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Acest buletin apare în cadrul Proiectului Crearea reþelei de beneficiari FISM  finanþat de
Fondul de Investiþii Sociale din Moldova din grantul oferit de Guvernul Regatului Unit al
Marii Britanii ºi Irlandei de Nord. Proiectul este realizat de Centrul Naþional de Asistenþã ºi
Informare a Organizaþiilor Neguvernamentale CONTACT

EDIÞIE

SPECIALÃ

REZULTATELE CONCURSULUI

Pregãtirea ºcolilor cãtre sezonul rece
La finele anului 2002
Guvernul Republicii
Moldova prin intermediul Fondului de
Investiþii Sociale din
Moldova (FISM) a
anunþat un nou concurs pentru obþinerea
mobilierului ºcolar de
cãtre comunitãþile
rurale. Au avut ºanse
egale de a participa
toate comunitãþile
rurale din republicã, cu
excepþia celor care au
renovat ºcoli cu suportul FISM.
Criteriile de eligibilitate ale
concursului au fost starea
acoperiºului ºcolii, ermetizarea
uºilor ºi ferestrelor, aplicarea
mãsurilor de eficientizare a sistemului de încãlzire, nivelul de
asigurare a ºcolii cu combustibil pentru perioada rece a anului. Pentru participanþii la concurs a fost elaborat un formular
care a inclus mai mulþi indicatori ce þin de pregãtirea ºcolilor
cãtre sezonul rece. Responsabili de distribuirea formularelor au
fost direcþiile judeþene de
învãþãmînt. Termenul de prezentare a formularelor la judeþ a fost
1 noiembrie 2002. Astfel, la începutul etapei de evaluare 370
de comunitãþi au prezentat pe
adresa Direcþiilor judeþene de
învãþãmînt formulare de participare la concurs. Din judeþul
Bãlþi au intrat în concurs 116
comunitãþi, din Cahul  48,
Chiºinãu  5, Edineþ  4,
Lãpuºna  15, Orhei  52, Soroca  49, Taraclia  11, Tighina  33, Ungheni  18, UTAG 
19 comunitãþi.
Evaluarea s-a desfãºurat în

Ianuarie 2003

Retrospectivã
pe scurt
l Reprezentanþi ai administraþiilor publice locale ºi centrale din Moldova au
efectuat la începutul anului 2002 o vizitã de studiu în Suedia. Grupul de lucru a participat la un seminar de 10 zile,
la care a fost familiarizat cu practica localã de conservare a energiei termice în
încãperile de utilitate publicã, cu tehnologiile de conservare a cãldurii, cu
noile metode de exploatare a sistemelor
de încãlzire ºi cu materiale alternative
de încãlzire.
l În baza unui contract încheiat de FISM
cu compania suedezã de instruire în domeniul producerii ºi conservãrii energiei
termice AF International, în a doua jumãtate a anului trecut doi experþi ai acestei companii au petrecut în 10 judeþe ale
Moldovei seminare de consultare ºi instruire pentru primarii ºi directorii de ºcoli
din satele care au realizat proiecte
susþinute financiar de FISM. La seminare s-a discutat despre menþinerea obiectelor sociale ºi încãlzirea lor raþionalã.

/ Mobilierul de la Lemnarul S.A. în curînd va ajunge în ºcoli
perioada 02  26 decembrie
2002 în 3 etape.
I etapã de evaluare. Evaluarea formularelor s-a desfãºurat
la nivel judeþean. La evaluare au
participat reprezentanþii administraþiei judeþene, direcþiilor de
învãþãmînt, administraþiei publice locale, direcþiilor construcþie,
economie ºi reforme, reprezentanþi ai prefecturii, secþiilor
relaþii cu publicul ºi reprezentantul FISM. În rezultat, comisiile de evaluare judeþene au
selectat 33 de sate unde urmau
sã fie efectuate vizite de examinare.
Etapa II de evaluare. Aceastã etapã s-a desfãºurat la nivel de comunitãþi. Comisiile de
evaluare judeþene (reprezentanþi
ai Direcþiilor judeþene de
învãþãmînt ºi ai Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova)
au vizitat toate cele 33 de sate.

Notã: În anii 2001-2002 Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Fondului de Investiþii Sociale din
Moldova a organizat 4 concursuri pentru satele performante în domeniul dezvoltãrii comunitare. La concurs
au participat 219 sate. 49 comunitãþi au devenit învingãtoare, fiind premiate cu 402 seturi de mobilier ºcolar
în sumã de 2 mln 528 mii lei.

În rezultatul evaluãrii situaþiei
în teren au fost propuse pentru
comisia republicanã 14 sate care
au demonstrat cele mai înalte rezultate în pregãtirea ºcolilor
cãtre sezonul rece.
Etapa III de evaluare. Comisia de evaluare republicanã a
selectat, în baza rezultatelor
obþinute, 12 sate învingãtoare în
cadrul concursului Pregãtirea
ºcolilor cãtre sezonul rece.
Acestea sunt: Nihoreni, judeþul
Bãlþi; Taraclia de Salcie,
judeþul Cahul; Lozova ºi Puhoi,

judeþul Chiºinãu; Colicãuþi ºi
Criva, judeþul Edineþ; Lãpuºna
(ºcoala primarã), judeþul Lãpuºna; Cuizãuca, judeþul Orhei;
Rãdulenii Vechi, judeþul Soroca; Tudora, judeþul Tighina;
Boldureºti, judeþul Ungheni;
Cioc-Maidan, UTA GãgãuzYeri. Aceste 12 comunitãþi vor
obþine mobilier ºcolar pentru
103 complete de clase.
Tatiana CRÃCIUN,
Consultant în Dezvoltare
Comunitarã ºi
Monitorizare FISM

l La 12 septembrie 2002 la Chiºinãu a avut
loc o masã rotundã cu tema Principii
conceptuale de renovare a obiectelor de
infrastructurã socialã ruralã în cadrul
proiectului FISM. Discuþiile s-au produs într-un cadru mai larg, la masa rotundã fiind invitaþi reprezentanþi ai Guvernului, Parlamentului, direcþiilor
judeþene de învãþãmînt, companiilor de
proiectare, primari ºi factori de decizie
de care depinde modificarea cadrului
normativ, astfel încît sã fie permisã amplasarea cazangeriilor cît mai aproape
de obiectele încãlzite. Dacã cazangeria
se aflã la o distanþã de 50 de metri ºi
mai mult de obiectul încãlzit, se consumã cu 30 la sutã mai mult combustibil
decît dacã aceasta ar fi încorporatã în
cadrul obiectului. În concluzie,
participanþii la masa rotundã au conchis
cã în Republica Moldova, care nu are
propriile resurse de cãrbune ºi gaz,
investiþiile trebuie sã fie direcþionate
spre aplicarea tehnologiilor moderne,
economicoase ºi acceptabile în
condiþiile actuale ale statului nostru.

IMPORTANT!

În curînd va apãrea de sub tipar
manualul Recomandãri practice
pentru întreþinerea ºcolilor elaborat de Fondul de Investiþii Sociale
din Moldova ºi AF International
(Suedia) pentru primãriile ºi ºcolile
din Republica Moldova.
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O alternativã pentru sistemele
de încãlzire a ºcolilor din Moldova
Alexandru URSUL,

directorul Departamentului
Microproiecte FISM
O bunã parte din beneficiarii
microproiectelor finanþate de
Fondul de Investiþii Sociale
din Moldova sunt copiii din
ºcoli ºi grãdiniþe. Deºi Proiectul FISM colaboreazã cu un
ºir de sate, o mare parte a
comunitãþilor rurale rãmîn în
afara programelor noastre,
deoarece sursele financiare
sunt limitate.

Sistemele actuale de
încãlzire a ºcolilor
Ceea ce am vãzut în satele noastre
ne-a convins o datã în plus cã vechile
sisteme de încãlzire sunt ineficiente,
irositoare ºi demult uzate. Aparent, ar
fi fost mai simplu sã evaluãm starea
acestor sisteme ºi sã renovãm doar
ceea ce este defectat în ele. Dar astfel
nu am fi contribuit cu nimic la reducerea consumului de combustibil ºi la
încãlzirea eficientã a spaþiilor. Deci,
am constatat cã actualul concept de
încãlzire a ºcolilor este depãºit.
FISM are o viziune mai specialã, mai
vastã asupra acestei probleme. La examinarea ºi aprobarea microproiectelor
de renovare a ºcolilor ºi grãdiniþelor din
mediul rural, am considerat important
sã stabilim, împreunã cu beneficiarii,
cîteva prioritãþi. Acestea sunt acoperiºul,
conturul de pãstrare a cãldurii (geamurile, uºile de la intrare, pereþii exteriori),
sistemul de încãlzire, blocurile sanitare,
reparaþiile interioare ºi, în ultimul rînd,
amenajarea teritoriului. Deci, reparaþia
capitalã a unei ºcoli începe de la acoperiº
ºi conturul de pãstrare a cãldurii de care
depinde conservarea energiei termice.
Sistemul de încãlzire este abia pe locul
trei în lista prioritãþilor. Dacã acoperiºul
este în stare deplorabilã, iar clãdirea
ºcolii nu corespunde condiþiilor de conservare a cãldurii, atunci o investiþie în
sistemul de încãlzire este iraþionalã. Astfel, de multe ori nu se înþelege de ce
verificãm starea acoperiºului cînd, de
fapt, ni se solicitã renovarea sistemului
de încãlzire. În aceste cazuri suntem

/ Douã minicazangerii moderne, care asigurã douã circuite interne
independente ale sistemului de încãlzire al ºcolii din Tîrnova
obligaþi sã le explicãm beneficiarilor cã
gradul de încãlzire a ºcolilor nu depinde doar de cazane ºi cantitatea de combustibil utilizat, ci, într-o mai mare
mãsurã, de felul în care este pãstratã
cãldura.

