazã sã aloce din bugetele
locale 148 mii de lei pentru anul 2004.
Totodatã, Consiliul raional Soroca este dispus sã susþinã financiar primãriile care vor cîºtiga granturi pentru renovarea obiectelor
sociale, utilizînd în aceste scopuri
sursele financiare din fondul de rezervã al bugetului raional în limita
a 300 mii de lei.

Grigore SÎRBU, preºedintele raionului Criuleni:

Noua administraþie raionalã a acordat 100 mii lei
Datoritã suportului financiar
obþinut prin intermediul Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova, în
raionul nostru au fost renovate ºase
ºcoli ºi un drum, construite ºapte
gazoducte ºi un apeduct, creat un
centru pentru copiii în situaþie de
risc.
De asigurarea durabilitãþii obiectelor renovate sînt responsabile, pînã la urmã, autoritãþile publi-

ªtefan BRATU, preºedintele raionului Cahul:

ce locale. În anul curent, primãriile
din raion au direcþionat în scopul
menþinerii durabilitãþii mai mult de
916 mii de lei.
Pe de altã parte, noua administraþie raionalã a acordat 100 mii lei
din fondul de rezervã în contul
reparaþiei ºcolilor, grãdiniþelor ºi sãlilor de sport din satele raionului. În
anul viitor, sperãm sã putem identifica cel puþin tot atîtea resurse în sco-

pul asigurãrii durabilitãþii. Totodatã,
am dat indicaþii tuturor primãriilor sã
rezerveze surse din bugetele locale
pentru gazificarea ºcolilor. Avem o
mulþime de sate gazificate în care
ºcolile se mai încãlzesc cu cãrbuni,
primãriile fiind supuse astfel la cheltuieli enorme. Sper cã în anul viitor
vom reuºi sã renovãm ºi
acoperiºurile a cel puþin douã case
de culturã, ca sã salvãm edificiile.

În bugetul raional nu au fost
prevãzute cheltuieli pentru durabilitate
Renovarea obiectelor de menire socialã ºi asigurarea durabilitãþii
în exploatarea lor ulterioarã au fost
permanent în vizorul Consiliului
raional Ungheni. Investiþia FISM
la acest capitol este mai mult decît
binevenitã în condiþiile bugetelor
locale ºi raionale austere. Prin faptul cã în realizarea acestor obiecte
au fost implicaþi financiar ºi beneficiarii, se asigurã creºterea responsabilitãþii comunitãþilor faþã de ceea
ce s-a fãcut ºi antrenarea membrilor lor în procesul de renovare a
obiectelor sociale.
Precizãm cã, în raionul Ungheni, cu susþinerea FISM au fost implementate sau sînt în proces de
realizare 15 microproiecte ce vizeazã reparaþia ºi construcþia diverselor obiecte de menire socialã din
mediul rural, cum ar fi drumurile din
localitãþile Pîrliþa, Todireºti ºi
Hîrceºti, gimnaziul din Pîrliþa,
ºcolile din Petreºti ºi Boghenii Noi
º.a. La liceul I. Vatamanu din
Pîrliþa, de exemplu, proiectul referitor la construcþia noii sãli de cazane ºi reparaþia capitalã a reþelelor
de termoficare este la etapa de instalare a cazanelor. Iar drumul recent renovat în aceasta localitate

este la etapa de recepþie.
Cu regret, trebuie sã afirm cã din
bugetul raional cheltuieli la amintitul compartiment nu se prevãd.
Deocamdatã, cheltuielile pentru
întreþinerea acestor obiective le suportã primãriile localitãþilor respective. Asigurarea durabilitãþii drumurilor renovate tot pe seama
administraþiilor locale a rãmas. Primãriile se ocupã ºi de curãþirea canalelor de evacuare a apelor, de lucrãrile de deszãpezire, tot ele interzic circulaþia tractoarelor cu ºenile,
asigurã evacuarea gunoiul ºi plantarea arborilor cu scopul fortificãrii
acostamentelor. În cazul clãdirilor
renovate, primãriile asigurã încãlzirea lor, alocã bani pentru reparaþii
curente, instructeazã personalul
tehnic cu scopul menþinerii în stare funcþionalã a sãlilor de cazane
ºi a reþelelor termice.
Cum se vor descurca primãriile
la capitolul durabilitate în 2004 este
greu de spus. Din cauza lipsei de
bani, ele încã nu au stabilit bugetele pentru anul viitor. În cazul în
care vor exista surplusuri la bugetul raional, bineînþeles cã vom da
o mînã de ajutor în situaþiile mai
dificile.

Paginã realizatã de Rodica CIORÃNICÃ
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Primul centru regional
de resurse pentru tineri

Primul centru regional de resurse pentru tineri Bineva a
fost inaugurat în localitatea
Bieºti, raionul Orhei. Centrul a
fost creat cu sprijinul Reprezentanþei UNICEF în Republica Moldova ºi al Guvernului
Olandei.
Centrul dispune de o salã de
calculatoare conectate la Internet, o bibliotecã, o salã de lecturã, sãli de training, un centru
de educaþie pentru sãnãtate.
Primarul satului Bieºti, Ion
Vlas, a menþionat, în cadrul ceremoniei de inaugurare, cã
activitãþile centrului sînt destinate în special tinerilor aflaþi în
situaþii de risc, în vederea unei
integrãri sociale mai eficiente a
acestora. Centrul organizeazã
ºi activitãþi de formare a celor
care lucreazã cu tinerii: cadre
didactice, voluntari, animatori ai
timpului liber. Centrul oferã tinerilor spaþiu pentru activitãþi
educative ºi de recreare, informare, educaþie pentru sãnãtate ºi servicii sociale, a mai
spus Ion Vlas.
În urmãtorii doi ani centre similare vor fi deschise la Bãlþi,
Soroca, Ungheni ºi Cahul.

rurale, 1-15 noiembrie 2003

IZVORUL VIEÞII

Apa vie a satului Zorile
Aceastã deplasare întreprinsã la Zorile, raionul Orhei, a
fost una dintre cele mai
impresionante. Nicãieri în
altã parte nu am gãsit atîta
entuziasm ºi consolidare a
membrilor comunitãþii în
jurul unei idei mobilizatoare,
cum este, în cazul de aici,
soluþionarea problemei apei.
Or, noþiunea de apã cãpãtase
pentru sãteni un sens sinonim
cu viaþa.
Satul Zorile a început sã se confrunte cu problema apei potabile
acum un sfert de secol. Pesticidele
ºi alte chimicale utilizate cu nemiluita în agriculturã cu scopul
obþinerii de profituri maxime au

de cîºtigat. Pentru cã îl are primar
pe Victor Rusnac care, aproape 20
ani, a lucrat aici in calitate de inginer constructor, profesie necesarã
oricãrei localitãþi în toate timpurile
ºi sub toate regimurile. Dupã ce sovhozul-fabricã a fost lichidat, Victor Rusnac a rãmas fãrã serviciu ºi
a instituit în localitate organizaþia
nonguvernamentalã Apã vie,
care s-a ocupat cu activitãþi de
naturã ecologicã, cîºtigînd chiar
finanþarea pentru un proiect în
domeniu. În cadrul acestuia, a fost
evaluatã starea surselor de apã din
localitate ºi s-a ajuns la concluzia
cã aprovizionarea populaþiei este
posibilã doar în mod centralizat.
Însã pentru lucrãrile de revigorare
a sistemului de livrare a apei se

strîns cîte 50 de lei, dupã care suma
cerutã sãtenilor a mai fost suplimentatã cu 100 de lei de caciulã.
Contribuþia adunatã a fost de 96
mii de lei - 48 mii cheº, iar 51 mii 
materiale necesare.
În perioada iniþialã de implementare a proiectului, s-a constatat cã staþiile tradiþionale de pompare a apei, folosite în perioada
sovieticã, sînt scumpe ºi nu prea
trainice, cãci nu rezistã la corozie.
Aceasta fiind situaþia, oamenii au
ajuns la concluzia cã ar putea folosi cele cîteva cisterne emailate de
metal destinate maturizãrii
ºampaniei brute care fãceau parte
din cota lor valoricã. Inginerii
angajaþi în proiect au acceptat aceastã idee tehnicã.
De remarcat faptul cã una din
cele douã sonde a fost reparatã
integral ceva mai înainte cu 55 mii
de lei ai sãtenilor adunaþi prin
subscripþie, sumã care nu a fost
prevãzutã în proiect. Primarul a remarcat ulterior cã reparaþia celei
de-a doua sonde a fost un fel de
test la care a fost supusã comunitatea la capitolul solidaritate ºi
unire într-o operã de interes public. Aceasta a arãtat cã lumea se
poate uni ºi la uºor, ºi la greu.

La construcþia reþelelor
de apã a participat tot satul

NÃVÎRNEÞ

Un nou magazin agricol

În comuna Nãvîrneþ, raionul
Fãleºti, a fost inaugurat un
magazin agricol.
Nãvîrneþ (acesta este numele unitãþii comerciale) e al treisprezecelea la numãr local deschis anul acesta ºi al 73-lea lansat în Republica Moldova de la
demararea în 2001 a proiectului Agromagazine. În total, pînã
la finele anului 2003, vor fi deschise 80 de magazine agricole
cu sprijinul acordat de
Corporaþia americanã CNFA,
finanþatã de Agenþia SUA pentru Dezvoltare Internaþionalã
USAID.
Magazinul va funcþiona în cadrul Cooperativei de întreprinderi
Marcirex, fondatã în 2001 de
cãtre 37 de fermieri din localitate, care au depus cote egale
de capital. La ora actualã, numãrul membrilor cooperativei a
crescut pînã la 88 de persoane, care sînt proprietare a 332
hectare de pãmînt.
Nãvîrneþ urmeazã sã devinã un adevãrat centru de dezvoltare ruralã la care vor putea
apela circa 6750 de proprietari
de pãmînt, ºapte SRL-uri ºi
douã cooperative de întreprinzãtor din localitatea de reºedinþã, inclusiv satul Logofteni,
precum ºi beneficiari din alte
douã comune megieºe Cãlineºti ºi Cuhneºti.

Alternative

prins sã-ºi facã efectul diabolic. Cu
fiecare an, tot mai mulþi oameni
constatau cã suferã de maladii oncologice, dar puþini înþelegeau care
erau cauzele. Altã circumstanþã
care a dus la poluarea apei din localitate a fost amplasarea prea densã a gospodãriilor particulare. Resturile menajere ºi gunoiul de grajd,
fiind concentrate pe o suprafaþã
micã, nimereau, în urma ploilor, în
stratul freatic, de aici derivînd toate consecinþele.
Creºterea numãrului de bolnavi
cu maladii gastrointestinale ºi oncologice a devenit îngrijorãtoare
dupã anul 1993, cînd funcþionarea
apeductului a fost sistatã ca urmare a faptului cã oamenii nu aveau
cu ce achita consumul de curent
utilizat de acesta.