Noul concept
de încãlzire eficientã
Împreunã cu beneficarii, am încercat sã facem un pas spre raþionalizarea
sistemelor de încãlzire. Ideea a fost sã
renovãm sistemul de încãlzire intern,
avînd grijã ca vechea cazangerie sã nu
rãmînã la cîteva sute de metri de ºcoalã.
Astfel, în curþile ºcolilor am construit
minicazangerii echipate cu cazane moderne mici.
Care sunt avantajele acestui nou concept de încãlzire a ºcolilor?
În primul rînd, reducem piederile
de energie termicã, excludem necesitatea transportãrii agentului termic de la
cazangeria aflatã la cîteva sute de metri
de ºcoalã ºi posibilele pierderi de cãldurã prin reþelele externe. Alt avantaj
este reducerea cheltuielilor beneficiarilor pentru procurarea energiei electrice folosite la pomparea agentului
termic. În cazul centralelor mici, am
gãsit o soluþie care permite ca apa fierbinte sã circule de sine stãtãtor prin
reþelele interne nefiind necesarã energia
electricã. Aceste sisteme se numesc
gravitaþionale. A fost o soluþie salvato-

are în primul rînd pentru beneficiarii din
localitãþile în care energia electricã era
deconectatã foarte des. Ca sã nu îngheþe
sistemele de încãlzire, oamenii erau
nevoiþi, la fiecare deconectare de curent
electric, sã scurgã zeci de tone de apã
din reþea, peste cîteva zile sã punã altã
apã în loc, apoi, la urmãtoarea deconectare, sã reia procedura de la început. Era
un adevãrat calvar. Avantajul noului sistem este cã acesta nu mai depinde de
energia electricã.
Fiecare bloc al ºcolii are propria
reþea de încãlzire ºi poate funcþiona
independent de celelalte. Astfel, în cazul unei crize economice sau în cazul
unui numãr mai mic de elevi decît numãrul de locuri pentru care a fost construitã ºcoala, se poate încãlzi doar un
singur bloc al ºcolii. Noile sisteme prevãd douã sau trei circuite interne, care
permit încãlzirea raþionalã a spaþiului.
Urmãtorul avantaj este reducerea de
cel puþin 3 ori a consumului de combustibil, fapt demonstrat de ºcolile care
activeazã în noile condiþii.
Ultimul avantaj este minimalizarea
poluãrii mediului. Dacã se arde mai
puþin combustibil, impactul asupra mediului este mult mai redus.
Acestea sunt avantajele noului concept de încãlzire a ºcolilor cu sisteme
gravitaþionale ºi centrale termice mici.
Deci, cu un sistem de încãlzire mic se
poate obþine eficienþã mare, dacã ºtim
sã pãstrãm cãldura. Dupã 3 ani de colaborare cu noi, oamenii s-au convins
de asta. Este îmbucurãtor faptul cã astãzi o mulþime de sate fac investiþii pe cont
propriu, dar luînd în considerare tehnologiile descrise mai sus.
Conceptul în curs de implementare
este un rezultat la care am ajuns împreunã cu comunitãþile. În prezent, noul sistem este utilizat cu succes în 170 de
ºcoli.

O soluþie optimã pentru
ºcolile sãteºti

/ Cazangerie uzatã ºi depãºitã de timp

Deºi ne bucurã mult rezultatele pe
care le-am obþinut, avem unele rezerve care nu ne permit sã fim satisfãcuþi
totalmente. Acest sentiment a apãrut
dupã ce am vãzut tehnologiile moder-

ne ºi experienþa de încãlzire a obiectelor de infrastructurã socialã în alte
state vizitate de noi.
În Olanda, Suedia ºi Marea Britanie, centralele termice sunt încorporate în clãdirile ºcolilor. Este o soluþie
extraordinarã care poate fi aplicatã cu
succes ºi în cazul nostru. În fiecare
ºcoalã se poate gãsi spaþiu pentru aceste centrale. O minicazangerie se încadreazã perfect chiar în subsol.
Evident, ne-am fi dorit sã practicãm de la bun început aceastã modalitate de renovare a ºcolilor ºi sistemelor de încãlzire, însã, cu regret, nu
am putut obþine acordul Departamentului Metrologie ºi Standarde, care
considerã cã existã prea multe riscuri în instalarea cazangeriilor în ºcoli.
Singurul lor argument este pericolul sporit. Nu putem fi de acord cu
aceastã motivaþie, deoarece tehnologiile moderne au pînã la 5 ºi mai
multe grade de securitate, spre deosebire de vechile instalaþii care practic nu aveau nici un grad de securita-

zangeriilor în exterior.
Oricum, suntem siguri cã urmãtorul pas, mai performant, în tehnologiile de încãlzire a obiectelor de
importanþã socialã, care este amplasarea sistemelor în interiorul clãdirilor, îl vom face foarte curînd. Trebuie
sã menþionez cã astãzi, avem o colaborare fructuoasã cu Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Amenajãrii Teritoriului. Am gãsit limbaj comun cu
conducerea acestui minister care, cu
susþinerea Guvernului, a început deja
revizuirea normelor ºi standardelor
existente care pînã acum au împiedicat ceea ce vrem noi sã facem.
Sperãm cã ºcolile care aºteaptã sã
fie renovate cu suportul FISM, vor
beneficia de sisteme de încãlzire cu
centrale termice încorporate în interiorul instituþiilor de învãþãmînt. Este
important sã se judece nu doar din
punct de vedere al securitãþii, ci ºi al
eficienþei ºi economiei.
Ultimul aspect al problemei este
stimularea ºi luarea unei noi atitudini

/ O minicentralã termicã modernã, cea mai bunã soluþie pentru ºcolile din Moldova
te. Noile sisteme se deconecteazã la
cea mai micã perturbare a energiei
electrice, a presiunii agentului termic
sau gazului etc. Se exclud toate posibilele riscuri, nemaivorbind despre
mãsurile de securitate care se iau la
adaptarea încãperilor pentru centralele termice. În cazul dat, pierderile
de energie termicã sunt excluse, economiile financiare fiind mult mai
mari. Sunt niºte avantaje ce nu pot fi
ignorate în condiþiile bugetelor austere ale primãriilor noastre. Dacã nu
ar fi existat barierele impuse de unele structuri de stat, la care m-am referit deja, am fi optat din start pentru
aceastã posibilitate. Practic, normele
ºi standardele învechite ne-au impus
sã cheltuim pînã în prezent 4 milioane de lei doar pentru construcþia ca-

faþã de sistemele de încãlzire, care ar
trebui sã culmineze cu un aspect îngrijit al centralelor termice ºi al operatorilor. Un exemplu de acest fel am
întîlnit la Doroþcaia, unde curãþenia
din centrala termicã ºi cãmaºa deschisã
la culoare ºi ordonatã a operatorului
au fost o surprizã pentru noi.
În timpul vizitelor efectuate în
ºcolile renovate am întîlnit, pe timp
de iarnã, copii care stãteau la ore în
cãmãºi cu mînecã scurtã. Sperãm sã
ajungem la aceastã situaþie fericitã în
toate ºcolile din republicã. Pentru cã,
oricît n-ar pãrea de straniu ºi dramatic, în Moldova existã încã localitãþi
în care copiii au ajuns deja în clasele
a VIII-a sau a IX-a ºi nu ºtiu cã iarna
se poate sta în sãlile de clasã fãrã paltoane.
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ªcoala medie din Rãdulenii Vechi, judeþul Soroca

La Rãduleni a înflorit Crãciunelul
/ 640 elevi, 19 clase
/ Construitã în 1975
/ Bugetul 2002-2003 
240 mii lei, inclusiv 45 mii
lei pentru încãlzire
ªcoala medie din comuna
Rãdulenii-Vechi, satul de
baºtinã al ex-preºedintelui
Petru Lucinschi, m-a surprins
prin cãldurã ºi mai multe flori
de camerã în ghiveciuri ºi cãzi
de lemn. În cabinetul de fizicã
Ala Salamac, directorul ºcolii,
ne-a demonstrat un termometru enorm coloana cãruia s-a
oprit în dreptul indicelui de 15
grade Celsius.
Pãstrãm aceastã temperaturã pe
timp de vacanþã. În zilele de activitate menþinem o temperaturã nu mai
micã de 18 grade, ne-a spus directoarea.
Contrar aºteptãrilor, ºcoala din
Rãduleni nu s-a bucurat de sprijinul cuiva. Preºedintele Lucinschi a
lãsat aici drept amintire despre domnia sa doar o radiolã cu picup la care
nu mai gãseºti discurile de odinioarã. Dar nici n-am îndrãznit sã-l deranjãm pe preºedinte cu problemele noastre, ni s-a destãinuit dna
Salamac.
De mai mult timp în fostul raion
Floreºti anual se organizau concursuri la obiectul pãstrãrii patrimoniului ºcolii, la care ºcoala medie din

Rãduleni întotdeauna a luat locurile cele mai de frunte. Nici concursul organizat în pragul iernii nu a
fost o excepþie, deoarece ºcoala a
cîºtigat locul doi în judeþul Soroca,
obþinînd un premiu de 500 de lei.
ªcoala este ajutatã de liderii agricoli locali. Unul din ei, Ion Chiþan,
a acordat peste 2000 de lei pentru
vopsea, var ºi ciment. Pregãtirea
pentru iarnã a însemnat ermetizarea
uºilor ºi ferestrelor, reparaþia cosmeticã a mobilierului, vopsitul. În clasele primare au participat pãrinþii
copiilor, în cele superioare  toþi elevii.
Este o tradiþie statornicitã pe parcursul anilor. Pentru a organiza mai
bine relaþiile între pãrinþi ºi ºcoalã,
aici au decis organizarea unei
asociaþii a pãrinþilor. Mai ajutã la
pãstrarea patrimoniului ºi faptul cã
s-a pãstrat sistemul de cabinete unde
este un stãpîn concret, adicã profesorul care este ºi dirigintele unei clase. Plantele din clase sînt una din
dovezile acestui spirit gospodãresc.
Profesorii de aici se întrec în a avea
mai multe flori. În clasa condusã de
profesoara de limbã românã, Nadia
Munteanu, am numãrat peste 20 de
ghiveciuri, în clasa unde este responsabilã profesoara de francezã,
Galina Coºciug - peste 30 de ghiveciuri, între ele un ficus de trei metri...
Cea mai mare problemã la ºcoala
de la Rãduleni a fost cea a linoleumului. În clasele primare pãrinþii au

/ Cazangeria cu gaze a ºcolii din Rãdulenii Vechi
adunat mînã de la mînã ºi au aºternut
linoleum nou. În celelalte au gãsit o
metodã cît se poate de genialã  au
plombat gãurile din podea cu gudron topit ºlefuind bine locul.
Vizavi de cãldura în ºcoalã în
timp de iarnã am stat de vorbã cu
doi elevi. Nicolae Zamãneagrã, elev
din clasa a V-ea, ne-a spus cã încã
din primele zile de aflare în ºcoalã
li s-a insuflat cã clasa, dar ºi ºcoala,
este casa lor ºi cã aceasta trebuie sã
slujeascã mai multor generaþii de
rãduleneni. Alexandru Vitiovîi, elev

în clasa a VIII-a, a remarcat cã de
cînd învaþã el, nu þine minte ca cineva sã fi stricat vreun geam. În
ajun de An Nou aici a avut totuºi
loc un asemenea accident vinovatul
cãruia a fost un... hulub sãlbatic care
era gonit de o bufniþã enormã. Geamul l-au reparat elevii din clasa în
care a avut loc accidentul, iar hulubul prins între cele douã ferestre a
fost eliberat.
Cu cãldura la ºcoala din Rãduleni
stau mai bine decît în oricare altã
ºcoalã din judeþ, deoarece de cîþiva ani

aici se utilizeazã gazele naturale.
Directoarea ºcolii ni s-a destãinuit cã încãlzirea are destule
prioritãþi, dar ºi probleme. Aºa s-a
întîmplat cã utilajul a dovedit sã se
învecheascã moral. Se consumã
pînã la 300 metri cubi de gaz zilnic, ceea ce loveºte în bugetul satului. Dar dna Salamac trage nãdejde
sã schimbe utilajul cu unul mai performant, deoarece Consiliul Judeþean Soroca a promis cã va susþine
financiar aceastã intenþie.
Ion CERNEI

ªcoala primarã din comuna Lãpuºna, judeþul Lãpuºna

Cãldurã din America
/ 385 elevi, 14 clase
/ Construitã în 1963
/ Bugetul 2002-2003 
200 mii lei, inclusiv 22 mii
lei pentru încãlzire
ªcoala primarã din comuna
Lãpuºna a participat împreunã cu alte instituþii de
învãþãmînt din judeþ la
concursul Pregãtirea ºcolilor
cãtre sezonul rece. Deoarece
nu a figurat printre
localitãþile care au renovat
vreun obiect de importanþã
socialã cu suportul FISM ºi a
îndeplinit toate criteriile de
eligibilitate, Lãpuºna a
devenit una din cele 12 sate
cîºtigãtoare a concursului.
Galina Cecalev, directoarea ºcolii primare, ne-a fãcut o micã excursie prin sãlile în care copii
învaþã carte. Trebuie sã mãrturisesc
cã acolo domneºte o atmosferã destul de caldã ºi la propriu, ºi la figurat. Aceasta se datoreazã pe de o
parte sistemului nou de încãlzire,
iar pe de altã parte grijii deosebite
de a pãstra cãldura în încãperi. Încã

din anul 1963, cînd a fost construitã ºcoala, sistemul de încãlzire se
baza pe patru sobe moldoveneºti ºi
câteva sobe de fier (aºa-zisele burjuici). Doamna Galina îºi aminteºte
cã pe timp frumos sobele încãlzeau,
iar dacã era un pic de vânt copiii ºi
învãþãtorii sufereau de fum. Din
anul 2001, de când s-a instalat sistemul nou de încãlzire, circuit forþat
cu pompã, cu suportul financiar al
societãþii americane de binefacere
Kanuga ºi cu ajutorul primãriei
comunei Lãpuºna, copiii nu mai
sunt nevoiþi sã înveþe în frig ºi sã
suporte mirosul permanent al fumului. Ei nu mai stau îmbrãcaþi la
lecþii, iar în unele sãli de clasã se ºi
descalþã de încãlþãmintea grea ºi incomodã de iarnã, avînd fiecare cîte
un preº curat sub bancã. Astfel,
copiii se simt mult mai confortabil, iar gradul lor de atenþie la lecþii
a crescut considerabil.
Dna Cecalev considerã cã aceastã renovare a sistemului de încãlzire a fost o fericitã întâmplare sau
un imens noroc. Totul a început de
la discursul dumneaei, în care îºi
exprima bucuria ºi mulþumea
societãþii Kanuga care îºi implementase cu succes proiectul cu pri-

vire la asigurarea liceului din comuna Lãpuºna cu luminã ºi cãldurã, liceu care se aflã în imediatã
apropiere de ºcoala primarã. O simplã remarcã a dumneaei, potrivit
cãreia elevii mai mici învaþã în frig,
a atras atenþia societãþii de binefacere, iar peste un an ºcoala primarã a beneficiat ºi ea de cãldurã. Grija directoarei de a asigura copiilor
condiþii bune nu s-a oprit însã aici.
Pentru conservarea energiei termice, din sursele proprii ale ºcolii ºi
ale primãriei, ferestrele mai vechi

au fost înlocuite cu altele noi. S-a
avut grijã ca ele sã fie sticluite absolut toate în douã rînduri, sticla
fiind fãrã defecte. Unele uºi au fost
reparate, iar altele mai vechi au fost
schimbate, astfel ca sã se asigure
o temperaturã normalã în clase.
La procesul de conservare a cãldurii copii au participat împreunã
cu pãrinþii. Ei au gãsit metode ingenioase ºi eficiente de a lipi geamurile, metode care nu necesitã
mari cheltuieli: bandã adezivã, hîrtie, bucãþi din materiale textile li-

pite cu soluþie din fãinã sau sãpun.
Vizitând cazangeria ºcolii am
vãzut atât cele douã cazane minune care contribuie la crearea bunei dispoziþii a elevilor, cît ºi rezerva de cãrbune fãrã de care nu sar produce cãldura. Primarul comunei, domnul Nicolae Bîta, care nu
este indiferent de soarta copiilor, nu
a fost încîntat de calitatea cãrbunelui care, în opinia lui, este necalitativ. Din cauza calitãþii proaste a
cãrbunelui temperatura nu se ridicã la nivelul dorit. Primãria se aflã
în situaþia de a fi obligatã sã cumpere ceea ce i se oferã fãrã a avea
posibilitatea de a alege, furnizorul
de cãrbuni fiind desemnat prin intermediul unui tender de cãtre
Direcþia Economie ºi Reforme a
Consiliului Judeþean. Dumnealui
ºi-a exprimat dorinþa de a avea libertatea sã aleagã marfa pentru care
plãteºte comunitatea din Lãpuºna.
Sã sperãm cã acea cantitate de
cãrbune care a fost întoarsã furnizorului, va fi înlocuitã cu alta de
calitate, iar voia bunã a copiilor ºi
a învãþãtorilor nu va dispãrea din
aceastã ºcoalã.
Stela VESCU
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ªcoala medie generalã din Lozova, judeþul Chiºinãu

Elevii vor uita gustul amar al fumului
/ 547 elevi, 23 clase
/ Construitã în 1968
/ Bugetul 2002-2003 
417 mii lei, inclusiv 82 mii
lei pentru încãlzire
În ciuda adaptabilitãþii noastre la
tranziþie ºi a concesiilor spre care
ne-au împins crizele economice,
sobele care au salvat ºcolile
noastre de frig rãmîn niºte
elemente atipice, care nu se
înscriu în aspectul general al
unei ºcoli moderne, chiar dacã
ea se aflã într-un mediu rural.
Oricum, aceastã soluþie temporarã a fost salvatoare ºi pentru
ºcoala medie din Lozova, unde
al patrulea an deja sobele sunt
cea mai sigurã ºi eficientã
modalitate de încãlzire. Astfel,
deloc întîmplãtor, ºcoala din
Lozova a devenit una din
învingãtorii concursului pentru
obþinerea mobilierului ºcolar.
Pentru dna directoare Maria Ursachi
este incredibil cã imediat dupã vacanþã
la poarta ºcolii se vor opri camioanele cu
mobilier nou-nouþ, de care ºcoala de aici
nu a mai avut parte de cîteva zeci de ani.
Este o bucurie imensã pentru noi, cei
care în tainã eram niþel supãraþi cã lozo-

venii nu au beneficiat de nici un proiect
al Fondului de Investiþii Sociale din Moldova, ne declarã dna Ursachi.
Surpriza de a se numãra printre învingãtorii concursului a fost mare deoarece corpul didactic al ºcolii nu a adaptat în mod special ºcoala la cerinþele
concursului, ea întrunind condiþiile de
conservare a cãldurii de aproape doi ani
deja. Pe atunci, problema frigului fiind
o constantã pentru elevii ºi profesorii
din Lozova, au hotãrît sã lichideze toate neajunsurile din cauza cãrora ºcoala
nu se încãlzea suficient de bine. Astfel, cam doi ani în urmã, directoarea a
decis sã fie lichidate parþial geamurile
ºi uºile mari proiectate încã în 1968
între scãrile dintre etaje, fiind lãsate
doar niºte ochiuri mici de sticlã pentru
pãtrunderea luminii de afarã. Tot atunci, cu excepþia uºii centrale, au fost lichidate ieºirile în curtea ºcolii, în locul
lor clãdindu-se pereþi. Pereþi din piatrã
au fost preferaþi ºi în locul galeriei din
geamuri mari care leagã blocul de studii de sala de sport, sala de festivitãþi ºi
blocul alimentar, lãsîndu-se ºi aici doar
niºte geamuri mici pentru luminã.
Împreunã cu o voluntarã de la Corpul Pãcii, administraþia ºcolii a scris un
proiect care prevedea înlocuirea ferestrelor vechi, în majoritate putrede. Cu
susþinerea financiarã a Corpului Pãcii,
care a oferit 30 de mii de lei, în august
2001 a fost posibilã înlocuirea parþialã a

/ Deja al patrulea an sobele salveazã ºcoala din Lozova de frig
ferestrelor, s-au fixat pervazuri din lemn
care sã împiedice pãtrunderea aerului rece
ºi s-a dublat sticla la toate geamurile. De
30 de ani în ºcoalã nu se mai fãcuse nimic la acest capitol. În toamna anului trecut s-a reparat acoperiºul, s-au ermetizat
ferestrele ºi s-a înlocuit sticla crãpatã de
la unele geamuri. Astfel, ºcoala a asigurat conservarea cãldurii pentru anul de
studii curent. Lucrãrile au fost executate
din banii oferiþi de Consiliul Judeþean (30
mii de lei) ºi Primãrie (10 mii de lei).
În ceea ce priveºte sistemul termic al
ºcolii, facem o micã retrospectivã. Aces-

ta i-a pus în dificultate încã în iarna lui
1998, cînd, din cauza instabilitãþii asigurãrii cu energie electricã, în vacanþa de
Crãciun au crãpat þevile mai în fiecare
salã de clasã. Exact în momentul cînd
ºcoala a decis sã facã o micã economie
de combustibil. Rãmaºi fãrã încãlzire în
plinã iarnã, profesorii ºi pãrinþii au construit burjuici ºi au scos inesteticele hogeacuri pe ferestre. Ceva mai tîrziu, la adunarea comitetului pãrintesc, s-a hotãrît sã
se facã sobe. Deºi era un proiect dificil
de realizat într-o clãdire tip, cu trei etaje,
primãria a acceptat ideea ºi a oferit suma

de 1500 de lei, care a ajuns doar pentru
remunerarea muncii meºterilor. Cheltuielile pentru cãrãmidã, lut ºi alte lucrãri
au revenit pãrinþilor. Sobele au fost fãcute iarna, în decembrie ºi... cam la repezealã. Astãzi, dupã 4 ani de folosinþã,
acestea au început sã le facã probleme
elevilor ºi profesorilor mai lãsînd sã iasã
fumul prin crãpãturi. Cînd aproape cã deciserã sã le reconsrtruiascã la varã, i-a
vizitat preºedintele Consiliului Judeþean
Chiºinãu, dl Vladimir Braga, care le-a
promis cã pînã la începutul noului an de
studii ºcoala din Lozova va avea un sistem de încãlzire modern, în valoare de
circa 200 mii de lei.
Pînã la toamnã însã mai e ºi primãria
a avut grijã sã asigure ºcoala cu 120 tone
de cãrbune ºi 50 metri steri de lemn.
Potrivit administratorului ºcolii, dlui
Gheorghe Miron, existã ºansa ca pînã la
întoarcerea copiilor din vacanþa de Crãciun sã fie pusã în funcþiune ºi cazangeria. La începutul lui noiembrie s-au fãcut ultimele retuºãri la sistemul de încãlzire, au fost reparate pompele, s-au sudat þevile crãpate ºi probabil cã ºcoala
nu va mai avea nevoie în aceastã iarnã
de sobele de cãrãmidã. Nu este exclus
cã pînã la varã, cînd sobele vor fi lichidate definitiv, acestea vor mai rãmîne în
sãlile de clasã ca niºte elemente decorative ce vor aminti gustul amar de fum al
zilelor de iarnã cu calorifere reci.
Sanda ROMAN