Soluþie la timpul potrivit
Se ºtie cã, în clipele de grea cumpãnã, orice localitate cautã un lider spre a se uni în jurul lui. Dacã
acesta este o personalitate în adevãratul înþeles al cuvîntului, satul
are noroc. Dacã e sã vorbim de
Zorile sub acest aspect, satul a avut

cereau mijloace bãneºti considerabile pe care ONG nicidecum nu
le putea obþine.Aceastã posibilitate putea fi materializatã doar prin
colaborarea cu Fondul de Investiþii
Sociale din Moldova. Iatã de ce la
adunarea generalã a satului, aflînd
despre posibilitãþile de colaborare
cu FISM, comunitatea a cerut unanim sã fie pus la punct sistemul
centralizat de aprovizionare cu apã.
- Nu am avut nici un fel de probleme cu acumularea sumei de
garanþie a contribuþiei de 5000 lei,
treabã ce ne-a luat doar trei zile, îºi
aminteºte primarul. Dupã aceea, sau fãcut testele de rigoare la cele
douã sonde de apã care fuseserã
conservate dupã lichidarea gospodãriei. Testele efectuate de cãtre
SRL Artizana-17 din Chiºinãu
au confirmat presupunerile cã apa
corespunde cerinþelor sanitar-epidemice.
Contribuþia comunitãþii a fost
adunatã în cadrul unei campanii
aproape identice cu cea anunþatã
pentru reparaþia bisericii. Membrii
Agenþiei de implementare - în total
ºapte la numãr - au fost împãrþiþi
sã lucreze prin malalale. Iniþial s-a

Pe parcursul ultimilor doi ani, la
Zorile au fost implementate douã
proiecte în colaborare cu FISM. Primul proiect a prevãzut construcþia
apeductului pe o distanþã de 3600
metri, reparaþia fîntînilor arteziene,
a nodurilor de evidenþã la fiecare
consumator (acestea din urmã fiind
construite cu banii beneficiarilor ),
însã al doilea a avut o tentã ecologicã ºi s-a numit Crearea zonelor
sanitare ºi ameliorarea sistemelor de
aprovizionare cu apã potabilã. În
cadrul proiectului þevile de asbest
au fost înlocuite cu cele de polietilenã, s-au sãdit 150 pomi ºi au fost

semãnaþi 1600 metri pãtraþi de iarbã
decorativã.
Primarul a precizat cã, dupã al
doilea proiect, lungimea reþelelor
de apeduct a crescut pînã la ºase
kilometri, iar spre sfîrºitul anului
2004 aici urmeazã sã fie construiþi
încã doi kilometri de apeduct. De
menþionat cã la construcþia apeductului a participat tot satul,
munca de voluntariat fiind foarte
apreciatã. Ca rezultat, peste 150 de
gospodãrii din localitate au apã potabilã. Apa este contorizatã, oamenii plãtind patru lei per metru cub.
Din banii acumulaþi sînt salarizaþi
doi specialiºti care deservesc sistemul de aprovizionare cu apã, dar
se fac ºi investiþii în alte proiecte.

Colaborarea
cu investitori strãini
Pe parcursul anilor 2003-2007,
în Zorile urmeazã sã fie desfãºurate
opt proiecte de dezvoltare a
localitãþii. Acestea trezesc admiraþia primarilor ºi a locuitorilor satelor vecine. Banca Mondialã,
repezentanþii cãreia au vizitat acum
cîteva zile localitatea, este dispusã sã finanþeze plantarea unei pãduri de 14 hectare în primãvara viitoare. La grãdiniþa de copii din localitate se implementeazã programul
Pas cu pas, susþinut de cãtre
Fundaþia Soros. Iar Asociaþia de
consum Apã vie, creatã în baza
Agenþiei de implementare, a reuºit
sã materializeze în proporþie de
60% un contract de performanþã
cu FISM în mãrime de 2000 dolari,
bani care sînt cheltuiþi pentru lucrãrile de plantare a unui parc, pentru crearea unor zone sanitare ºi
reutilarea blocului alimentar al
ºcolii din localitate. E lãudabil faptul cã oamenii au învãþat sã gestioneze proiectele ºi sumele de bani.
În consecinþã, finanþatorii le acordã tot mai multã susþinere.
Ion CERNEI

Alternative
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PROBLEME ªI SOLUÞII

O localitate mare cu planuri pe potrivã

Comuna Cosãuþi, raionul
Soroca, este una din cele
mai mediatizate localitãþi
din republicã din cîteva
raþiuni. Bunãoarã, gresia de
Cosãuþi a devenit una
celebrã ºi este cãutatã pentru
monumente ºi obeliscuri. În
aceastã localitate trãiesc cei
mai mulþi cioplitori în piatrã
din Moldova care fãuresc
opere de artã demne de
marile muzee de profil din
lume. Actualmente,
Cosãuþiul continuã sã-i
surprindã plãcut pe toþi cei
care îl viziteazã.

O faþã bisericeascã ºef al Agenþiei
de implementare
Ion Palii, persoana pe care urma
s-o contactez la Cosãuþi, mi-a spus
prin telefon cã în ziua în care urma
sã vizitez satul va fi ocupat peste
mãsurã. Totodatã, el a þinut sã remarce cã obiectul, adicã ºoseaua
construitã cu asistenþa financiarã
a FISM, a fost datã în exploatare
cu încãlcarea unor norme tehnice,
situaþie care, într-un fel, m-a intrigat. Ajuns în sat, am înþeles cã interlocutorul meu avea dreptate.
Construitã relativ nu demult,
ºoseaua ceda la intersecþii, unde
ºuvoaiele de apã au spãlat asfaltul
fãrã cruþare. Evident cã
administraþia localã nu a lãsat lucrurile sã evolueze ºi a interevenit
în sensul stopãrii degradãrii drumului. Am curãþit ºi am renovat
unele porþiuni de drum din surse
locale, ne-a declarat primarul Vasile Sîrghi. Dar pentru a soluþiona
definitiv problema, trebuie sã construim cãile de evacuare a apei. Însã
pentru aceasta avem nevoie de circa 20 de mii de lei, bani de care
bugetul local nu dispune.
Dupã cum ne-a mai spus primarul, Ion Palii avea de ce sã se indigneze: 46 mii lei din contribuþia

de 120 de mii de lei a comunitãþii
erau banii enoriaºilor. Întrucît nedumerirea de pe chipul meu nu s-a
spulberat, primarul m-a dus cu
maºina la mãnãstirea din localitate, unde Ion Palii, tot el pãrintele
Ieronim, este stareþ.
Mãnãstirea are o vechime de
doar 10 ani ºi constituie una din
cele mai importante piese ale arhitecturii bisericeºti. Biserica a fost
ziditã dupã un proiect al Mitropolitului Moldovei ºi Bucovinei
Preasfinþitul Daniel, deocamdatã
fiind singura de acest stil în Republica Moldova.
Vizavi de alegerea sa în calitate
de ºef al Agenþiei de implementare
a proiectului, sfinþia sa a spus cã
satul i-a acordat aceastã onoare
dupã ce s-a convins cã este aici,
la mãnãstire, un bun gospodar, în
stare sã gestioneze sume de bani
pentru binele comunitãþii. În noua
sa posturã, pãrintele fãcuse totul
pentru a mobiliza lumea sã contribuie la construcþia mãnãstirii. De
aceea, decizia sa de a acoperi o
parte din contribuþia satului în
proiectul de renovare a drumului
cu o sumã considerabilã din banii
adunaþi de mireni pentru sfîntul
lãcaº, a constituit un factor mobilizator. Cealaltã parte a banilor a
fost oferitã fie de persoane particulare, fie de asociaþiile de gospodãrii þãrãneºti ºi întreprinderile din
localitate.

Contractorul:
o alegere nereuºitã
În opinia pãrintelui Ieronim, s-a
fãcut destulã muncã de voluntariat. Lucrul a fost supravergheat, dar
inconvenientul constã în faptul cã
nu a fost selectatã destul de reuºit
compania care a efectuat lucrãrile
de reparaþie a obiectului. Astfel,
S.A. Automagistrala din Soroca, aleasã în cadrul unui tender, a
început treaba biniºor, dar de la o
vreme a prins sã tãrãgãneze lu-

crãrile. Cînd directorului firmei i sa spus verde-n ochi cã asta nu-i
treabã, ci bãtaie de joc, acesta s-a
justificat cã nu poate munci mai
repede ºi mai calitativ din cauzã
cã nu dispune de mijloace.
Stareþul Ieronim spune cã nu
este vina FISM ºi nici a satului
pentru faptul cã lucrurile au luat o
asemenea întorsãturã la Cosãuþi.
Contractorul nu a fost sincer cînd
ºi-a evaluat potenþialul ºi s-a apucat de o treaba peste puterile sale,
deºi ºtia acest lucru din capul locului. Trebuie sã fim mai exigenþi
atunci cînd selectãm executorul
lucrãrilor, considerã stareþul. Astfel vom putea evita eventualele
probleme ce pot apãrea la implementarea altor proiecte.
...Recent, centrul CONTACT
Soroca a organizat la Cosãuþi o
sesiune de planificare strategicã a
dezvoltãrii social-economice a satului. M-am întîlnit cu cîþiva
participanþi la seminarul în cauzã,
în mare parte reprezentanþi ai
intelectualitãþii, administraþiei publice locale ºi sectorului privat.
Vasile Ciobanu, directorul mu-

zeului local, considerã cã în proiectul de renovare a drumului s-a
greºit chiar la bun început, prin
incapacitatea membrilor Agenþiei
de implementare de a-i convinge
pe toþi sãtenii sã participe la acumularea contribuþiei. Cei 120 mii de
lei, adicã 15 procente din aproape
un milion de lei, cît a costat proiectul, au fost plãtiþi fie de mãnãstire,
fie de agenþii economici locali, mai
puþin însã de populaþie.
Alexei Zagaevschi, colaborator
la muzeu, este de pãrere cã dezvoltarea infrastructurii sociale, cu participarea obligatorie a fiecãrui
membru al comunitãþii, este una
din cele mai reale posibilitãþi de
colaborare cu investitorii strãini. El
a enumerat opt activitãþi în care
s-ar putea implica aceºti investitori. Inclusiv construcþia gazoductului, reparaþia ºcolii ºi a punctului
medical, deschiderea unui centru
de informare comunitarã Acum,
iniþiatorilor respectivelor proiecte
nu le rãmâne decît sã batã la uºile
FISM, ale Ambasadei SUA, ale
fundaþiilor SOROS ºi EURASIA
Oamenii cred cã vor reuºi sã
consolideze sursele bugetare proprii ºi cã, între timp, comunitatea
va fi mai deschisã în abordarea
problemelor care o vizeazã direct.
Or, cu bugetul satului se întîmplã
niºte situaþii de-a dreptul curioase. La Cosãuþi activeazã importanþi
agenþi economici (numai cît înseamnã pentru localitate cariera de
piatrã ºi prundiº!), dar impozitele
se plãtesc în altã parte decît în haznaua primãriei. ªi, cu toate cã are
multe posibilitãþi de completare a
bugetului, primãria primeºte
subvenþii cu þîrîita, din care cauzã
nu este în stare sã-ºi soluþioneze
problemele. ªi e pãcat. Cãci satul
stã pe un sac cu bani ºi cu mîna
întinsã...
I. C.

INFO rural
CRIHANA VECHE

Biblioteca publicã
[i-a lansat pagina
oficialã în Internet

Utilizatorii reþelei Internet pot
afla de acum înainte cele mai
mici amãnunte despre activitãþile din cadrul Bibliotecii publice din satul Crihana Veche, raionul Cahul.
Pe site-ul www.iatp.md/
bpcrihana_veche aflãm cã biblioteca din Crihana Veche dispune de un fond de peste 11
500 volume, din toate domeniile cunoaºterii, organizate tematic în sistemul accesului liber la raft, ºi deserveºte anual
650 cititori.
De notat cã Biblioteca publicã respectivã este una din
puþinele instituþii de acest fel
din mediul rural al Republicii
Moldova, care are o paginã în
spaþiul virtual.
Site-ul bibliotecii din Crihana Veche este unul din cele
232 de site-uri ale unor instituþii
ºi organizaþii din Republica
Moldova, care au fost lansate
în Internet pe parcursul acestui an cu suportul Programului
de Instruire ºi Acces la Internet (IATP) Moldova. IATP Moldova are în prezent opt centre
regionale în tot atîtea oraºe ale
Republicii Moldova ºi este un
program finanþat de Biroul pentru culturã ºi învãþãmînt al Departamentului de Stat al SUA
administrat de Consiliul pentru cercetãri ºi schimburi internaþionale (IREX).

LÃPUªNA

Forum pentru
dezvoltarea durabilã

În comuna Lãpuºna, raionul Hînceºti, s-a desfãºurat
Forumul comunitar pentru dezvoltarea durabilã cu genericul Cetãþeni activi - comunitãþi durabile.
Acþiunea a fost organizatã
la iniþiativa administraþiei publice, organizaþiilor non-profit
ºi agenþilor economici din comuna Lãpuºna în colaborare
cu proiectul PNUD Agenda
Localã 21 în Moldova .
Potrivit Stelei Mocan, manager de proiect, scopul
principal al forumului este
de a prezenta ºi a promova
practici de succes în dezvoltarea durabilã localã ºi facilitarea dialogului ºi parteneriatului pentru realizarea
principiilor dezvoltãrii durabile.
La forum au participat reprezentanþi ai Guvernului ºi
Parlamentului Republicii Moldova, ai comunitãþii donatorilor, ai organizaþiilor internaþionale, primari.
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Satul Criva,
raionul Briceni
• Criva se aflã în extremitatea
de nord-vest a Republicii
Moldova.
• Este un sat vechi, atestat documentar la 1520. Întemeietorii au venit aici din localitatea ucraineanã Criva, dînd
aceeaºi denumire ºi noii
aºezãri.
• Moºia satului se întinde pe 2
mii de hectare, 1400 dintre
care sînt terenuri arabile.
• Zona se aflã la confluenþa
cîtorva culturi, bãºtinaºii
fiind de origine ucraineanã,
rusã ºi românã.
• Numãrul de locuitori ai satului variazã, din cauza
migraþiei, între 1800 ºi 2000
de oameni. Cel mai mare numãr de locuitori a fost înregistrat în 1970  2400 de oameni.
• Satul e afectat de criza demograficã. Indicele natalitãþii
este unul dintre cei mai reduºi
din regiune. La Criva se nasc
anual doar 10-15 copii.
• Localitatea este situatã întrun punct geografic favorabil,
fiind traversatã de traseul
internaþional Brest-Odesa ºi
de calea feratã moldoveneascã.
• Satul deþine o insulã situatã
pe Prut ºi o pãdure administratã de Moldsilva.
• La Criva se aflã peºtera
Emil Racoviþã, cunoscutã
ca una dintre cele mai mari
peºteri de ghips din lume.

Alternative
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Criva  un sat aflat la
Criva este cea mai vesticã
localitate din Moldova. Din
punctul vamal Criva, luînd-o
la dreapta, intri pe teritoriul
Ucrainei, iar fãcînd la stînga
 treci pe teritoriul statului
român. Prutul nu se sfieºte
sã-ºi mîie apele chiar în
imediata apropiere a
puþinelor case din sat rãmase
în lunca Prutului. Restul
gospodarilor care locuiau
aici s-au mutat pe deal, de
frica inundaþiilor.

Satul surprinde prin numãrul de
case arãtoase, în cîteva niveluri,
prin rãzoarele cu flori din faþa acestora, dar, totodatã, ºi prin numãrul
caselor cenuºii ºi triste abandonate de stãpînii lor.
Aceasta este Criva de azi. Cu
oameni care lucreazã doar sezonier, dar care preþuiesc confortul ºi
ºtiu sã-ºi facã viaþa comodã.
Autoritãþile locale din Criva sînt
conºtiente de faptul cã o bunã administrare înseamnã, înainte de toate, o bunã gestionare a resurselor ºi a forþei de muncã. De asemenea, ele considerã cã trebuie sã fie
exploatat la maxim factorul aºezãrii
geografice. Graþie acesteia, cei din
Criva depind mai puþin de guvernarea centralã ºi îºi pot permite sã
ducã o politicã mai flexibilã de atragere a turiºtilor. Transformarea satului într-o zonã turisticã ºi valorificarea punctelor de atracþie a strãinilor interesaþi de minunile create
de naturã ar putea fi o ºansã realã
în dezvoltarea economicã a
localitãþii.
Insula de pe Prut, aflatã în proprietatea satului, a scandalizat cele

simplã hîrtie cu fãgãduieli servite
la alegeri, omul a obþinut o victorie
clarã din primul tur de scrutin. Lui
i-au revenit circa 80 la sutã din sufragii, restul 20 fiind împãrþite între
ceilalþi patru concurenþi ai sãi.
Acesta este al doilea mandat consecutiv oferit de comunitate actualului primar.

30 de ani fãrã apã

mai înalte verigi ale puterii de stat.
A fost aproape o comedie, ne spune primarul Octavii Ivanov. Am
ajuns cu problema acestei insule
pînã la prim-ministru.
Vorba e cã atunci cînd s-a fãcut
delimitarea teritorialã a republicii,
insula nu figura pe hartã. Or, satul
voia mult s-o ºtie, aºa micã cum e,
în componenþa sa. Sãtenii aveau
de gînd sã dureze niºte punþi pe
Prut ca sã poatã curãþa insula de
copacii uscaþi, cu care ar fi încãlzit
ulterior instituþiile bugetare din localitate. S-a ajuns chiar ºi la Ministerul Afacerilor Externe. În cele
din urmã, problema s-a rezolvat în
favoarea crivenilor, partea românã
neavînd nici o pretenþie faþã de
insuliþã. Iar scandalul internaþional de care tare se temeau cei
din Criva, din fericire, nu s-a mai
declanºat.
Recent, cele mai active persoane din comunitate, reprezentînd di-

verse sectoare de activitate, au elaborat o strategie de dezvoltare economicã a satului. În funcþie de accesul la piaþa finanþatorului extern,
administraþia publicã localã va modifica planul de dezvoltare strategicã al localitãþii, ajustîndu-l
cerinþelor eventualilor donatori
sau investitori. Dar, în linii mari,
autoritãþile de aici îl considerã un
act aproape perfect dupã care îºi
vor ghida preocupãrile. Prin urmare, nu pare deloc straniu faptul cã
80 la sutã din aceastã strategie a
coincis cu programul electoral al
actualului primar, Octavii Ivanov.
În fond, pentru acest program a ºi
votat satul la ultimele alegeri. Oamenii nu au fost impresionaþi de
sloganele de partid sau de coloratura politicã a candidaþilor. Ei au
vrut sã afle cu ce se va ocupa primarul pe care ºi-l aleg. ªi se pare
cã nu au dat greº. Întrucît programul lui Octavii Ivanov nu a fost o

Acum trei ani, pe durata primului mandat, actualul primar a încercat sã soluþioneze cea mai arzãtoare problemã a satului, veche
de 30 de ani,  asigurarea cu apã
potabilã. Aflîndu-se în lunca rîului
Prut, în 1969 moºia satului era mereu inundatã ca urmare a ploilor
torenþiale. Din acest motiv, 98 la
sutã din populaþie s-a mutat pe
deal. Atunci a aparut însã altã problemã  cea a aprovizionãrii cu apã
potabilã. În tot satul nu erau decît
douã fîntîni - localitatea e situatã
pe un teren ce conþine un strat gros
de ghips, apa e foarte mineralizatã
ºi nu s-au putut sãpa mai multe.
Prin 85 a fost iniþiat un proiect de
aducere a apei potabile de la
Rîºcani pentru trei localitãþi, între
care ºi Criva. Era însã un sistem
foarte costisitor, la care s-a
renunþat. Chiar dacã ni l-ar fi construit cineva pe gratis, nu am fi fost
în stare sã întreþinem apeductul,
spun oamenii. Astfel, pe de o parte, alimentarea unui sat de 1800 de
locuitori cu apã adusã de la 11 kilometri depãrtare necesita
construcþia a trei staþii electrice, iar,
pe de altã parte, relieful nu permitea acest lucru. Rãmãseserã douã
posibilitãþi: cea de a folosi apa din

Zonã turisticã de mare atracþie
Într-o perspectivã nu
prea îndepãrtatã, Criva
se vede o zonã de valoare turisticã deosebitã.
Aºezarea geograficã a
localitãþii este favorabilã dezvoltãrii serviciilor
în acest domeniu din
mai multe puncte de vedere. Satul este traversat
de calea feratã a Moldovei ºi traseul internaþional Brest-Odesa, iar
traficul zilnic de pasageri prin punctul vamal
Criva variazã între o mie
ºi douã mii de oameni.

/ Viitorul muzeu al satului

La 35 de kilometri de Criva se aflã Cetatea Hotin, iar
în curînd va fi dat în exploatare podul de la Lipcani, care
va facilita accesul în zonã.
Din 1997, comunitatea de aici
este înfrãþitã cu comunitatea
Suceviþa din România  afirmatã de mult ca o zonã turis-

ticã de mare interes. Aceastã
colaborare ar dinamiza dezvoltarea turismului în nordvestul republicii, considerã
autoritãþile din Criva. Alt
punct de atracþie este insula
de 30 de hectare de pe Prut,
care aparþine satului ºi care
ar putea fi transformatã, cu
investiþii considerabile, întro atractivã ºi pitoreascã zonã
de odihnã, cu restaurant,
hotel ºi terenuri de sport.
Comunitatea de aici participã activ la acþiunile de
protecþie a mediului ce se
desfãºoarã sub auspiciile
REC-Moldova ºi ale Miºcãrii ecologiste. Existã chiar ºi ideea de a crea un parc
naþional de la Criva pînã la
Pãdurea Domneascã.
Problema redeschiderii
peºterii Emil Racoviþã, 65
la sutã din lungimea cãreia
se aflã pe teritoriul R. Moldova, iar 35  pe cel al Ucrai-

nei, este destul de importantã pentru Criva. Ea a fost
descoperitã în anii 50, tot
atunci atribuindu-i-se denumirea Cenuºãreasa. Fiind
una din peºterile gigante
care se întinde pe o lungime de 90 de kilometri, ocupã locul trei în lume între
peºterile din ghips. Este
structuratã în patru niveluri, sala Cenuºãreasa, de
exemplu, avînd dimensiunile unui teren de fotbal. De
asemenea, peºtera cuprinde lacuri de 40 de metri lungime ºi adînci de trei metri.
Aerul de aici are proprietãþi
curative, fiind indicat la tratarea astmului ºi a bronºitelor. Se spune cã nãmolul din peºterã are proprietatea de a înãlbi pielea ºi de
a tãmãdui rãnile.
În curînd, la Criva va
avea loc un seminar internaþional de speleologie,

axat pe problema peºterii
din localitate. La momentul
actual, satul se bucurã de
un sprijin total din partea
instituþiilor statului în realizarea celor propuse, însã,
cu regret, acest sprijin nu
include ºi eforturi financiare. De aceea, administraþia
Crivei îºi orienteazã cãutãrile spre finanþatorii internaþionali. Se pare cã proiectele legate de turism pot
gãsi mai mult sprijin financiar în strãinãtate.
Investiþiile cerute sînt
mari, dar cu siguranþã vor
genera foloase oamenilor.
Turismul este o industrie care
nu afecteazã natura, nu consumã resurse naturale, implicã multe braþe de muncã, în
special, femei. Aceastã preocupare ar fi un bun catalizator pentru dezvoltarea economicã regionalã, considerã
oamenii de la Criva.