Liceul Teoretic din Puhoi, judeþul Chiºinãu

Parteneriat între ºcoalã ºi primãrie
/ 1046 elevi, 38 clase
/ Construit în 1967
/ Bugetul 2002-2003 
1,428 milioane lei, inclusiv
218,9 mii lei pentru încãlzire
Împrejmuit cu gard roºu de
cãrãmidã de cîteva sute de metri
lungime, liceul teoretic din
Puhoi este unul din cele mai
serioase argumente în favoarea
calitãþilor de buni gospodari ale
directoarei Lidia Arseniev ºi
primarului, care nu întîmplãtor
poartã acelaºi nume de familie,
Valeriu Arseniev. Îi gãsim pe
ambii în incinta ºcolii
înconjuraþi de cîþiva pãrinþi,
profesori ºi consilieri locali,
datoritã eforturilor cãrora satul
Puhoi se transformã pe zi ce
trece într-un sat cu tot mai
multã personalitate ºi iniþiativã
localã.
Au fost timpuri cînd ploaia curgea
prin tavanul din holul ºcolii fãrã nici o
jenã. Dimineþile, copii îºi puteau spãla
faþa chiar aici, îºi aminteºte dna Lidia
Arseniev. De unde au avut, de unde nu,
acum doi ani ºi ceva primarul ºi consilierii sãi au gãsit 91 mii de lei ºi au
acoperit ambele blocuri ale ºcolii, clãdirea auxiliarã ºi cazangeria cu ardezie
nouã ºi lemn cu miros de munte adus
din Carpaþi. Tot din contul Primãriei,
în iulie 1998 ºi august 2000 ferestrele
au fost vopsite, fixate în balamale noi

/ Directoarea Lidia Arseniev este mulþumitã de temperatura agentului termic
ºi completate cu al doilea rînd de sticlã. Astfel, profesorii ºi elevii nu au probleme cu ele, doar cã în fiecare prag de
iarnã nu uitã sã le ermetizeze.
Conservarea energiei termice este
extrem de importantã pentru liceul din
Puhoi, dacã þinem cont de faptul cã elevii învaþã în douã schimburi, din cauzã
cã sunt cu 260 mai mulþi decît locurile
propriu-zise. Aceasta însã nu a împiedicat liceul din Puhoi sã ia locul întîi
printre liceele sãteºti din judeþul
Chiºinãu la concursul pentru cele mai
bine pregãtite ºcoli cãtre noul an de studii, organizat de Consiliul Judeþean.
Pentru a lichida micile defecte ale geamurilor, în ajunul concursului pentru

mobilier ºcolar anunþat de FISM,
preºedinta comitetului pãrintesc, dna
Galina Palachi, a mai smuls din bugetul primãriei 15 mii de lei ºi a procurat
sticlã.

ªcoala este dotatã cu încãlzire autonomã, dar în timpul vacanþei de Crãciun, din zgîrcenie gospodãreascã sau
din necesitatea de a economisi,
administraþia ºcolii a decis sã întreþinã
cãldura doar atît cît sã nu permitã
þevilor sã îngheþe. Astfel, pentru a
menþine agentul termic, în timpul
vacanþei s-au consumat doar 5-6 tone
de combustibil în loc de 30. Pe de altã
parte, ca o rãsplatã pentru înþelegerea
ºi eforturile de a economisi ale conducerii liceului, problemele liceului au devenit ºi ale primarului comunei Puhoi,
Valeriu Arseniev.
Din discuþia cu Galina Palachi,
preºedinta comitetului pãrintesc, profesoara Tatiana Tabac, pãrintele Svetlana Coadã, consilierii Nicolae Bumbu, Victor Durbalã, Nicolae Baltaga,
transpare o satisfacþie uimitoare faþã de
condiþiile în care studiazã copiii lor.
Datoritã grijii aproape pãrinteºti a conducerii locale faþã de copii, 400 de elevi sunt alimentaþi din contul primãriei.
În anul trecut, cu concursul primãriei
ºi Consiliului Judeþean liceul a primit

3 seturi de mobilã ºi 6 table noi, 25 de
mese, 60 de scaune ºi 100 de taburete
pentru sala de festivitãþi care þine loc ºi
de cantinã, creîndu-se astfel condiþii
pentru a fi alimentaþi cîte 160 de copii
odatã. În fiecare zi de 1 septembrie ºi 1
iunie, elevii ºi copiii de la grãdiniþã
primesc de la primar cîte o îngheþatã,
iar la Anul Nou - cîte un pachet cu bomboane. 137 de elevi cu media înaltã la
însuºitã primesc burse lunare de 20 de
lei. Circa 50 de elevi se odihnesc vara
în tabere de odihnã, unde sunt duºi
personal de primar care nu încredinþeazã securitatea copiilor nimãnui. Primãria a transferat deja 306 mii lei în
contul gazificãrii comunei ºi primarul
Valeriu Arseniev sperã cã pînã la primãvarã va reuºi sã aducã gazul la
ºcoalã.
Ar fi multe lucruri de scris aici, dar
cel mai important este cã la Puhoi a fost
realizat cel mai strîns parteneriat între
ºcoalã ºi primãrie, un exemplu plauzibil de la care s-ar putea inspira ºi alte
comunitãþi.
Rodica CIORÃNICÃ

8 milioane de lei pentru reparaþia cazangeriilor [i sistemelor de încãlzire
Solicitat de AR, Constantin Mereacre, ºeful
Direcþiei Planificare ºi Administrare a Consiliului
Judeþean Chiºinãu, ne-a declarat urmãtoarele:
La concursul iniþiat de Guvern ºi FISM au participat 5
ºcoli din judeþ, însã doar douã dintre ele au corespuns criteriilor de selectare. În genere, concursurile de acest gen stimuleazã crearea unor condiþii mai bune pentru activitate în

ºcoli. În anul trecut Consiliul Judeþean a alocat 5 milioane
de lei pentru pregãtirea cãtre iarnã a instituþiilor de învãþãmînt.
Pentru mobilier, tehnicã de calcul ºi utilaj, au fost alocate 2
milioane. Dacã am fi avut mai mulþi bani, am fi reparat mai
multe cazangerii ºi sisteme de încãlzire. Deaceea, pentru
aceste scopuri, în bugetul pe anul curent au fost planificate 8
milioane de lei, sumã care a fost deja acceptatã.
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ªcoala generalã din Cuizãuca, judeþul Orhei

Reparaþie pentru 30 de ani înainte
/ 377 elevi, 19 clase
/ Construitã în 1981
/ Bugetul 2002-2003 
321,8 mii lei, inclusiv
10 mii lei pentru încãlzire
Datã în exploatare în 1982,
clãdirea ºcolii de culturã
generalã din Cuizãuca, judeþul
Orhei, în ultimii ºapte ani
deveni o durere de cap pentru
primãrie. Acoperiºul plat din
ruberoid tratat cu gudron începe
sã curgã. Cazangeria energofacã (se consumau cîte patru tone
de cãrbune zilnic în timpul
sezonului rece) deveni devastatoare pentru bugetul satului.
Uºile ºi ferestrele au putrezit...
Dupã cum ni s-a destãinuit
Nicolae Odobescu, profesor de
educaþie fizicã la ºcoala datã,
pierduserã orice speranþã de a
mai avea condiþii decente de
activitate.
Salvarea a venit pe neaºteptate,
prin colaboratorii Fundaþiei pentru
conservarea energiei, o instituþie cu
sediul în SUA. Dupã cum ne-a relatat
Ecaterina Pãdureþ, director interimar,
aceasta a acceptat o investiþie, deºi
iniþial îºi direcþionau banii doar spre
internate ºi case de copii. Investind
aici 25 mii de lei, comanditarii au cerut de la executori o respectare strictã

a normelor tehnologice. Doar a treia
brigadã alcãtuitã din opt elevi ai Colegiului de construcþie din Chiºinãu au
reuºit sã facã faþã sarcinilor puse.
Aceºtia au lucrat trei luni, schimbînd
circa 85 la sutã din toate geamurile.
Aparent, geamurile nu s-ar deosebi de altele. Dar la o examinare mai
amãnunþitã se observã cã sunt tratate
cu vopsea specialã rezistentã la frig ºi
umezealã, iar sticla e mult mai groasã. Dl Odobescu mi-a relatat cã americanii controlau ermetizarea gemurilor cu ajutorul unei bancnote de 10
dolari introduse între cele douã straturi. Dacã aceasta ieºea la tragerea din
crãpãturã, munca era reluatã de la început. Am mai aflat cã fiecare geam a
costat o sumã impunãtoare  peste
2000 de lei. Ne-am înþeles cã, dacã
un copil stricã geamul, pãrintele acestuia îl va repara din contul sãu.
Activitatea de ermetizare a geamurilor ºi uºilor a însemnat un punct de
pornire în procesul de reconstituire a
ºcolii, care ar rãspunde cerinþelor zilei.
Primarul Liuba Chirtoacã a solicitat de
mai multe ori intervenþia financiarã a
Consiliului Judeþean Orhei pentru a
duce la bun sfîrºit reparaþiile, drumuri
care nu au fost bãtute înzadar. Direcþia
judeþeanã finanþe le-a alocat mai întîi
127 mii de lei, iar ceva mai tîrziu  109
mii, bani care au fost cheltuiþi pentru
construirea acoperiºului ºi a sãlii sportive, iar restul pentru reparaþiile sãlilor
de clasã. De data asta la aceste lucrãri
au fost angajaþi constructori locali. Cînd

/ Ion Deleu, administratorul ºcolii demonstreazã unul din cele 9 minicazane
am vizitat ºcoala, cei ºase constructori
aºterneau scîndurã de podele în una
din sãlile de clasã. Dupã cum ni s-a
destãinuit unul din ei, nu au întrerupt
lucrãrile nici în zilele de duminicã ºi

sãrbãtoare, cerînd dezlegare pentru aceasta de la pãrintele Ioan, parohul bisericii din localitate. Copiii au reuºit sã
serbeze carnavalul de Anul Nou în sala
sportivã reparatã, unde pînã la aceasta

timp de trei ani nu se fãcuse nici o activitate.
La ºcoalã au soluþionat ºi problema încãlzirii. Cu banii pãrinþilor au
fost procurate nouã cazane mici de
încãlzire care au fost montate de
aceiaºi constructori în frunte cu administratorul ºcolii, Ion Deleu. La moment în ºcoalã se consumã zilnic 6080 kg de cãrbune pentru încãlzire...
Întrebînd despre modalitatea de
soluþionare a problemei combustibilului pentru iarnã, am primit un rãspuns care n-a putut sã nu mã satisfacã. Încã la începutul toamnei copiii
au colectat de pe plantaþiile de mãcieºi
ºi salcîmi aproape douã tone de
mãcieº ºi seminþe de salcîm pe care iau schimbat la pãdurarul din localitate pe 16 metri steri de lemne, cantitate suficientã pentru toata iarna. În ce
priveºte cãrbunele, doamna Pãdureþ
ne-a relatat cã cele 20 de tone stocate
se epuizeazã, dar spre începutul lunii
februarie urmeazã sã fie adusã o cantitate suficientã de cãrbune pentru care
primãria s-a achitat deja.
- Aºa cãldurã nu avem nici acasã,
situaþie care trezeºte admiraþia ºi invidia gospodarilor din sat. Meºteri de
prin satele megieºe veneau încoace cu
delegaþii întregi spre a vedea cum sînt
confecþionate geamurile, ne spune directorul interimar.
Reparaþia ºi restaurarea ºcolii de
la Cuizãuca, în opinia directorului
interimar, poate asigura instituþiei încã
30 de ani de viaþã activã.
Deocamdatã misiunea noastrã este
de pãstra ceea ce avem, a conchis dna
Pãdureþ.
Ion CERNEI