Alternative
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hotarul a trei state

Prut, ceea nu era eficient din punct
de vedere economic, ºi cea de a
consuma apa din izvoare. Sistemul
vechi funcþiona în continuare, acumulînd cam 130 de tone de apã pe
zi. Era puþin chiar ºi pentru un sat
atît de mic. Uneori, apa se aducea
în sat din Ucraina, cu maºinile. Unei
familii îi revenea cel mult 40 de litri
de apã pe zi - un volum, fireºte,
insuficient.
Aceasta fiind problema cea
mare ºi soluþionatã mereu doar
parþial, în toate campaniile electorale candidaþii la fotolii parlamentare promiteau satului Criva ... marea ºi sarea. Însã era doar un
exerciþiu electoral, un truc pe care
sãtenii l-au înþeles mult mai tîrziu.
Atunci, administraþia localã a încercat sã soluþioneze problema cu
resurse bugetare. Au cîºtigat chi-

ar un mic proiect la Fondul Ecologic, dar acesta le-a permis mãrirea
cu doar 10-15 la sutã a debitului de
apã. Singurul finanþator care putea fi implicat în reabilitarea apeductului într-o mãsurã mai mare
era Fondul de Investiþii Sociale din
Moldova.
În 2001, înainte de alegerile parlamentare, în localitate a fost
anunþatã adunarea generalã a sãtenilor. Orchestra din faþa Casei de
culturã nu mai contenea horele, iar
oamenii, cînd aud rãsunînd muzica, ºtiu cã are loc ceva important
ºi cã nu trebuie sã lipseascã de la
eveniment. Au discutat îndelung,
pe unde mai aprins, pe unde mai
domol, dar toþi voiau acelaºi lucru
 apã bunã.
Dupã ce s-au pus lucrurile pe
roate, specialiºtii au elaborat proi-

ectul de renovare ºi extindere a apeductului, care a fost estimat la 65
mii de dolari. La început, sãtenii nu
au înþeles modalitãþile de colaborare cu FISM, însã mai tîrziu li s-au
pãrut absolut obligatorii implicarea comunitãþii în luarea deciziilor
ºi depunerea contribuþiei de cãtre
locuitorii satului. Repejor, ca sã nu
se tragã de timp, agenþii economici s-au obligat sã plãteascã salariile, din care oamenii trebuiau sã depunã contribuþia. La rîndul sãu, primãria a plãtit lefile bugetarilor, oferind ºi un suport financiar suplimentar în contul contribuþiei. În
fine, cota de 15 la sutã din valoarea proiectului pe care trebuia s-o
depunã comunitatea, a fost acumulatã.

Un proiect singular
Proiectul apeductului de la Criva este unul deosebit, în majoritatea localitãþilor sistemul de aprovizionare cu apã nefiind centralizat, cum e aici. Pentru ca proiectul
sã-ºi ia startul, specialiºtii au testat calitatea apei anul împrejur, ca
sã se poatã trage niºte concluzii
cît mai adecvate situaþiei. A întîlnit dificultãþi ºi instituþia de proiectare, ºi echipa de construcþie. În
timpul efectuãrii anumitor lucrãri,
apãreau multe elemente neprevãzute, firma de construcþie demonstrînd multã imaginaþie ca sã facã
totul ca la carte. Era nevoie de
multe soluþii inginereºti ºi ingenioase pe care un partener neexperimentat nu le-ar fi putut gãsi. Implementarea proiectului a durat
aproape un an.
Noua reþea de aprovizionare cu

/ Punctul de distribuire a apei

apã se întinde pe aproape doi kilometri. Mai mult de 50 de gospodãrii sînt contorizate. Din contul
primãriei au fost procurate contoare pentru jumãtate de sat. Costul
apei, de 3 lei per metru cub, permite gestionarea raþionalã a apeductului ºi asigurarea durabilitãþii acestui proiect. Din resurse locale ºi din
economiile fãcute, apeductul urmeazã sã fie extins cu 800 de metri.
În cîmp, apeductul are o lungime de 3 kilometri, în sat, dupã cum
am menþionat deja, reþeaua se întinde pe 2 kilometri, iar cu
operaþiunile de extindere descrise
mai sus, apeductul va avea în total
aproape 6 kilometri lungime. Ca sã
fie înnoit întregul sistem, ar mai fi
nevoie de circa 4 kilometri de reþea.
Lucru ce poate fi fãcut oricînd, fãrã
grabã. La ora actualã, aceasta nu
este cea mai presantã problemã a
localitãþii. Administraþia publicã localã sperã sã punã în funcþiune întregul mecanism economic de gestionare a reþelei de apã, astfel încît
banii acumulaþi sã fie folosiþi pentru extinderea apeductului. Respectiva extindere presupune nu
doar mai multã þeavã trasã prin sat,
ci ºi mai multe ore de acces la sistem. Actualmente, unele gospodãrii din Criva beneficiazã de apã
potabilã 24 din 24 de ore, altele mai puþin, în funcþie de relief. Actuala structurã sau schemã a reþelei
faciliteazã accesul apei într-o parte mai îndepãrtatã de centrul
localitãþii, unde locuieºte circa 15
la sutã din populaþie.
În condiþiile noului sistem, locuitorilor li se livreazã zilnic ceva
mai mult de 300 metri cubi de apã.
Situaþia este mai delicatã în perio-

ada secetoasã, cînd se reduce debitul de apã ºi se majoreazã consumul.
Un moment important este contorizarea. Deocamdatã, dupã cum
am mai menþionat, la Criva sînt contorizate doar 10 la sutã din gospodãrii. Contorizarea va permite economisirea apei ºi eficientizarea
consumului acesteia. Aºadar, instalarea contoarelor în fiecare casã
se considerã o prioritate.

Experienþe
mai mult decît utile
Între timp, Criva a devenit membrã a reþelei de beneficiari FISM
din zona de nord a republicii. Cel
mai important lucru pe care îl oferã
comunitãþii apartenenþa la reþea
este schimbul permanent de
informaþie ºi experienþã. Nu mai
puþin utile sînt vizitele de studiu
efectuate împreunã cu alþi membri
ai reþelei în localitãþile performante
din zonã, unde apar noi idei, dar ºi
modalitãþi ºi mecanisme concrete
de a soluþiona diverse probleme
comune pentru mai multe localitãþi
rurale ºi administraþii publice locale. Accesul la informaþie la timpul
oportun este o ºansã în plus atunci cînd cauþi soluþia unei probleme, fãrã ca aceasta sã se complice
în timp.
La concursul Cea mai bine pregãtitã ºcoalã pentru iarnã, ºcoala
din Criva a cîºtigat cinci seturi de
mobilier. Din contul bugetului local, clasele mici au primit zilele trecute mese ºi scaune în valoare de
17 mii de lei. Noul mobilier oferã
copiilor libertate în miºcare ºi mult
confort.
Criva este un sat cu perspective promiþãtoare, dar ºi cu multe
probleme. Cu multã insistenþã,
însã, soluþiile pot fi gãsite ºi lucrurile se pot miºca din punctul inert.

Trebuie sã ne valorificãm potenþialul
Interviu cu primarul satului Criva, Octavii Ivanov
- Dle primar, vã simþiþi confortabil în postul de ºef al administraþiei publice locale?
- Am început o serie de lucrãri
care nu pot fi finalizate din lipsã de
bani. Bugetul nostru este tot mai
mic cu fiecare an, în ultima perioadã
reducîndu-se cu circa 70 mii de lei.
Nu ne ajunge nici pentru salariile
pedagogilor, ca sã nu mai zic de alte
probleme care apar zilnic.
ªi numãrul de cadre s-a redus de
douã ori. Deºi volumul de muncã a
inginerului cadastral s-a dublat,
avem doar jumãtate de salariu pentru aceastã funcþie. Dar nu poþi oferi servicii îmbunãtãþite cu un buget
auster ºi reduceri de personal. Dat
fiind cã în administrarea publicã
salariile sînt foarte mici, nu putem
convinge oamenii sã rãmânã în
aceste condiþii.
- Care sînt problemele prioritare ale Crivei?

- Problema aprovizionãrii cu apã
potabilã, care parþial a fost
soluþionatã. Am construit un sistem de captare a apei ºi, parþial, am
pus pe roate sistemul de distribuire. Dacã pînã la punerea în
funcþiune a noului sistem în sat se
livrau circa 150 metri cubi de apã,
astazi se livreazã circa 330 metri
cubi. Vechiul sistem era construit
haotic. Noile servicii sînt mult mai
calitative.
Altã problemã a satului este lipsa unei pieþe de muncã. Se ºtie cã
ºomajul genereazã dificultãþi financiare ºi, drept urmare, creºte numãrul copiilor prost alimentaþi ºi al
oamenilor stresaþi.
- ªi ce faceþi cu spiritul de antreprenoriat?
- Avem doi agenþi economici 
un mare lider agricol ºi cariera de
ghips Criva-Knauf, administratã în
fond de o companie germanã. Din

cei peste 90 de oameni angajaþi la
carierã, doar 15-20 sînt localnici.
Agentul economic agricol, o societate cu rãspundere limitatã care gestioneazã aproape 90 la sutã din terenurile agricole, de asemenea solicitã braþe de muncã doar pentru lucrãri sezoniere, de aceea oamenii sînt
nevoiþi sã-ºi caute o slujbã peste
hotare. În plus, a apãrut problema
preþurilor mici la producþia agricolã.
Nu mã refer la preþurile practicate în
pieþele din capitalã, ci la preþurile la
care ne livrãm producþia. De aici ºi
remunerarea proastã a lucrãtorilor.
Altã problemã în suspensie este lipsa gazului. Lucrãrile de gazificare a
satului sînt abia la început. Mai dureazã pînã vom aduce reþeaua la marginea localitãþii, la momentul de faþã
ea fiind la o depãrtare de 30 de kilometri.
E dificil sã fac o estimare exactã,
dar nu greºesc mult dacã afirm cã

15-20 la sutã din populaþia aptã de
muncã din Criva se speteºte la
Moscova, în Italia, Irlanda sau în
alte state inundate de moldoveni
sãraci.
- Cum vedeþi ieºirea din impas?
- Prima funcþie a administraþiei
publice locale este de a oferi servicii prin crearea condiþiilor pentru
dezvoltarea acestora. Vom face totul pentru a presta sãtenilor toatã
gama de servicii, astfel ca ei sã-ºi
poatã rezolva toate problemele pe

loc. Este foarte bine cã am reuºit sã
elaborãm strategia de dezvoltare
economicã localã pentru cinci ani
înainte. Am ºi soluþionat vreo trei
probleme enumerate în aceastã strategie. Unul dintre cele mai importante obiective este redeschiderea
peºterii Emil Racoviþã ºi introducerea acesteia în circuitul turistic.
Valorificînd potenþialul turistic, am
putea oferi locuri de muncã ºi asigura surse noi de venit în bugetul
local.

Pagini realizate de Rodica CIORÃNICÃ
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ÎN SATUL VORNICENI,

Un parteneriat admirabil
Cînd am ajuns la primãria
din satul Vorniceni, raionul
Strãºeni, tocmai se desfãºura
o micã licitaþie. Primãria a
vîndut cîteva iazuri. Fiecare
pretendent îºi prezenta în
faþa comisiei intenþiile: unii
aveau de gînd sã facã din
iazul pe care vroiau sã-l
cumpere bazã de odihnã ºi
agrement pentru copii ºi
tineri, alþii - loc pentru
pescuit etc. Intenþiile sînt
nobile ºi frumoase, iar
primarul Vladimir Barbãroº
s-a arãtat convins cã noii
proprietari se vor þine de
cuvînt ºi vor realiza ceea ce
au promis.
Împreunã au reuºit sã facã mai
multe lucruri frumoase pentru sat.
Chiar în toamna anului trecut comunitatea din Vorniceni a izbutit sã
repare drumul care duce spre cimitir. Acesta se afla într-un hal fãrã
de hal, iar toamna, cînd începeau
ploile, se fãcea un glod de jumãtate de metru, încît era aproape imposibil sã ajungi la cimitir.
Iniþial, la adunarea generalã a
satului, mulþi oameni erau tentaþi
sã voteze pentru gazificare. Însã
cel mai apropiat punct de distribuire a gazului se aflã la 17 km
distanþã, la Strãºeni. În plus, pen-

/ Primarul Vladimir Barbãroº

tru construcþia traseului de transportare a gazelor între Strãºeni ºi
Vorniceni, de trei ani de la bugetul
de stat se alocã sume concrete. În
prezent, pînã la Vorniceni au mai
rãmas sã fie construiþi încã 6 km
din cei 17. Pentru costrucþia
branºamentului pe aceastã lungime în Bugetul de stat pentru anul
2004 este prevãzutã suma de 1 mln.
300 de mii de lei.
Dupã discuþii îndelungate, oamenii au ajuns la concluzia cã este
mai raþional sã se opteze pentru
construcþia drumului, care era întro situaþie deplorabilã.
A fost greu, chiar problematic,
de acumulat contribuþia localitãþii
în sumã de 149 de mii de lei. Costul
total al proiectului s-a cifrat la circa 900 mii de lei. Comunitatea a avut
noroc de cooperativa agricolã,
pentru cã lucrãtorii de acolo au
alocat circa 45 de mii de lei în contul contribuþiei. De la bugetarii din
sat s-au acumulat circa 20 de mii
de lei.
A fost asfaltatã o porþiune de
drum cu lungimea de 800 de metri,
iar un alt tronson, cu lungimea de
circa 450 de metri, a fost acoperit
cu pietriº. Lucrãrile de reparaþie capitalã a drumului au fost efectuate
de cãtre întreprinderea NiromRoz din Cãlãraºi, cîºtigãtoarea
tenderului. Noi sîntem mulþumiþi

de felul cum au lucrat angajaþii de
la aceastã întreprindere. Rãmîne
doar ca oamenii sã pãstreze lucrul
fãcut, sã conºtientizeze cã menþinerea drumului în stare bunã nu e
doar o responsabilitate a primãriei,
ci ºi a fiecãrui locuitor al satului în
parte, a spus primarul.
Înainte de a ajunge la cimitir,
drumul care a fost reparat trece pe
lîngã o bisericã veche din lemn.
Aceasta poartã hramul Sfînþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil ºi a
fost declaratã monument istoric. În
documentele istorice biserica a
fost atestatã la 1420.
A fost ºi acesta un motiv ce i-a
determinat pe sãteni sã opteze pentru reparaþia drumului, astfel încît
vizitatorii satului, personalitãþi de
vazã sau oameni simpli, sã poatã
merge la aceastã bisericã veche.
Puþine localitãþi se pot mîndri cu
locaºuri de o asemenea vechime.
Sãtenii sperã ca în timpul apropiat
sã gãseascã resurse pentru a restaura acest monument de culturã
ºi spiritualitate. Astfel, a fost elaborat un proiect înaintat spre aprobare Direcþiei patrimoniu cultural

ºi istoric de la Ministerul Culturii.
La începutul lunii noiembrie, la
Vorniceni, reprezentanþii comunitãþii
s-au întrunit în cadrul unui seminar
de planificare strategicã, pentru a
trasa obiectivele pentru urmãtorii
cinci ani. Participanþii la întrunire au
identificat problemele cu care se
confruntã satul ºi pe care locuitorii
de aici doresc sã le rezolve. La adunare au asistat 25 de reprezentanþi
de la toate organizaþiile ºi instituþiile
ce activeazã pe teritoriul primãriei.
Seminarul s-a desfãºurat la
iniþiativa organizaþiei neguvernamentale locale Medicina pentru
toþi în cadrul unui proiect finanþat
de Fundaþia Soros Moldova ºi administrat de Centrul CONTACT.
De fapt, în Vorniceni activeazã tocmai opt ONG-uri, ºapte dintre care
s-au inclus în planificarea strategicã. Printre cele mai active
organizaþii se numãrã: Plai Natal,
care are drept scop ocrotirea naturii ºi a mediului ambiant; Terra
1530, organizaþie de ecologie ºi
agriculturã care editeazã bulentinul local Adevãrul; Medicina
pentru toþi, preocupatã de medicinã, igienã ºi profilaxia bolilor. De
curînd, au fost înregistrate
Asociaþia utilizatorilor de apã,
Asociaþia pãrinþilor ºi pedagogilor,
organizaþia Femeia ºi societatea,
iar în prezent se discutã despre crearea Consiliului local al tinerilor.
Principalele obiective pe care ºi
le-a propus comunitatea sînt gazificarea localitãþii, deschiderea bãii
publice ºi a grãdiniþei, construcþia
apeductului pentru ºcoalã, iluminarea ºi salubrizarea satului.
Vrem sã deschidem cît mai
curînd baia, pe care am reparat-o.
Dat fiind cã anul trecut la liceul din
localitate au fost înregistrate peste 60 de cazuri de hepatitã, dorim
sã reparãm apeductul care alimen-

teazã instituþia de învãþãmînt cu
apã. De asemenea, în timpul apropiat intenþionãm sã deschidem grãdiniþa, a menþionat primarul. Totodatã, datoritã faptului cã anul viitor conducta de gaze va ajunge
pînã în marginea Vornicenilor, satul va avea posibilitatea sã se gazifice. Va trebui sã ne descurcãm
singuri. De aceea, am decis sã implicãm comunitatea. Anul trecut am
reuºit sã reabilitãm cu susþinerea
localnicilor douã apeducte, care alimenteazã diferite sectoare ale satului: am curãþat izvoarele, am
schimbat þevile. La reparaþie, locuitorii din sectoarele respective
au contribuit cu cîte 60-80 de lei.
La rîndul sãu, ºi primãria a alocat
în acest scop circa 30 de mii de lei.
Pentru unele sectoare ale satului Vorniceni asigurarea cu apã potabilã este o problemã dificilã, pentru cã apa din o bunã parte din fîntîni are un gust amãrui. Pe deasupra nici unul, din cele ºase apeducte, cîte sînt în sat, nu e prevãzut cu sistem de dezinfecþie a apei
ºi aceasta nu poate fi folositã pentru pregãtirea bucatelor. În anul
care vine, dupã cum a fost prevãzut în strategia de dezvoltare a satului, administraþia publicã localã
planificã sã repare încã trei sisteme de alimentare cu apã. Acest
lucru intenþionãm sã-l facem împreunã cu organizaþiile neguvernamentale de mediu din localitate, ne-a spus secretara primãriei,
Victoria Butnaru.
Primãria a întocmit o listã cu toate problemele care au fost puse
pe tapet la seminarul de planificare strategicã, listã pe care intenþioneazã sã o distribuie în toate colectivele de muncã pentru discuþii
publice.
Natalia RÃILEANU
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SÃ ÎNVÃÞÃM DIN GREªELILE ALTORA

LA GRINÃUÞI

Cãldura va ajunge în casele oamenilor
Grinãuþiul este o localitate
cu peste 500 de case, moarã
ºi poºtã, situatã la 12 km
nord de Bãlþi. Aflatã pînã
nu demult în componenþa
primãriei Corlãteni, aceastã localitate încearcã astãzi
sã demonstreze cã se poate
autogestiona eficient ºi în
condiþiile noii
administraþii publice
locale.
Acum trei ani, comunitatea
din Grinãuþi a demarat implementarea, în colaborare cu
FISM, a unui proiect de
reparaþie capitalã a gimnaziului.
A fost instituitã Agenþia de
implementare care a acumulat
cotizaþia de garanþie a
contribuþiei. Dar contribuþia de
15 procente din suma de
proiect a fost colectatã doar în
proporþie de douã treimi.
Întrucît timpul nu aºtepta ºi
trebuia de întreprins ceva,
conducerea fondului a decis ca
lucrãrile de reparaþie sã fie
efectuate tot în proporþie de
douã treimi din suma solicitatã.
Cea mai mare parte a sãtenilor susþin cã de vinã este doar
comunitatea din Grinãuþi care
nu s-a putut mobiliza cum ar fi
fost de dorit. Dupã pãrerea mai
multor interlocutori, contribuþia
deplinã n-a fost acumulatã
fiindcã nu s-a lucrat îndeajuns
cu lumea. Munca de lãmurire
trebuiau s-o facã, în primul rînd,
activiºtii locali din Agenþia de
implementare. Astfel, nu toþi
locuitorii satului au înþeles
rostul contribuþiei. Lumea a
crezut cã va fi înºelatã ºi nu s-a
grãbit sã dezlege punga.
În fine, ºcoala a fost renovatã. Blocurile de studii au fost
acoperite cu tablã zincatã,
geamurile de lemn au fost
schimbate cu termopane, iar

pardoseala de scînduri - cu
linoleum; a fost adusã mobilã
nouã. Ca în orice obiect renovat cu ajutorul FISM, ºi aici se
simte prezenþa unei mîini de
gospodar.
Cînd au vãzut noua faþadã a
gimnaziului, cele peste 20 de
termopane puse în locul
ferestrelor vechi, din lemn,
acoperiºul roºu din tablã
zincatã, oamenii au înþeles cã au
dat greº atunci cînd au fost
neîncrezãtori în posibilitatea de
realizare a respectivului proiect.
Oarecum ruºinatã, comunitatea nu a întîrziat sã propunã
FISM un nou proiect, care a
fost cîºtigat. Adunarea generalã a satului s-a pronunþat
unanim pentru construcþia
gazoductului ºi a centralei
termice a ºcolii.
De aceastã datã, comunitatea
s-a întrecut pe sine. Cheta a
fost organizatã mult mai bine,
de la fiecare locuitor al satului
fiind strînse cîte 300 de lei. În
total, satul a acumulat 51 000
lei, 10 mii dintre care au fost
donate de Asociaþia de gospodãrii þãrãneºti PrintanaAgrie, iar 30 mii de lei - de
fostul Consiliu judeþean Bãlþi.
Agenþia de implementare a
proiectului de gazificare a fost
botezatã destul de sugestiv Fãclia - preºedinte al agenþiei
fiind numit Ion Costiuc, proprietarul unui complex de morãrit.
El este unul dintre primii
întreprinzãtori din localitate
care a reuºit la începutul etapei
de tranziþie la economia de piaþã
sã-ºi deschidã în sat o afacere.
Om cu experienþã de viaþã,
Ion Costiuc a studiat mai intîi
proiectele similare implementate
de FISM în satele vecine
Sîngureni ºi Corlãteni, gazificarea cãrora a decurs conform
graficelor stabilite.