ªcoala generalã din Boldureºti, judeþul Ungheni

Pregãtirile de iarnã s-au început din varã
/ 584 elevi, 23 clase
/ Construitã în 1977
/ Bugetul 2002-2003 
648 mii lei, inclusiv
76,8 mii pentru încãlzire
La Boldureºti profesoarele
poartã cãciuli din blanã mai
mult din tradiþie sau din
obiºnuinþã. Mercurul termometrelor aratã cã nu le-ar fi frig ºi
fãrã ele. Datoritã spiritului
gospodãresc al dnei directoare
Maria Rusu ºi al dlui primar,
ºcoala din Boldureºti a reuºit sã
asigure conservarea energiei
termice ºi sã se plaseze astfel
printre cele 12 cîºtigãtoare ale
concursului pentru mobilier
ºcolar organizat de Guvern prin
intermediul FISM.
Aici pregãtirile pentru sezonul rece
au început devreme, cînd iarna încã nuºi anunþase prezenþa. Fiecare profesor
ºi diriginte a supravegheat conservarea cãldurii pe cît a fost posibil nu doar
în sãlile de clasã, ci ºi pe coridoare.
ªcoala nu a fost niciodatã într-o stare
deplorabilã ºi profesorii în frunte cu directoarea ºi primarul au sperat mult sã
fie selectaþi printre beneficiarii mobilierului oferit de Guvern prin intermediul Fondului de Investiþii Sociale. Pri-

marul Alexandru Botnaru ne spune cã,
fiind economist de profesie, îºi dã seama cît costã mobilierul ºi care este
importanþa lui utilitarã pentru elevii
ºcolii din Boldureºti. Din bugetul nostru nu am fi putut sã ne permitem prea
curînd luxul unui mobilier nou, deaceea am aºteptat foarte emoþionaþi rezultatele concursului.
Probleme mari cu acoperiºul sau
geamurile nu au existat la ºcoala din
Boldureºti. Acoperiºul nu permite sã
pãtrundã ploaia, geamurile au cîte douã
rînduri de sticlã, iar cazangeria, chiar
dacã a fost supraexploatatã, mai rezistã unui sezon. La anul viitor satul are
ºansa sã fie înclus într-un proiect de
gazificare ºi atunci ºcolii îi va fi mult
mai uºor la capitolul încãlzire.
Deocamdatã, ºcoala alungã frugul
cu ajutorul sistemului de încãlzire autonom. Este eficient ºi economicos,
cazangeria afîndu-se la doar 100 de
metri de clãdirea ºcolii. Astfel, sunt
excluse pierderile de energie la transportarea agentului termic. Alte riscuri
de asemenea au fost excluse, deoarece
în ultimii doi ani sistemul de încãlzire
a fost testat ºi supus micilor reparaþii.
Singura problemã a sistemului de încãlzire al ºcolii rãmîne asigurarea cu
apã, care uneori lasã de dorit din cauza
uzãrii furtunurilor. Situaþia, însã, nu e
foarte gravã pentru cã acestea mai suportã intervenþiile tehnice de rigoare,
astfel cã încãlzirea ºcolii nu e pusã în

pericol. Chiar de la începutul sezonul
rece au fost procurate un furtun ºi þevi
noi pentru a le înlocui pe cele vechi
care nu mai puteau fi sudate. Deci, dacã
acoperiºul se aflã în stare bunã, dacã
geamurile ºi pereþii exteriori nu au fisuri, iar sistemul de încãlzire funcþioneazã, se poate afirma fãrã echivoc cã
ºcoala din Boldureºti va trece fãrã surprize neplãcute peste aceastã iarnã.
ªcoala a depozitat deja 35 tone de
cãrbune din cele 100 care au fost comandate ºi achitate furnizorului. Direc-

toarea Maria Rusu, care se aflã în acest
post de doi ani, afirmã cã în anii precedenþi agentul termic a avut o temperaturã joasã din cauza calitãþii proaste a
cãrbunelui. În anul curent, eficacitatea
va fi mai mare, deoarece se folosesc
douã tipuri de cãrbune.
Energia termicã a fost conservatã ºi
datoritã eforturilor copiilor ºi pãrinþilor,
care s-au implicat în tradiþionalul proces de ermetizare a geamurilor ºi de efectuare a unor mici reparaþii. Cheltuielile
ºi le-au asumat pãrinþii, ºcoala neputîn-

du-ºi permite surse suplimentare pentru lucrãrile de renovare. Administraþia,
în schimb, rãsplãteºte cum poate implicarea pãrinþilor. În urma primirii a trei
tranºe de ajutor umanitar în valoare de
71 mii de lei, elevii sunt alimentaþi în
timpul recreaþiilor. Ceaiul fierbinte, supa
ºi terciul sunt un plus la aerul cald din
sãlile de clasã ºi fac parte din micul confort asigurat elevilor de conducerea
ºcolii. Elevilor nu le rãmîne decît sã
înveþe ºi iar sã înveþe.
Rodica CIORÃNICÃ

/ În faþa ºcolii, un grup de profesori care au contribuit alãturi de pãrinþi la pregãtirea ºcolii de iarnã
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Gimnaziul din Criva, judeþul Edineþ

O ºcoalã fidelã sobelor
/ 154 elevi, 9 clase
/ Construitã în 1960
/ Bugetul 2002-2003 
308, 3 mii lei, inclusiv 42,8
mii lei pentru încãlzire
Casele din Criva, construite
chiar sub buza unui mal de
pãmînt, par sã se fi dat mai la o
parte, sub deal, pentru a face loc
drumului sã treacã. Uºor de
identificat, pe un loc mai rãsãrit
ºi luminos se gãseºte gimnaziul.
O clãdire veche-nouã  blocul
vechi, cu un singur nivel, se
îngemãneazã cu altul mai
modern, cu douã caturi, abia
ridicat ºi încã nefinisat, dar care,
conform promisiunii primarului
Octavian Ivanov, va fi dat în
exploatare în cursul acestui an.
Gimnaziul din Criva este una dintre puþinele ºcoli din Republica Moldova care de la începutul activitãþii sale,
în 1960, ºi pînã în prezent se încãlzeºte
doar cu ajutorul sobelor. Este adevãrat
cã sãrãcia ºi frigul au readus sobele în
actualitate ºi astãzi acestea nu mai sînt
privite ca ceva exotic. Dar, cu vreo
douãzeci de ani în urmã, practic în toate instituþiile de învãþãmînt din Moldova sobele fuseserã înlocuite cu calorifere. În majoritatea ºcolilor

moldoveneºti au fost instalate sisteme
de încãlzire cu apã, mult mai comode.
ªcoala din Criva, în pofida schimbãrilor care au survenit în perioada sovieticã, în ciuda reformelor ºi a progresului tehnico-ºtiinþific, a rãmas fidelã sobelor.
De fapt, nici nu prea avea de ales,
fiindcã satul nu este gazificat ºi nimeni nu a pus problema construcþiei unei
cazangerii autonome pentru ºcoalã.
Totuºi, pedagogii nu se plîng pentru
cã, spun ei, în ºcoalã nu a fost niciodatã frig, iar de cînd au fost construite sobe noi, nici vînt rece nu-i ajunge.
Comparativ cu alte ºcoli din judeþ,
a noastrã este ca o bãtrînicã pe lîngã
niºte fete tinere, spune directoarea gimnaziului Tatiana Vasilache. O bãtrînicã care, graþie eforturilor colectivului pedagogic ºi sprijinului financiar din
partea primãriei ºi a agenþilor economici din localitate, a întinerit vãdit în
ultimii doi ani. În anul 2000 clãdirea
gimnaziului a fost reparatã capital. Cu
suportul primãriei Criva, SRL Duval
ºi Criva-Knauf a fost schimbat în
întregime acoperiºul, ºcoala fiind învelitã cu foi de ardezie, au fost reparate ºi vopsite ferestrele ºi uºile, în toate sãlile de clasã au fost încleiate tapete, iar coridoarele au fost reamenajate cu lambriuri. Învãþãtorii au ros cãrãmida, pãrinþii au încleiat tapetele...
Toatã clãdirea a fost adusã în ordine. Mai rãmînea sã fie renovat ºi siste-

mul de încãlzire, adicã sobele. Construite cu peste 40 de ani în urmã, acestea nu
mai aveau randamentul necesar, consumau prea mult combustibil ºi aspectul
estetic lãsa de dorit, dar bugetul auster
al gimnaziului nu permitea asemenea
cheltuieli. Un incendiu care s-a produs
într-o salã de clasã din cauza sobei în
iarna 2001-2002 a fost ca un imbold
decisiv pentru demararea, în vara lui
2002, a lucrãrilor de reconstrucþie a sobelor. Cheltuielile pentru construcþia
celor 11 sobe noi, care se ridicã la circa

15,5 mii de lei, au fost suportate iarãºi
de Criva-Knauf ºi SRL Duval.
Toate cele 11 sobe au fost construite din cãrãmidã de un singur meºter.
Cel mai bun, spun profesorii. Victor
Meica din Larga a construit mai multe sobe în Criva ºi în satele din regiune. Toatã lumea s-a arãtat mulþumitã
de ele nu doar pentru cã încãlzesc bine,
ci ºi pentru felul cum aratã.
De la 29 iulie ºi pînã la 23 august,
în fiecare luni dimineaþa meºterul parcurgea cu bicicleta cei aproape 30 de

km care despart Larga de Criva pentru a pleca înapoi abia sîmbãta seara.
Învãþãtoarele îi pregãteau mîncare pe
rînd, cîte trei zile fiecare...
Învãþãtorii vorbesc cu dragoste ºi
cãldurã despre sobele noi. Dumnezeu sã-i dea sãnãtate meºterului ºi celor care au dat banii pentru sobe!,
spun acum ºi pedagogii, ºi sãtenii.
Lumea rîde: trei elevi care anterior
pãrãsiserã gimnaziul, plecînd sã
înveþe în alte localitãþi, au revenit la
Criva pentru cã au auzit cã aici e cald.
Sobele, în opinia învãþãtorilor de
la Criva, sînt cele mai eficiente ºi econome, comparativ cu alte sisteme de
încãlzire. În perioada vacanþei de iarnã, spre exemplu, nu se face focul
decît într-o singurã salã de clasã unde
sînt adunate toate florile ca sã nu
îngheþe ºi nu existã nici un pericol cã
ar putea îngheþa apa în calorifere aºa
cum se întîmplã în cazul sistemelor
de încãlzire cu apã, spun ei.
La noi a devenit deja o tradiþie
ca din an în an sã rãmînã cãrbuni, ne
spune directoarea gimnaziului. Niciodatã nu am fãcut lecþii mai scurte
din cauza frigului, aºa cum s-a întîmplat în alte ºcoli, pentru cã întotdeauna am avut cu ce face focul. Am
reuºit sã ne rezolvãm problemele
datoritã colaborãrii reuºite cu primãria ºi agenþii economici din localitate. Criva-Knauf, care pînã nu
demult a fost condusã de Nicolae
Melnic, ºi SRL Duval, în frunte cu
Valeriu Duca, doi agenþi economici
care se gîndesc la viitorul copiilor ºi
de aceea investesc în el.