Problemele însã au apãrut
de unde nici nu te aºtepþi.
Dupã cum remarcã ºeful
agenþiei de implementare,
primarul de atunci Valeriu

Gordilã i-a asigurat la început
pe sãteni cã fiecare gospodãrie
va trebui sã contribuie cu încã
vreo 2000 lei pentru a se
conecta la reþea. Lumea a fost
de acord, dar în realitate costul
conductelor s-a dovedit a fi
mult mai mare, ceea ce le-a tãiat
la mai mulþi dorinþa de a-ºi
trage gaz pînã acasã. La ora
actualã, în funcþie de distanþa
de la conducta principalã,
gospodarul trebuie sã scoatã
din buzunar circa 3500 de lei ºi
mai mult, în funcþie de numãrul
de injectoare pe care ºi le
instaleazã.
Potrivit membrilor Agenþiei
de implementare, tenderul în

urma cãruia trebuia selectat
contractorul a decurs destul de
anevoios. Întrucît prea puþine
întreprinderi de profil ºi-au
înaintat oferta, concursul a fost

fost conectatã ºcoala, dupã ce
sistemul de încãlzire al acesteia
a fost utilat cu cazane automate. Conectarea ºcolii la noul
sistem de termoficare va slãbi

amînat de mai multe ori, deºi i sa fãcut destulã publicitate. Pînã
la urmã, acesta a avut loc,
contractul fiind cîºtigat de cãtre
firma Conmec S.A., filiala
Bãlþi. Lucrãrile care au început
în mai 2002 trebuiau încheiate,
conform graficului, în martie
curent. Dar termenul a fost
amînat pentru luna mai, apoi
pentru august. La începutul lui
noiembrie curent, mai rãmãseserã necheltuite încã 110 000 lei
din suma totalã de 629 000 lei,
la cît a fost estimat proiectul.
Dupã multe aºteptãri, la 18
noiembrie conducta de gaz de
presiune medie, cu o lungime
de 11 243 metri, a fost datã în
exploatare. Din pãcate, din
cauza costurilor mari, nu toþi
sãtenii au avut posibilitatea sã
se conecteze la reþea. Dar o pot
face în orice moment în care
situaþia lor financiarã va fi mai
bunã.
Cel mai important lucru este
cã la reþeaua de gaze naturale a

povara primãriei care va plãti de
3 ori mai puþin pentru încãlzirea
instituþiei decît în cazul consumului de cãrbuni.
Petru Plãmãdealã, primarul de
Grinãuþi, sperã sã poatã rezolva,
cu suportul diferitor finanþatori,
multe probleme de interes
public, pe care nu este deocamdatã în stare sã le soluþioneze
de unul singur. Trebuie reparat
drumul din localitate pe o
distanþã de cinci kilometri, ceea
ce ar însemna investiþii în sumã
de circa un milion de lei, bani
pe care comunitatea nu-i are. Pe
ordinea de zi îºi are locul sãu ºi
Cãminul cultural, a cãrui
construcþie a fost stopatã din
cauza aceleiaºi lipse de bani.
Primarul este încrezãtor în ceea
ce priveºte viitorul satului. Iar
despre problemele prin care au
trecut, sãtenii cred cã trebuie sã
tragã învãþãmintele necesare,
pentru a nu mai repeta vechile
greºeli.
Ion CERNEI
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AMENAJAREA TERITORIULUI

Pe giurgiuleºteni îi uneºte spiritul gospodãresc
La Polul sud al Moldovei,
acolo unde Prutul se îngemãneazã cu Dunãrea, se gãseºte
localitatea Giurgiuleºti. Deºi
nu e nici mare, nici bogat în
vestigii cultural-istorice,
satul Giurgiuleºti, raionul
Cahul, a ajuns sã fie cunoscut de toatã lumea. Acest
fapt se datoreazã aºezãrii
sale geografice, în special,
terminalului (port fluvial)
care a început sã fie construit
acum cîþiva ani ºi care
reprezintã o posibilitate de a
deschide calea Moldovei
spre lume ºi a lumii spre
Moldova  ºi pe calea
undelor...fluviale.
Cu siguranþã, o asemenea perspectivã ar fi un vis pentru orice
localitate din þara noastrã. Dar, pînã
se gãsesc banii necesari pentru finalizarea construcþiei terminalului
ºi doritori de a investi în aceastã
afacere, locuitorii din Giurgiuleºti
nu aºteaptã manã cereascã.

Pãdurea, un vis realizat
Trãind la sud, unde nu sînt
pãduri, locuitorii din Giurgiuleºti ºiau dorit dintotdeauna sã aibã în
apropiere cît mai mulþi copaci ºi o
mare de verdeaþã. În Giurgiuleºti
sînt doar doi stejari - unul în centrul satului ºi altul, foarte bãtrîn,
pe cîmp, cãruia toatã lumea îi zice
Tufa lui moº Andrei. Pentru cã sînt
doar doi, toatã lumea trateazã cu
mult respect aceºti arbori. De parcã ar fi niºte moºi sfãtoºi.
Dorinþa sãtenilor de a avea cît
mai mulþi copaci în împrejurimile
satului s-a materializat în anul 2000,
cînd comunitatea din Giurgiuleºti a
cîºtigat un proiect ce prevedea plantarea unei fîºii de pãdure. Astfel a
început colaborarea cu Fondul de
Investiþii Sociale din Moldova.
ªapte hectare din rezervele de
pãmînt ale primãriei au fost plantate cu salcîm, tei ºi arbuºti de scoruº.
Am ales salcîmul ºi scoruºul pentru cã în pãrþile noastre, din cauza
secetei, altfel de copaci ºi arbuºti
nici nu prea se gãsesc, ne-a spus
Aculina Fridjoi, secretara primãriei
din Giurgiuleºti ºi, totodatã, una

dintre principalele activiste la implementarea proiectului respectiv.
Cresc ºi rezistã la condiþiile climei
semiaride din ultimele decenii doar
unii copaci fructiferi, pe cînd stejarii, spre exemplu, se usucã, a
spus ea.
Fîºia de pãdure a fost sãditã
împreunã cu profesorii ºi elevii
ºcolii din localitate, cu angajaþii
instituþiilor de deservire socialã ºi
cu alþi oameni din localitate. Costul proiectului s-a cifrat la 30.027
lei, contribuþia comunitãþii constituind circa 4500 de lei.
În virtutea împrejurãrilor, lucrãrile de plantare s-au desfãºurat toamna tîrziu, în luna noiembrie, care
a fost foarte ploiasã. Din aceastã
cauzã, o parte din copaci nu s-au
prins, astfel încît în anul urmãtor a
trebuit sã sãdim alþii în loc,
povesteºte Aculina Fridjoi.
În prezent, pãduricea se aflã sub
patronajul ºcolii, elevii fiind cei care
o îngrijesc ºi o curãþã cu regularitate. În plus, aceastã fîºie de pãdure
serveºte liceului din localitate ca lot
experimental. În ziua vizitei mele la
Giurgiuleºti, cei din conducerea primãriei ºi a ºcolii tocmai discutau
despre necesitatea efectuãrii lucrãrilor de curãþare a pãduricii, cu
participarea elevilor liceului. Totodatã, pentru cã se apropie iarna, ei
planificau ca în jurul fiecãrui copac
sã fie sãpat cîte un uluc pentru acumularea apei ºi a zãpezii. Este un
lucru necesar pentru a-i educa pe
elevi sã munceascã nu doar de dragul muncii, ci pentru binele naturii
ºi pãstrarea unui mediu curat ºi sãnãtos, considerã profesorii.

Liceul cu cel mai
bine amenajat teritoriu
din raion
Trebuie sã menþionãm cã liceul
din Giurgiuleºti se numãrã printre
învingãtorii concursului pentru
ºcolile cu cel mai bine amenajat
teritoriu, organizat de guvernul
Republicii Moldova, cu asistenþa
tehnicã a Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova. Profesorii ºi
elevii, dar ºi toþi consãtenii, se pot
mîndri cã au cea mai amenajatã ºi
îngrijitã instituþie de învãþãmînt din
întregul raion Cahul. Succesul se

/ Vedere din centrul satului
datoreazã în special pãrinþilor, elevilor ºi profesorilor, care au participat activ la prosperarea instituþiei
de învãþãmînt. Astfel, profesorii ºi
pãrinþii au pus mînã de la mînã ºi
au adunat 10 mii 750 de lei pentru a
construi un gard în jurul liceului.
Colectivul didactic se aratã foarte
mulþumit de faptul cã la lucrãrile
de vopsire a gardului, de creare a
spaþiilor verzi ºi de amenajare a terenului de sport au pus umãrul ºi
elevii.
În timpul cel mai apropiat elevii
ºi profesorii, dar ºi micuþii de la
grãdiniþa din localitate, vor avea
posibilitatea sã înveþe în sãli bine
încãlzite. Datoritã faptului cã, recent, a fost datã în exploatare conducta de gaze naturale pe traseul
Ciºmichioi-Giurgiuleºti, în scurt
timp locuitorii din Giurgiuleºti vor
beneficia de gaz. Primele, cu suportul financiar al FISM, au fost
conectate la conducta de gaz liceul
ºi grãdiniþa, instituþii care aveau
sãli de cazane ce funcþionau cu cãrbune. Construite la mare distanþã
de blocurile de studii, cu þevile neizolate sub pãmînt, vechile sãli de
cazane nu erau în stare sã asigure
cu agent termic clãdirile, astfel încît ºi elevii, ºi micuþii de la grãdiniþã

/ Primarul satului Giurgiuleºti, Nicolae Tornea
îngheþau în încãperi. De aceea,
comunitatea a optat pentru
construcþia unor sãli de cazane
pentru instituþiile educaþionale,
care sã funcþioneze consumînd
gaze naturale. Costul ambelor sãli
de cazane ºi al sistemului de încãlzire la grãdiniþã se cifreazã la circa
35 mii de dolari, 15 % din aceastã
sumã fiind alocatã de comunitate.
Acum, gazificarea ºi aprovizionarea cu apã sînt douã puncte
strategice în planul de dezvoltare
a localitãþii pentru urmãtorii ani,
ne-a declarat primarul satului
Giurgiuleºti, Nicolae Tornea. Trebuie sã menþionãm cã, o datã cu
gazificarea ºcolii ºi a grãdiniþei, la
conducta de gaze s-au conectat ºi
o parte din locuitorii satului  circa 1/3 din populaþie. Potrivit spuselor primarului, satul Giurgiuleºti
a fost inclus în bugetul investiþiilor
capitale pentru anul 2004 ºi urmeazã sã beneficieze de 400 mii de lei
pentru gazificare.

Locuitorii iau parte la
toate activitãþile
Se zice cã prima impresie este
decisivã în majoritatea cazurilor.
Ei bine, strãinii care pãºesc pentru prima datã pe pãmînt moldo-

venesc, intrînd în þarã prin vama
de la Giurgiuleºti, îºi creeazã, cu
siguranþã, o impresie bunã despre poporul nostru. Pentru cã pe
cît de frumoºi la vorbã sînt oamenii din Giurgiuleºti (calitate pentru care ar putea fi invidiaþi de majoritatea concetãþenilor), pe atît
de aranjatã ºi îngrijitã este întreaga localitate. Firea de gospodar a
oamenilor de aici o dovedesc strãzile curate ºi frumos amenajate,
deºi sîntem în amurg de toamnã.
Este adevãrat cã anumite lucrãri
de salubrizare ºi menþinere a
curãþeniei pe teritoriul satului ºi
le asumã administraþia publicã localã, din sursele proprii. Dar primãria nu poate sã se ducã acasã
la un om ºi sã-i vopseascã gardul,
spre exemplu, sau sã-i mãture prin
ogradã. Totul depinde de
conºtiinþa omului, or, la noi a fost
aºa curat ºi frumos întotdeauna,
spune primarul Nicolae Tornea.
Locuitorii satului participã la toate activitãþile pe care le iniþiem. În
plus, de cîte ori le-am solicitat ajutorul, niciodatã nu au spus nu.
Ne bucurãm de acest lucru, pentru cã numai împreunã putem face
ca localitatea sã prospere.
Natalia RÃILEANU
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SERVICII SOCIALE DE ALTERNATIVÃ

CENTRUL DIN TARACLIA

Casa în care te simþi copil
În satul Taraclia, raionul
Cãuºeni, funcþioneazã una
dintre puþinele instituþii
sociale de alternativã din
republicã, orientate spre
ajutorarea copiilor din
familiile socialmente vulnerabile. Sãrãcia ºi ºomajul au
afectat multe familii tinere.
Rãmaºi fãrã surse de
existenþã, mulþi pãrinþi au
degradat moral, deseori
lãsîndu-ºi copiii în voia
sorþii..

suficiente pentru alimentarea copiilor de trei ori pe zi. Evident, la
deschiderea Casei în care mã simt
copil primãria s-a confruntat ºi cu
numeroase probleme de ordin administrativ. Una dintre cele mai
complicate a fost tarificarea pentru salarizarea angajaþilor, fiindcã
deocamdatã cadrul legislativ moldovenesc nu reglementeazã modul
de finanþare a instituþiilor sociale
de alternativã.

300 de familii socialmente
vulnerabile

În prezent, centrul dispune de
un sediu aparte într-o clãdire miniaturalã, vopsitã în roz. Jucãriile,
cãrþile colorate, computerul, televizorul ºi alte lucruri îi aºteaptã pe
copiii care iatã-iatã vor pãºi pragul
acestui centru ce seamãnã cu o
cãsuþã din poveºti. De fapt, Casa
unde mã simt copil stã cu un picior în sediul vechi, din incinta
grãdiniþei, ºi cu altul - în cel nou.
La ora actualã, se definitiveazã lucrãrile de mobilare ºi se pune la
punct alimentarea cu energie electricã.
Reparaþia clãdirii în care a fost
amplasat centrul a costat 600 mii
de lei, cîºtigaþi în cadrul unui concurs anunþat de FISM. Din aceastã sumã, 20 de mii au constituit
contribuþia comunitãþii, care a fost
acumulatã fãrã mari probleme. O
bunã parte din sãtenii care au cote
de pãmînt - circa 600 la numãr - activeazã în comun în cadrul SRL
BOGÃTMOS. SRL-ul a alocat 10
mii de lei în contul contribuþiei
comunitãþii, iar încã 10 mii au fost
strînse de la locuitorii din sat.
Lucrurile au decurs mai uºor
pentru cã acesta a fost al doilea
proiect implementat în Taraclia. Primul proiect, de asemenea realizat
cu suportul FISM, a fost reparaþia
capitalã a ºcolii. Astfel, a fost renovatã faþada celor douã blocuri
de studii ale ºcolii, au fost schimbate acoperiºul, uºile ºi ferestrele.
De asemenea, în cadrul aceluiaºi
proiect, a fost înnoit gardul ºcolii.
Costul lucrãrilor s-a cifrat la 535 de
mii de lei, dintre care circa 90 de mii
au fost alocate de sãteni.
Atunci cînd s-a început desfãºurarea primului proiect, multã
lume avea îndoieli; sãtenii erau cam
rezervaþi ºi nu prea doreau sã-ºi
aducã ºi ei obolul. Însã la acumularea contribuþiei pentru deschiderea centrului nu s-au mai confruntat cu asemenea probleme. Oamenii s-au convins cã banii sînt
folosiþi conform destinaþiei.
Centrul îºi deschide uºile dimineaþa, la ora 7.00-7.15, cînd copiii
vin aici sã ia masa, dupã care pleacã la lecþii. Programul dureazã pînã
la 17.00, timp în care cei 25 de beneficiari ai instituþiei au posibilitatea sã-ºi facã temele cu ajutorul pedagogilor de aici, sã participe la diverse activitãþi instructiv-educati-

Problema copiilor neºcolarizaþi
s-a extins la scara întregii republici. Cu toate acestea, este în puterea fiecãrei comunitãþi sã o rezolve. Satul Taraclia a demonstrat cã
acest lucru e posibil, dechizînd o
instituþie cu o denumire sugestivã
- Casa în care mã simt copil, ce
funcþioneazã cu succes.
Primarul Anastasia Bedros ne
povesteºte cã ideea de a deschide
un asemenea centru a apãrut atunci cînd adminstraþia localã s-a confruntat cu problema ºcolarizãrii copiilor. Aveam 23 de copii care nu
frecventau ºcoala, spune ea. Am
încercat sã aflãm, sã înþelegem de
ce aceºti copii nu se trag la carte.
Avînd ca surse registrele de la primãrie de evidenþã a populaþiei, am
fãcut o analizã a situaþiei, examinînd fiecare familie din sat, ºi am
descoperit cã în localitate avem în
jur de 300 de familii socialmente
vulnerabile, din cele 1700 existente. Cei 23 de copii proveneau tocmai din asemenea familii. În aceasã situaþie, administraþia localã a
început sã caute o modalitate de
a-i ajuta pe respectivii copii. Aceasta s-a ivit pe neaºteptate. Probabil, Dumnezeu a vrut ca tocmai
atunci sã fim invitaþi la seminarele
organizate de Fondul de Investiþii
Sociale din Moldova, unde am aflat
despre posibilitatea de a implementa proiecte în diferite domenii.
ªi iatã aºa ne-a venit ideea de a
deschide un centru de servicii sociale de alternativã, spune dna
primar. De cum a revenit acasã, a
convocat lucrãtorii de la grãdiniþa
din localitate ºi, de comun acord,
au decis sã deschidã un centru
care sã-i ajute pe copiii din familiile nevoiaºe.
Grãdiniþa era amplasatã într-o
clãdire cu douã etaje, însã din cauza numãrului redus de copii, spaþiul
nu era folosit pe deplin. Încãperile
libere au fost date în folosinþa centrului. Astfel, la Taraclia a apãrut
Casa în care mã simt copil. Ca sã
demonstreze cã au intenþii serioase ºi cã vor cu adevãrat sã-i ajute
pe copii, membrii grupului de
iniþiativã au apelat la unele
comunitãþi creºtine, care le-au oferit haine ºi produse alimentare,

Cãsuþa din poveºti

ve, sã se joace etc. Alimentaþia copiilor este asiguratã din contul primãriei ºi din ajutoarele umanitare
pe care administraþia publicã localã ºi conducerea centrului reuºesc
sã le obþinã suplimentar.
Capacitatea centrului este de
pînã la 50 de copii, iar termenul maxim în care un copil poate beneficia
de serviciile instituþiei este de ºase
luni. Totul se decide, însã, în funcþie
de situaþia fiecãrui copil în parte.
Mulþi copii, pînã a veni la centru, nici nu puseserã mîna pe carte; unii, la vîrsta de 11 ani încã nu
ajunseserã sã frecventeze ºcoala,
despre alþii nici nu se ºtia cã existã
pe faþa pãmîntului, deºi sînt de vîrstã ºcolarã.
Prima donaþie (pixuri  25 de
bucãþi), pe care centrul a primit-o

vi ajung sã fie corigenþi, a mai
spus ea.
De la începuturile activitãþii centrului, ºase copii cu deficienþe au fost
aduºi încoace de la ºcoala specialã
din Tocuz ºi ajutaþi sã se reintegreze
în ºcoalã ºi în societate. În total, pînã
în prezent, de serviciile instituþiei au
beneficiat 179 de minori.
Pentru a-i face pe pãrinþi sã-ºi
schimbe atitudinea faþã de propriii
copii, angajaþii centrului organizeazã pentru ei seminare, mese rotunde sau îi viziteazã la domiciliu.
Eforturile nu sînt zadarnice. Pedagogii se aratã mulþumiþi cã pãrinþii
copiilor care vin la centru manifestã interes faþã de preocupãrile copiilor ºi au grijã sã-i îmbrace în haine curate.
Unul dintre scopurile centrului

absolvirea a nouã clase nu au posibilitate sã-ºi continue studiile la liceu, trebuie sã fie înmatriculaþi aici.
ªcoala polivalentã le oferã acestora ºansa de a însuºi o profesie, cum
ar fi cea de bucãtar, cusãtoreasã,
constructor etc.
Pedagogii centrului au conºtientizat un adevãr elementar: trebuie
sã facã tot ce le stã în puteri pentru a schimba situaþia copiilor
defavorizaþi.
Pentru grija manifestatã faþã de
ei, copiii rãspund cu reciprocitate.
Ei îºi exprimã dragostea ºi
recunoºtinþa în cele mai diferite
moduri. Spre exemplu, în ziua în
care ne-am întîlnit, dna Ceban a
purtat în buzunarul de la hainã un
mãr pe care i l-a strecurat unul dintre copii.

de la primãrie, s-a epuizat într-o sãptãmînã ºi jumãtate  toate pixurile
au fost rupte, pentru cã mulþi copii
nici nu ºtiau cum se þine acest instrument. Mai mult decît atît, în memoria pedagogilor ºi în istoria centrului a rãmas cazul incredibil al unei
fete care, la vîrsta de 16 ani, nu ºtia
sã citeascã ºi sã numere mãcar pînã
la zece. Aplicîndu-i-se stigmatul
retard mintal, adolescenta a fost
dusã la ºcoala specialã din Tocuz,
de unde a fost recuperatã de lucrãtorii centrului. Dupã o perioadã
de reabilitare psihologicã ºi moralã,
cu sprijinul pedagogilor, ea a reuºit
sã se reintegreze în ºcoala normalã,
înregistrînd rezultate la învãþãturã
peste nivelul mediu.
Unii copii, cînd au venit la noi
ºi încercam sã-i învãþãm a scrie ºi a
numãra, se temeau de tablã ºi de
cretã, pentru cã nu ºtiau ce înseamnã asta, ce pot face cu ele,
povesteºte Maria Mocan, pedagog la Casa unde mã simt copil.
Asta se întîmplã pentru cã nu s-a
ocupat nimeni de ei, nimeni nu a
încercat sã le explice mãcar ceva.
Din aceastã cauzã copiii respecti-

este ºi cel de a schimba atitudinea
copiilor din familii normale faþã de
sãmaºii defavorizaþi de soartã. La
începutul activitãþii noastre, nu
eram acceptaþi de cãtre profesorii
ºi elevii de la ºcoalã, ne-a spus
Galina Ceban. Ne venea foarte
greu sã-i convingem pe profesori
sã accepte ca, spre exemplu, un copil de 14 ani (pentru cã am avut ºi
asemenea cazuri) sã stea alãturi de
cei de 6-7 ani.
Acum s-a schimbat ºi atitudinea elevilor, ºi a pedagogilor, mulþi
dintre ei chiar semnaleazã cazuri ale
unor copii cu probleme în familie
ºi care ar trebui sã fie integraþi la
centru.

Îmi place la centru pentru cã e
bine ºi frumos. Aici îmi fac lecþiile,
desenez, mã joc, ne-a spus un pui
de om cu numele Veronica
Prepeliþã, elevã în cl. II-a. Despre
ea, pedagogii spun cã este foarte
bunã la matematicã.
Ina Malanca, unul dintre copiii
care au fost recuperaþi de la ºcoala
specialã din Tocuz, este elevã în
cl. III-ia ºi a ajuns sã înveþe bine.
Iatã ce ne-a declarat ea: Îmi place
mult sã vin la centru. Aici am mulþi
prieteni cu care mã joc, împreunã
ne facem lecþiile.
În activitatea sa, dna Anastasia
Bedros se conduce de urmãtorul
principiul: copilul vede ºi se vrea
vãzut, copilul aude ºi se vrea auzit,
copilul e totul ºi vrea de toate. Tocmai de aceea, spune dînsa, ne
strãduim sã le arãtãm copiilor din
familiile nevoiaºe cã pe lume mai
sînt ºi lucruri frumoase. Copiii sînt
viitorul nostru ºi, dacã n-o sã avem
astãzi grijã de ei, n-o sã le acordãm
atenþia cuvenitã ºi sprijinul necesar, n-o sã avem cui încredinþa ziua
de mîine.
N.R.