ªcoala medie generalã din Colicãuþi, judeþul Edineþ

Cãldurã cu miros de flori
/ 367 elevi, 18 clase
/ Construitã în 1980
/ Bugetul 2002-2003 
360 mii lei, inclusiv 56 mii
lei pentru încãlzire
De-i frig, de plouã, de bate
vîntul... ºcoala medie de culturã
generalã din satul Colicãuþi,
judeþul Edineþ, este plinã cu flori
vii. O mini-Grãdinã Botanicã.
Sînt flori peste tot - pe pereþii ºi pe
geamurile din sãlile de clasã ºi de
pe coridoare, pe suporturi de fier
speciale înºiruite de-a lungul
coridoarelor sau în vase mari de
nu le poþi cuprinde. Ghiveciuri cu
flori sînt fixate chiar ºi de
balustradele scãrilor. Mergi pe
coridoare ºi uiþi cã dupã geamuri
viscoleºte. Gãseºti aici ºi ficuºi
enormi, ºi trandafiri chinezeºti de
un stat de om, ºi limba soacrei, ºi
ficuºi... Iar pentru acestea
cãldura este absolut necesarã. Ca
ºi pentru copii, de altfel.
În 1997 ºcoala din Colicãuþi a fost
conectatã la reþeaua de gaz ºi de atunci
dispune de o cazangerie autonomã cu
sistem de încãlzire cu apã, circuit forþat
(cu pompã). Primãria localã îºi respectã
conºtiincios obligaþiunile financiare ºi
ºcoala nu are probleme în ceea ce
priveºte asigurarea cu cãldurã. Cu spijinul comunitãþii ºi al primãriei, în 2002

/ Directorul ºcolii Valentina Gorobeþ zice cã dacã în ºcoalã e cald,
copiii învaþã mai bine
sistemul de încãlzire a fost renovat. Au
fost reparate dispozitivele de deschidere a þevilor ºi cazanele, iar personalul ce
deserveºte sistemul de încãlzire a urmat
cursuri speciale de instruire.
Directoarea ºcolii, dna Valentina
Gorobeþ, o doamnã calculatã ºi cu un
acut simþ gospodãresc, îmi demonstreazã cu mîndrie interiorul bine amenajat
al ºcolii. Totul e aranjat cu gust. Chiar ºi
ferestrele sînt ermetizate în aºa fel, încît
sã arãte cît mai estetic fãrã a se pierde
însã din calitate. Astfel, în acest an pedagogii au renunþat la încleiatul geamurilor cu hîrtie ºi clei din fãinã, care mai

tîrziu se curãþã foarte greu, ºi au ales sã
astupe crãpãturile cu lipici strãveziu care
practic nici nu se observã ºi se dezlipeºte
destul de uºor.
În fiecare an efectuãm reparaþii

parþiale, acolo unde este mai necesar, ºi
aºa reuºim sã pãstrãm ºcoala într-o stare bunã, afirmã Georgeta Lupu,
locþiitorul directorului la capitolul administrativ. Vara au fost schimbate parþial ramele la geamuri, unele lacãte de la
uºi, acestea fiind supuse ºi unei profilaxii dupã care sã se închidã mai bine.
Cu acoperiºul nu sînt probleme pentru cã a fost reparat calitativ încã în 1997.
Datoritã ajutorului financiar în sumã de
96 de mii de lei acordat atunci de firma
agricolã Progres, acoperiºul ºcolii a
fost schimbat în totalitate. Blocul central al ºcolii a fost acoperit cu tablã de
aluminiu, iar celelalte douã aripi  cu
foi de ardezie.
Directoarea Valentina Gorobeþ considerã cã satul ºi în special ºcoala din
Colicãuþi au avut noroc de faptul cã colhozul din localitate s-a desfiinþat printre ultimele în republicã ºi oamenii nu
au distrus, ci, din contra, au valorificat
averea rãmasã ºi tot ceea ce fusese fãcut
pînã la acel moment.
Conlucrãm foarte bine cu primãria,
care întotdeauna ne ajutã cu ce poate,
ne spune dna Gorobeþ. ªi sãtenii sînt

Solicitat de AR, Feofan CIOBANU,
director general al Direcþiei de învãþãmînt din
judeþul Edineþ, a precizat urmãtoarele:
Satele Colicãuþi ºi Criva meritã din plin sã se
numere printre învingãtorii concursului pentru
obþinerea mobilierului ºcolar. Aceste douã
localitãþi au îndeplinit întocmai condiþiile concur-

receptivi la nevoile ºcolii. Sprijinul
comunitãþii este un stimulent deosebit
pentru profesori. La Colicãuþi toþi pedagogii au cotã de pãmînt. Atunci cînd
s-au împãrþit loturile, locuitorii satului
au decis de comun acord sã cedeze fiecare de la sine cîte o bucatã de pãmînt
pentru a le da ºi învãþãtorilor. De aceea, ne simþim obligaþi moral în faþa sãtenilor sã facem tot ce ne stã în puteri pentru a le crea copiilor condiþii cît mai bune
pentru studii ºi a-i înzestra cu cît mai
multe cunoºtinþe, spune dna Gorobeþ.
Chiar ºi atunci cînd se întîrzia timp de
mai multe luni cu salariul ºi multe colective pedagogice refuzau sã lucreze,
învãþãtorii de la Colicãuþi au considerat
cã nu au dreptul sã declare grevã. Poate
ºi din acest motiv în judeþul Edineþ,
ºcoala medie de culturã generalã din
satul Colicãuþi este recunoscutã de mai
mulþi ani ca fiind una model.
Atunci cînd în ºcoalã este cald,
bine ºi frumos, cînd este o atmosferã
plãcutã, ºi lucrul merge mai uºor, ºi
copiii învaþã mai bine.
Paginã realizatã de
Natalia RÃILEANU

sului, ba chiar au mai fãcut ºi cîte ceva suplimentar. Consider cã este o decizie obiectivã ºi corectã.
Eforturile depuse de comunitãþile Criva ºi
Colicãuþi sunt rãsplãtite corespunzãtor ºi sper ca
acest concurs sã serveascã drept exemplu ºi sã fie
un stimulent ºi pentru alte sate ºi ºcoli de a
participa la un eventual nou concurs.
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Gimnaziul Vasile Alecsandri din Taraclia de Salcie, judeþul Cahul

Gimnaziul schimbat la faþã
/ 289 elevi, 15 clase
/ Construit în 1962
/ Bugetul 2002-2003 
350,560 mii lei, inclusiv
14,5 mii lei pentru încãlzire
Fântânile ornamentate în
tinichea de meºterii locali,
strãzile asfaltate ale satului,
casele noi ºi gimnaziul renovat
denotã spiritul de iniþiativã ºi
bunul gust al gospodarilor de
aici. Energia pozitivã a
pãrinþilor ºi pedagogilor,
precum ºi responsabilitatea
primarului faþã de problemele
ºcolii sunt primele lucruri care
meritã a fi menþionate.
Vorbind despre gimnaziul din sat,
localnicii amintesc înainte de toate de
eforturile depuse de primarul Gheorghe Axenti la demararea ºi finisarea
lucrãrilor de reparaþie a acestuia. Gimnaziul Vasile Alecsandri nu mai

fusese renovat de 40 de ani.
Administraþia localã actualã însã a
gãsit surse financiare, mobilizînd ºi
comunitatea sã-ºi aducã contribuþia.
Toate forþele comunitãþii au fost orientate spre renovarea gimnaziului ºi, în
august 2002, a fost reparat acoperiºul, a
fost procuratã ardezie nouã, în acest scop
Consiliul Judeþean ºi Primãria comunei
investind 141 mii de lei. Ferestrele nu
au avut nevoie de intervenþii extraordinare, deoarece acestea au suportat o renovare de 15 mii de lei încã în august
2001. În aceeaºi perioadã au fost schimbate uºile vechi, investiþie care a costat
comunitatea localã 40,5 mii de lei.
ªcoala se încãlzeºte prin intermediul sistemului autonom de încãlzire, pentru
întreþinerea cãruia se fac cheltuieli minime, deoarece cazangeria este amplasatã în incinta instituþiei. Astfel, se face
economie de cãrbune ºi curent electric.
Alt avantaj al sistemului de încãlzire sunt
cazanele noi ºi peformante.
Odatã cu instalarea noului sistem
de încãlzire, s-a decis asupra încorporãrii termocentralei în clãdirea ºcolii,

care este una din cele mai importante
mãsuri întreprinse în ultimii doi ani
de administraþia ºcolii ºi administraþia
localã în scopul eficientizãrii sistemului de încãlzire. În acelaºi scop,
administraþia a instruit personalul ce
deserveºte sistemul.
Directoarea gimnaziului, dna Elizaveta Condurachi, ne mãrturiseºte cã
nu a fost simplu sã participe la concursul pentru mobilier ºcolar.
Concurenþa a fost acerbã, în judeþul
Cahul fiind prezentate formulare din
partea a 48 de sate. Gimnaziul Vasile Alecsandri este singurul care a trecut toate etapele de selecþie. În opinia
dnei directoare, victoria gimnaziului
se datoreazã ºi faptului cã au fost
mobilizaþi ºi pãrinþii, care s-au implicat în lucrãrile de reparaþie a ºcolii.
În rezultat, la 1 septembrie clãdirea era
deja reparatã capital, gimnaziul devenind una din cele mai frumoase
instituþii de învãþãmînt din judeþ.
În prezent, aici învaþã 298 de elevi,
procesul de studii fiind asigurat de 23
profesori cu experienþã. Zilnic, în os-

/ În cazangeria ºcolii
pãtãria ºcolii, reparatã ºi ea capital, sunt
alimentaþi 132 de elevi. La renovarea
acesteia au avut o contribuþie deosebitã dnii Gheorghe Mihailiuc, profesor
de muncã, Nicolae Axenti, intendentul gimnaziului, ºi Gheorghe Donea,

constructor. Cu astfel de oameni poþi
sã rãstorni ºi munþii, ca sã nu mai spunem cã poþi schimba la faþã un gimnaziu ca al nostru, afirmã primarul Gheorghe Axenti.
Alexandru CATERA

Ãèìíàçèé ñåëà ×îê-Ìàéäàí, ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ

Øêîëà ïîäãîòîâëåíà ê çèìíåìó ñåçîíó
áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå ñåëü÷àí
/ 233 ó÷åíèêîâ
/ Ãîä ñòðîèòåëüñòâà
ãèìíàçèè 1992
/ Áþäæåò øêîëû íà 20022003 ã - 209770 ëåé, 41 000
ëåé ïðåäóñìîòðåíî íà
îòîïëåíèå
Íà óëèöå ìèíóñ 7, ñíåã
ñûïëåò, ìîðîçåö ùèïëåò çà
íîñ. Õîðîøî áû â òåïëî! È
îíî íàñ îêóòûâàåò, êîãäà
ïåðåñòóïàåì ïîðîã ×îêÌàéäàíñêîé ãèìíàçèè. Ïîñëå
ìèíóñ 7 äà â ïëþñ 20, äà åù¸ â
ñåëüñêîé øêîëå, ãäå ìû
ïðèâûêëè çèìîé äåòåé âèäåòü
íà óðîêàõ â êóðòêàõ è ïàëüòî!
Áûòü òàêîãî íå ìîæåò.
Î÷åíü äàæå ìîæåò áûòü, òóò æå ïàðèðóåò ïðèìàð
Èâàí Ïàðüôèðèåâè÷ Êðóæêà.
Çèìà 1998-1999 ã. ñòàëà ýêçàìåíîì äëÿ Ãàãàóçèè. Ïîñòîÿííûå îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè, à âñëåäñòâèå ýòîãî  îòñóñòâèå òåïëà â øêîëàõ, íå îñòàâèëè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé
âûáîðà  ïðèøëîñü ïðîäëèòü êàíèêóëû. Íî òîëüêî íå â ñåëå ×îê-Ìàéäàí. Ïðèìàð È.Ï.Êðóæêà ñîáðàë
ðóêîâîäèòåëåé ñåëà è ïîïðîñèë ó
íèõ ñîâåòà. Âûõîä íàøëè  âîññòàíîâèëè äâà ñòàðûõ äèçåëü  ãåíåðàòîðà è ïîäàëè ýëåêòðîýíåðãèþ â
øêîëû. Òeïåðü áûëà î÷åðåäü àäìèíèñòðàöèè øêîëû è ðîäèòåëåé ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó, íà ÷òî ïðèìàð
î÷åíü íàäåÿëñÿ è íå îøèáñÿ. Ñêàæåì, ñ òåìè æå îêîííûìè ñòåêëàìè
 èõ âûáèâàëè, âîðîâàëè, ãäå óæ òóò
ãîâîðèòü î òåïëå â êëàññàõ? Ïðèìà-

ðèÿ âûäåëèëà ñðåäñòâà äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ñòåêîë, à óæ êàê ðàáîòû ïðîâåñòè, êàê òåïëî â çäàíèÿõ ñîõðàíèòü, ïðåäîñòàâèëà äóìàòü àäìèíèñòðàöèè øêîëû. Êðîìå òîãî, ïðèìàð
îáúÿâèë, ÷òî â ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà ñåëà â áóäóùåì áóäóò ó÷àñòâîâàòü è ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé,
â òîì ÷èñëå è øêîë. Ãåîðãèé Êðîéòîð, ê òîìó âðåìåíè ëèøü íåäàâíî
ñòàâøèé äèðåêòîðîì ãèìíàçèè, ïîïàë â êðóã ïðîáëåì, êîòîðûå ãîäàìè
íå ðåøàëèñü. Íî â ïåðâóþ î÷åðåäü
íóæíî áûëî äóìàòü î òåïëå, ÷òîáû
íå ñîðâàòü ó÷åáíûé ïðîöåññ, ñîçäàòü
îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ó÷àùèìèñÿ îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû. È òóò Ã.È. Êðîéòîð ðåøèë ñäåëàòü óïîð íà ïîìîùü ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé è ñîçäàë ðîäèòåëüñêóþ àññîöèàöèþ ñ êîòîðîé ñîîáùà ðåøàåò âñå âîïðîñû.
Ó÷èòåëüñêèé êîëëåêòèâ è àññîöèàöèÿ òùàòåëüíî èçó÷àëè ïðîáëåìû
ãèìíàçèè, è ê êîíöó ìàÿ îíè áûëè
ðàçëîæåíû «ïî ïîëêàì». Òåïåðü èõ
ïðåäñòîÿëî ðåøèòü. Àññîöèàöèÿ
ïðèâëåêëà ê òåêóùåìó ðåìîíòó øêîëû ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðîäèòåëåé,
äåòåé. Íàðÿäó ñî âñåìè ðàáîòàëè è
ïåäàãîãè. Ïîîùðÿëàñü ëþáàÿ èíèöèàòèâà. Îáêëåèâàëèñü îáîÿìè ñòåíû
 î÷åíü õîðîøî, ïîêðàñèëè ïàíåëè,
îêíà â áîëåå òåïëûå òîíà  ÷óäåñíî!
Áåòîííûå ïîëû â àêòîâîì çàëå ïîêðûëè êðàñêîé  ýòî õ ãèãèåíè÷íî è
òåïëî áóäåò çèìîé. À äèðåêòîð øêîëû è ïðèìàð òåì âðåìåíåì ðåøàëè
áîëåå ãëóáîêèå ïðîáëåìû, íàïðèìåð
ðåìîíò êðûøè. Îñåííå-âåñåííèå
äîæäè è çèìíèå ìîðîçû ñâîäèëè íà
íåò âñå ñòàðàíèÿ ëþäåé ïî ñîçäàíèþ
óþòà âíóòðè ïîìåùåíèé. Çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà íà ðåìîíò êðûøè îáå-

èõ øêîë áûëî èçðàñõîäîâàíî îêîëî
220 òûñÿ÷ ëåé, â ãèìíàçèè ðàáîòû
íå ïîëíîñòüþ çàâåðøåíû, íî äèðåêòîð Ã.È.Êðîéòîð íàìåðåí íûíå
ñíÿòü ýòîò âîïðîñ ñ ïîâåñòêè äíÿ. Îí
çàðó÷èëñÿ ïîääåðæêîé âûïóñêíèêîâ,
ðîäèòåëåé è óâåðåí ÷òî îíè ïîìîãóò ìàòåðèàëüíûìè è ôèíàíñîâûìè
ñðåäñòâàìè, ðàáî÷åé ñèëîé.
Êàê äåéñòâîâàëè ðàíüøå ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è øêîë? Áåç
èíèöèàòèâû. Åñëè âûäåëÿò ñðåäñòâà
 ñäåëàþò ðåìîíò øêîëû. Èëè, íàïðèìåð, íåò òåïëà  íå çàâåçëè âîâðåìÿ óãîëü. Âñå äîëæåí áûë ðåøàòü
êòî-òî. È.Ï.Êðóøêà ïîñòàâèë âîïðîñ ïî-äðóãîìó: êàæäûé äîëæåí íåñòè îòâåñòâåííîñòü çà âñå íà ðóêîâîäèìîì èì ó÷àñòêå. È ñîâñåì ñ

äðóãîé ñòîðîíû ðàñêðûëèñü ëþäè. Ê
ïðèìåðó, íà ñêëàäå ãèìíàçèè íåñêîëüêî ëåò ëåæàë ëèíîëåóì, åãî íå
õâàòàëî íà ðåìîíò ïîëîâ âñåõ êàáèíåòîâ, íî ìîæíî áûëî ñäåëàòü ÷àñòè÷íûé ðåìîíò. Íà òîì è ðåøèëè.
Ïåðâîå ÷òî ñäåëàëè, íà÷àëè ðåìîíò
ïîëîâ. Èç ñòàðûõ êóñêîâ ëèíîëåóìà
ñîáðàëè ïîëîâîå ïîêðûòèå. Ïðèìàð
È.Ï.Êðóæêà ñïðîñèë ó äèðåêòîðà
ãèìàíàçèè: «×òî ýòî çà õóäîæåñòâî?», íà ÷òî Ã.È. Êðîéòîð îòâåòèë:
«Áåòîí òÿíåò, íåëüçÿ, ÷òîáû äåòñêèå
íîãè ñ íèì ñîïðèêàñàëèñü. Áóäåò
âîçìîæíîñòü  ïîìåíÿåì ïîëû».
Â êîòåëüíîé - îñîáûé ìèð. Îòêðîåøü äâåðöó êîòëà, ñëóøàåøü ãóäåíèå îãíÿ è âñïîìèíàåøü äåòñòâî,
òåïëî ðîäèòåëüñêîãî äîìà. À ñ òåï-

ëîì âñåãäà àññîöèèðóåòñÿ æèçíü.
Íèêòî íå ñòàíåò ñïîðèòü ñ ìåäèêàìè, ÷òî çèìîé 30 % äåòåé áîëåþò,
ïðîïóñêàþò çàíÿòèÿ. Â ×îê-Ìàéäàíå ó÷àùèåñÿ ïî÷òè íå áîëåþò. Äà è
ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà óñâàèâàåòñÿ õîðîøî, ïåäàãîãè ýòî ñâÿçûâàþò â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ òåì, ÷òî â øêîëàõ òåïëî è óþòíî. Çàðàíåå áûë çàïàñåí
óãîëü, à åãî íóæíî íå ìàëî  ïðèáëèçèòåëüíî 160 òîíí äëÿ äâóõ øêîë.
Â êîòåëüíûõ ïîìåíÿëè íàñîñû íà
ìåíåå ìîùíûå è îòðåìîíòèðîâàëè
çàïàñíûå êîòëû. È î÷åíü êñòàòè. Â
ãèìíàçèè íåäàâíî îñíîâíîé êîòåë
âûøåë èç ñòðîÿ, îäíàêî ïåðåáîÿ â
ñíàáæåíèè òåïëîì íå áûëî  òóò æå
ïåðåøëè íà çàïàñíîé êîòåë.
Ã.È.Êðîéòîð ñåãîäíÿ âûíàøèâàåò íîâóþ èäåþ óñòðîèòü â òåïëîé
êîòåëüíîé ïðèâèâî÷íóþ ìàñòåðñêóþ, ñàæåíöû âèíîãðàäà ïîòîì ðåàëèçîâûâàòü, âîò è áóäåò ïðèáûëü äëÿ
øêîëû. À åùå íà ïðèøêîëüíîì ó÷àñòêå ñîáèðàþòñÿ âûðàùèâàòü îâîùè.
Îïûò çåìëåäåëüöåâ ó âîñïèòàííèêîâ
óæå åñòü. Â ýòîì ãîäó îíè âûðàùèâàëè íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå ñàðãî è âÿçàëè ìåòåëêè.
Âîò òàê ñîîáùà óäàëîñü ìíîãîå
èçìåíèòü â øêîëàõ, äà è â ñåëå çà
ïîñëåäíèå 2 - 3 ãîäà. Ñêîðî â ×îê Ìàéäàíå áóäåò ïðèðîäíûé ãàç. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü åãî ïîäàäóò â øêîëó, áîëüíèöó, äåòñêèé ñàä.
Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, íà
óëèöàõ ×îê-Ìàéäàíà áûëî øóìíî.
Ðåáÿòèøêè, ïî òðàäèöèè, õîäèëè îò
äîìà ê äîìó, ïîçäðàâëÿÿ âñåõ ñ ïðàçäíèêîì è æåëàÿ óäà÷è è äîáðà. Îñòàíîâèëè ãðóïïó ðåáÿò: «Êîãäà çàêîí÷àòñÿ êàíèêóëû, ñ êàêèìè ÷óâñòâàìè
âåðíåòåñü â øêîëó?». - «Ñ ñàìûìè
ïðåêðàñíûìè, - îòâå÷àëè - îòäîõíóëè õîðîøî, â øêîëàõ òåïëî, ìû âåäü
ñàìè ãîòîâèëè êàáèíåòû ê çèìå».
Ïðàâ ïðèìàð È.Ï.Êðóæêà: íàäî
äîâåðÿòü ëþäÿì, òîãäà è äåëî áóäåò
ñïîðèòüñÿ.
Àííà ÆÅÊÎÂÀ
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Liceul teoretic C. Popov din Nihoreni, judeþul Bãlþi

Frigul a rãmas în urmã...
/ 343 elevi, 17 clase
/ Construit în 1988
/ Bugetul 2002-2003 
342,690 mii lei, inclusiv 38
mii lei pentru încãlzire
Deºi în 2002 liceul teoretic
ucrainean-român Constantin
Popov din satul Nihoreni s-a
confruntat cu probleme
serioase, colectivul pedagogic de
aici a fãcut tot posibilul ca sã
asigure o bunã pregãtire a
instituþiei cãtre noul an de
învãþãmînt ºi mai ales pentru
sezonul rece.
La insistenþa direcþiei ºcolii, chiar la început de an ºcolar, în luna septembrie, acoperiºul liceului a fost renovat ºi învelit grijuliu cu foi de ardezie. Pentru efectuarea lucrãrilor de
reconstrucþie a acoperiºului, Consiliul Judeþean Bãlþi a alocat 45 mii de
lei, iar primãria Nihoreni  94, 554
mii de lei.
Satul este populat în proporþie de
95 la sutã de etnici ucraineni, dar directoarea liceului, dna Liuba Gulipa, ne spune într-o românã corectã ºi
frumoasã cã pentru a înfrunta frigul
iernii, au fost schimbate sticlele la ge-

amuri ºi la uºi, unde a fost necesar, ºi
cã au fost ermetizate ferestrele. Pe
unde cu biniºorul, pe unde cu lacrimi, pe unde cu insistenþa, colectivul
pedagogic a reuºit sã obþinã resursele
materiale ºi banii necesari ºi pentru
reparaþia capitalã a podelei. Astfel, în
anul 2002, pentru prima datã în cei
14 ani de existenþã a ºcolii, în 9 sãli
de clasã au fost reparate podelele ºi
schimbat linoleumul.
Spre deosebire de alte instituþii de
învãþãmînt aflate în imediatã apropiere, liceul Constantin Popov are
avantajul de a fi conectat la sistemul
centralizat de încãlzire cu apã, circuit
forþat, de care mai beneficiazã primãria ºi grãdiniþa. Astfel, de cîþiva
ani nu are probleme în ceea ce
priveºte asigurarea cu energie termicã.
În toate sãlile de clasã este cald ºi
bine, dar (ironia sorþii?!), doar în biroul directoarei Liuba Gulipa este frig
de-a binelea. Probabil din cauza celor douã ferestre mari. Pentru a putea lucra în acest birou dna director
este nevoitã sã includã reºoul.
Elevii se aratã mulþumiþi de
condiþiile de studii. Este cald ºi bine
în ºcoalã, ne spune Irina, elevã în clasa a XI-a. La lecþii putem sã dezbrãcãm hainele groase, dar ºi aºa ne
este prea cald uneori, noi fiind

/ Elevii din Nihoreni zic cã de doi ani nu mai ºtiu cum e sã fie frig în ºcoalã
îmbrãcaþi pentru a rezista gerului de
afarã. În ºcoalã a fost mai frig cu vreo
doi ani în urmã, dar de atunci nu s-a
mai întîmplat aºa ceva.
Aflîndu-se pînã acum un an la
bilanþul primãriei locale ºi, implicit,
fiind dependentã financiar de bugetul precar al acesteea, o bunã bucatã
de timp conducerea liceului a fost nevoitã în mare parte sã se descurce cu
propriile puteri. În prezent, instituþia

se aflã sub gestiunea Direcþiei
judeþene de învãþãmînt, însã acest
fapt nu-i faciliteazã deloc situaþia.
Colectivul pedagogic este conºtient
cã banii nu vin din cer ºi cã, dacã vrei
sã ai, trebuie sã pãstrezi. Consiliul
judeþean nu ne poate ajuta cu multe
ºi de aceea nu ne rãmîne decît sã cãutãm sponsori, remarcã cu tristeþe
Maria Macovei, director adjunct pe
instruire. Sponsorii însã, nu se prea

înghesuie la uºa ºcolii. Astfel, în ultimii cinci ani ferestrele ºi uºile nu
au fost reparate încã niciodatã, deºi
unele dintre ele necesitã reparaþie.
Mobila, care are deja vreo 20 de ani,
s-a deteriorat considerabil.
Cînd avem posibilitatea sã facem reparaþie capitalã ne strãduim sã
fie cît mai calitativã. La noi ºcoala
se pãstreazã într-o stare bunã timp
de circa 3-4 ani ºi doar cînd este nevoie facem cîte o micã reparaþie cosmeticã, precizeazã dna Macovei.
Trebuie sã menþionãm cã în prezent liceul din Nihoreni nu are salã
de sport ºi nici salã de festivitãþi.
Totuºi, direcþia instituþiei a gãsit o
soluþie ingenioasã pentru aceastã
problemã - foloseºte în acest scop
spaþiul liber de la subsolul clãdirii.
Conducerea liceului intenþioneazã sã
gãseascã resurse financiare pentru
reparaþia ºi amenajarea a patru încãperi din subsol, unde este la fel de
cald ca ºi în sãlile de clasã.
Reieºind din resursele de care
dispunem la moment ºi din
posibilitãþile financiare pe care le
avem, noi facem tot ce ne stã în puteri ca sã le creãm condiþii bune copiilor, afirmã dna directoare. Toþi
pedagogii sînt de acord cã cel mai
important lucru astãzi este cã liceul
reuºeºte sã supravieþuiascã ºi o duce,
totuºi, comparativ mai bine decît alte
ºcoli.
Natalia RÃILEANU

ªcoala medie generalã din Tudora, judeþul Tighina

Crãciun fericit la ºcoala din Tudora
/ 310 elevi, 15 clase
/ Construitã în 1963
/ Bugetul 2002-2003 
319,5 mii lei, inclusiv
32 mii lei pentru încãlzire
Crãciunul a venit la Tudora cu
ºtiri emoþionante. Nu se
aºteptaserã sã cîºtige mobilier
ºcolar de la Guvern prin intermediul Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova, dar, în sinea
lor, fiecare profesor ºi elev
nutreau aceastã speranþã. Deºi
încã nu a ajuns la destinaþie,
mobilierul este ca o manã
cereascã pentru noi, ne-a spus
directoarea Tatiana Ghilan.
La ºcoala din Tudora era o atmosferã de sãrbãtoare, condimentatã cu
sãrmãluþe, plãcinte, vin roºu ºi colinde
de Crãciun. Aici s-au adunat profesorii,
cîþiva pãrinþi, grupul folcloric Datina
de pe lîngã casa de culturã ºi liderii economici din localitate, datoritã cãrora în
ºcoalã este curat ºi cald.
Acum trei ani, clãdirea ºcolii era avariatã ºi a fost închisã din iniþiativa dnei
director. Într-un demers adresat conducerii judeþene, a spus cã nu-ºi asumã reponsabilitatea pentru viaþa copiilor din
cauza cã în orice moment puteau sã cadã
bucãþi de tavan. A pus problema tranºant
ºi în faþa comunitãþii  ori se intervine

la reparaþia ºcolii cu propriile puteri, ori
copiii merg la ºcolile din satele vecine.
Or, pentru cei din Tudora, care au tradiþii
de carte, asta ar fi fost cea mai mare
ruºine. La noi existã un cult al cãrþii ºi
riscul de a rãmîne fãrã ºcoalã i-a pus la
grea încercare pe tudoreni, ne spune dna
Tatiana Ghilan. Acest risc i-a mobilizat
ºi, în mare parte, am reuºit totul datoritã
agenþilor economici locali. Primãria
avea restanþe la salarii de 10 luni ºi orice ajutor din partea ei era exclus. Singurul lucru care l-a putut face
administraþia localã a fost sã direcþioneze
taxele locale plãtite de agenþii economici în bugetul ºcolii.

La condiþia de astãzi a ºcolii s-a ajuns
timp de trei ani. În septembrie 2000, a
fost schimbat acoperiºul în care comunitatea a investit 35 mii de lei. În august
2001 au fost schimbate ferestrele. De
data aceasta contribuþia comunitãþii a
constituit 15 mii de lei, restul 40 de mii
venind de la Consiliul Judeþean. În anul
urmãtor, pentru a conserva mai eficient
energia termicã, au reuºit sã schimbe
uºile din exterior ºi de la sãlile de clasã.
Sistemul autonom de încãlzire
funcþioneazã foarte bine. Cazangeria se
aflã la subsol, amplasarea acesteia fiind
un avantaj deosebit pentru bugetul ºcolii,
deoarece nu se pierde energia termicã

/ Masã ºi colinde de Crãciun pentru liderii locali care
au contribuit la renovarea ºcolii
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la transportare.
Administraþia ºcolii a reuºit sã creeze
condiþii foarte bune pentru conservarea
energiei termice. În ºcoalã este la fel de
cald ca ºi în zilele în care copiii vin la
lecþii. Directoarea se teme ca schimbarea
regimului termic sã nu influienþeze calculatoarele ºi florile care trebuie protejate de frig. Dacã ar fi stopat încãlzirea
pe perioada vacanþei, cantitatea de combustibil economisitã urma sã fie consumatã dupã vacanþã pentru a ajunge la temperatura normalã.
Nici nu am visat sã cîºtigãm concursul iniþiat de FISM, ne spune fericitã
dna Tatiana Ghilan. Tot timpul i-am
invidiat, în sensul bun al cuvîntului, pe
cei care ºi-au renovat repede ºi la un
nivel modern ºcolile cu susþinerea financiarã a FISM ºi, pe de-asupra au mai

cîºtigat ºi mobilier. ªi ni s-a pãrut incredibil cînd am fost vizitaþi de
reprezentanþii FISM care au venit sã
verifice condiþiile de încãlzire a ºcolii.
Semnasem ºi pînã atunci cereri cã
ne trebuie mobilier, dar totul s-a rezumat la acele hîrtii. Mobilierul nostru este
foarte vechi. Este acelaºi pe care l-am
vãzut cînd am venit elevã în clasa I în
aceastã ºcoalã.
Potrivit dnei directoare, mobilierul
pe care urmeazã sã-l primeascã ºcoala
este o confirmare a îndemnului dumneaei de acum 3 ani, cînd le-a spus sãtenilor cã dacã iniþiativa porneºte de la ei, îi
vor ajuta ºi alþii, din afara comunitãþii.
Victoria obþinutã în rezultatul participãrii la concurs i-a stimulat enorm pe
tudoreni. Or, cum ne-am convins deja,
oamenii de la Tudora pot face multe, important este cã au început ºi au primit
încurajãrile de care aveau atît de multã
nevoie.
Rodica CIORÃNICÃ

/ Victor Dombrov, director SRL Iridrea: Evident cã avem multe probleme de rezolvat în comunitate, dar ºcoala e problema numãrul unu a agenþilor
economici. În ultimul timp elevii ne acordã un ajutor enorm la strîngerea
roadei ºi la alte lucrãri agricole, deaceea noi ne strãduim sã le rãsplãtim
din plin acest efort .
/ Valentina Barbei, liderul gospodãriei þãrãneºti AgroValentina: Dna
directoare a fost un impuls pentru toþi. Nu o singurã datã a bãtut la inimile
pãrinþilor, a oamenilor de afaceri ºi a primãriei. Rezultatele de azi sunt de
fapt victoria ei, a pãrinþilor ºi a comunitãþii.
/ Grigore Grigoroi, gospodãria þãrãneascã Speranþa Grigoroi: Am început activitatea de antreprenoriat odatã cu procesul de renovare a ºcolii. Deºi
aveam mari greutãþi, am considerat cã crearea unor condiþii normale pentru
copiii noºtri este mai importantã decît problemele mele economice. Am
luat credite de la stat ºi am plãtit dobînzile, dar am ajutat ºi ºcoala. A fost o
surprizã sã descoperim cã copiii noºtri simt ºi apreciazã buna înþelegere
dintre administraþia ºcolii, liderii comunitari ºi liderii economici.
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