Grijã pentru
ziua de mîine
Totodatã, conducerea centrului
se îngrijeºte de soarta copiilor care
au beneficiat de asistenþa instituþiei
ºi dupã ce ei absolvesc ºcoala. În
acest scop, a fost stabilit un acord
cu ªcoala polivalentã din localitate, potrivit cãruia elevii care provin
din familii nevoiaºe ºi care dupã
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Centrul CONTACT ANUNÞÃ
Programul de
instruire continuã

Centrul Naþional de Informare ºi Asistenþã pentru ONG-uri CONTACT anunþã Programul de instruire continuã pentru reprezentanþii
organizaþiilor neguvernamentale ºi ai grupurilor de iniþiativã. Programul de instruire continuã derivã direct din misiunea Centrului
CONTACT care se concretizeazã în sprijinirea sectorului asociativ
prin oferirea de servicii de instruire, consultanþã ºi informare.
Scopul programului este de a contribui la sporirea eficienþei
activitãþii ONG-urilor ºi, implicit, creºterea calitãþii prestaþiei lor în
contextul societãþii. Instruirea membrilor asociaþiilor în diverse aspecte ale managementului asociativ devine un imperativ în condiþiile
creºterii permanente a numãrului de organizaþii, membrii cãrora nu
au o pregãtire necesarã în domeniul managementului asociativ, fapt
ce produce deficienþe în activitate ºi, chiar, deseori împiedicã la
dezvoltarea normalã a organizaþiilor.
Programul presupune promovarea activitãþilor de training. La seminare pot participa membrii organizaþiilor neguvernamentale care
dovedesc apartenenþa la o organizaþie. La seminarele privind cadrul
legislativ ºi înregistrarea unei organizaþii neguvernamentale pot sã
participe ºi persoane care nu sînt încadrate într-o asociaþie.
Frecvenþa seminarelor în programul Instruire continuã va fi de
cîte unul pe sãptãmînã. În cazul cererii sporite este posibilã o creºtere
a numãrului de seminare. Numãrul de participanþi nu va depãºi 25 de
persoane.
Pe parcursul anului 2003, Centrul CONTACT
va promova seminare în urmãtoarele domenii:
Ø Cadrul legislativ ºi înregistrarea unei organizaþii neguvernamentale
Ø Scrierea propunerii de finanþare
Ø Colectare de fonduri
Ø Managementul resurselor umane
Ø Managementul voluntarilor
Ø Planificare strategicã
Ø Managementul organizaþiei
Pentru informaþii suplimentare contactaþine la:
or. Chiºinãu, str. Bucureºti, 83; tel. 23-39-47, 23-39-48.

Direcþia Elveþianã pentru
Dezvoltare ºi Cooperare
(DDC), parte integrantã a
Departamentului Federal
al Afacerilor Externe al
Elveþiei, Biroul de la Chiºinãu, anunþã
lansarea Programului de Granturi Mici
pentru ONG-uri pentru anul 2003
în Moldova.
Scopul programului este de a promova dezvoltarea
societãþii civile în Republica Moldova prin acordarea suportului ONG-urilor din Moldova ale cãror activitãþi contribuie în mod direct la îmbunãtãþirea condiþiilor de trai a
celor mai vulnerabile ºi defavorizate segmente ale
societãþii.
Programul de Granturi Mici este o competiþie deschisã
pentru ONG-urile din Republica Moldova, înregistrate
oficial ºi active în domeniul social, care îºi desfãºoarã
activitatea în localitãþile rurale ºi defavorizate. ONG-urile
selectate vor beneficia de granturi mici pentru a fi
susþinute la nivel de proiect (finanþarea activitãþilor proiectului) ºi la nivel organizaþional (asistenþã tehnicã ºi instruire). Mãrimea granturilor variazã între 3000 ºi 15000
dolari SUA. Durata maximã a proiectului este de 12 luni.
Suma totalã disponibilã pentru granturi este de 125000
dolari SUA.
Programul este desfãºurat în parteneriat cu ONG-ul
CAMIB care acordã suport administrativ ºi asistenþã tehnicã.
Biroul DDC în Moldova a lansat Programul de Granturi mici pentru ONG-uri în 2001. Pe parcursul a douã etape,
18 ONG-uri au beneficiat de granturi în suma totalã de
202884 dolari SUA.
Informaþii adiþionale pot fi obþinute
de pe pagina web a DDC: www.sdc.md.

Alternative

rurale, 1-15 noiembrie 2003

PROGRAMUL CANADIAN PENTRU INIÞIATIVE LOCALE
1. SCOPURI ªI OBIECTIVE
Scopul programului canadian pentru iniþiative locale
(Canada Fund-CF) este de a sprijini dezvoltarea unei
societãþi civile puternice, viabile ºi pluraliste în contextul
economiei de piaþã, prin facilitarea participãrii active a
grupurilor ºi organizaþiilor voluntare non-profit în procesul reformei sociale, economice ºi politice.
2. PRIORITÃÞILE PE ÞÃRI. MOLDOVA
Ø Sprijinirea dezvoltãrii capacitãþii ONG-urilor;
Ø Sprijinirea dezvoltãrii economice;
Ø Încurajarea protecþiei omului ºi a dezvoltãrii resurselor
umane;
Ø Îmbunãtãþirea protecþiei mediului;
Ø Sprijinirea dezvoltãrii conºtiinþei civice democratice prin
stimularea creºterii angajãrii ºi participãrii cetãþenilor;
Ø Stimularea cooperãrii dintre ONG-urile locale ºi
autoritãþile publice;
Ø Acordarea de asistenþã grupurilor defavorizate, cum ar
fi persoanele cu handicap.
3. CINE POATE SOLICITA GRANTURI
Contribuþiile pot fi acordate grupurilor ºi organizaþiilor
neguvernamentale ºi comunitãþilor locale în vederea implementãrii de proiecte în beneficiul comunitãþii.
Fondurile nu pot fi acordate unei persoane fizice în
vederea obþinerii de beneficii personale.
4. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Proiectele trebuie sã fie compatibile cu obiectivele ºi pro-

gramele reformei economice ºi politice ale guvernului naþional.
Exemple de activitãþi sprijinite de programul Canada
Fund:
Ø Seminare de pregatire ce vizeazã întãrirea capacitãþii ONGurilor;
Ø Activitãþi menite sã atragã participarea voluntarilor ºi
sã creascã participarea civicã în rezolvarea problemelor
legate de spaþiile verzi ºi administrarea deºeurilor;
Ø Educarea populaþiei în scopul reducerii violenþei ºi
abuzului împotriva femeilor ºi copiilor.
Contribuþiile primite pentru proiect trebuie folosite în
scopurile declarate. Proiectele aprobate trebuie sã fie unicat ºi nu este permis ca acestea sã fie duplicate, variante
corectate sau o forma de finanþare canadianã simultanã a
unor proiecte deja finanþate de cãtre Guvernul canadian.
Studiile de fezabilitate nu sînt eligibile pentru acest
program.
Contribuþia canadianã nu poate depãºi valoarea
de 6000 dolari SUA.
Propunerile de proiect trebuie trimise cãtre:
Daniela Topîrceanu, CFLI Officer, Canadian Embassy, Technical Cooperation Section, 36, Nicolae Iorga Street, 71118 Bucharest, Romania, tel. + 40-1-307 5097, 307
5059 (on Wednesdays, from 09:00 a.m. to 05:00 p.m.), tel.
+ 40-1-781 6212 (marþi ºi joi - 09:00 -17:00), mobil: +40-91
812 882, e-mail: daniela.topirceanu@dfait-maeci.gc.ca,
daniela_topirceanu@hotmail.com

Charles Stewart Mott Foundation
TRANSPARENCY INTERNATIONAL-MOLDOVA
Transparency International  Moldova anunþã continuarea concursului pentru cel mai bun articol de
investigaþie ºi cea mai bunã caricaturã la tema corupþiei în
anul 2003. Aceastã acþiune are scopul de a sensibiliza opinia
publicã faþã de pericolul fenomenului corupþiei. Premiile
pentru cel mai argumentat articol privind corupþia, ca rezultat al investigaþiei jurnalistice, sînt urmãtoarele:
Locul I  200 USD
Locul II  150 USD
Locul III  100 USD
Premiile pentru cea mai bunã caricaturã la tema corupþiei
sînt urmãtoarele:
Locul I  200 USD
Locul II  150 USD
Locul III  100 USD

Articolele ºi caricaturile pentru concurs pot fi înaintate
pînã la sfîrºitul lunii octombrie curent. Toate articolele ºi
caricaturile vor fi plasate pe parcursul anului pe pagina
web a Transparency International  Moldova http://
www.transparency.md.
Rezultatele concursului vor fi anunþate la începutul lunii decembrie 2003. Coordonatele de contact:
Preºedinte: Mihai Buruianã
Director Executiv: Lilia Caraºciuc
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Moldova, str. 31 August 1989, nr. 98, birou 204
MD-2004, Chiºinãu, Republica Moldova
Tel: (373-2) 20-34-84, 20-34-85, fax: (373-2) 21-05-95
E-mail: office@transparency.md

EECONET Action Fund (EAF)

Scopul Fundaþiei EAF constã în oferirea de sprijin economic reprezentanþilor
sectorului trei, adicã organizaþiilor neguvernamentale, pentru cumpãrarea sau
arendarea unor rezervaþii importante, care pot aduce o contribuþie semnificativã
la Pan European Ecological Network (Reþeaua Ecologicã Paneuropeanã). În
þãrile în care cumpãrarea loturilor de pãmînt sau/ºi arendarea acestora este
imposibilã, Fondul acordã susþinere în gestionarea ºi protejarea acestor rezervaþii.
Fundaþia susþine proiecte care:
- sînt îndreptate spre neadmiterea pierderii irecuperabile a bogãþiilor naturii;
- sînt orientate spre dezvoltarea durabilã;
- sînt îndreptate spre protejarea unor sectoare aparte ºi pe un termen lung;
- au influenþã asupra unui teritoriu mai mare decît cel prevãzut în proiect la
momentul dat;
- au potenþial de dezvoltare;
- vizeazã un teritoriu, parte a unei zone sau rezervaþii mai mari.
Prioritare sînt zonele de o valoare deosebitã, dar care se aflã în pericol.
Þãrile ºi regiunile prioritare: Albania, Belarus, Bosnia, Croaþia, Bulgaria, Republica Cehã, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Slovacia, Ucraina.
Adresa: EUCC  The Coastal Union Ro, box 11232, 2301 EE Leiden,
The Netherlands. Tel.: +31.71.5124069
E-mail: eaf@eucc.nl Web: www.eucc.nl
Programe de Granturi:
Proiecte iniþiate de ONG-uri, societatea civilã, întãrirea sectorului neguvernamental, promovarea drepturilor ºi responsabilitãþilor cetãþenilor, ameliorarea
relaþiilor interetnice (de asemenea, iniþiative speciale care susþin tranziþia politicã, economicã ºi socialã prin reprezentanþe regionale. Programe regionale, nu
locale).
Notã: Proiectele trebuie sã fie scrise în limba englezã. Informaþii suplimentare
puteþi obþine accesînd site-ul web: www.mott.org/programs/ap-cs.asp

EURASIA
Program de granturi
La momentul actual, Fundaþia Eurasia oferã susþinere financiarã pentru proiecte necomerciale, novatoare,
cu o finalitate ºi rezultate bine definite, care se încadreazã în urmãtoarele
domenii prioritare:
● dezvoltarea antreprenoriatului
privat;
● administraþie publicã ºi politici publice;
● societate civilã.
Fundaþia Eurasia NU acordã sprijin financiar pentru urmãtoarele tipuri de
activitãþi: burse pentru studii, asistenþã
umanitarã, programe de asistenþã ºi reabilitare psihologicã, cercetãri tehnicoºtiinþifice, medicinã ºi ramuri similare, culturã, cercetãri în domeniul istoriei ºi ecologie.
Pentru informaþii suplimentare, vã
puteþi adresa la Reprezentanþa în
Moldova a Fundaþiei Eurasia: tel./fax.
(022) 24.76.03 sau
e-mail:eurasia@eurasia.mldnet.com,
www.eurasia.org

