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SEMINAR LA CAHUL

Beneficiarii FISM din sudul republicii
într-un schimb de experienþã
În perioada 24  27 februarie 2003, în municipiul
Cahul a avut loc un seminar cu genericul De la
durabilitatea obiectivelor
renovate - la dezvoltarea
durabilã a comunitãþii.
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 Irlandei de
Nord.
Continuare în pag.2

o Efectuarea
monitorizãrii sociale
a performanþelor
comunitãþilor ce au
aderat la reþelele
de nord ºi de sud
ale republicii
o Desfãºurarea
seminarului
Parteneriatul
social la nivel
de comunitate
o Elaborarea planului
strategic de dezvoltare social-economicã în satele Baraboi,
judeþul Edineþ, ºi
Cuhureºtii de Jos,
judeþul Soroca

SUMAR
t În Crihana Veche
gazul a ajuns la
fiecare poartã

ACTIVITÃÞI
CURENTE

pag. 4

t Rubleniþa, o
comunã-model
care-ºi împãrtãºeºte
experienþa

pag.
6-7

t Satul Roºietici, ca o
familie mare ºi unitã

pag.8

t Moleºti, un sat
pregãtit pentru
schimbãri

pag.9

t Oamenii din Sadîc
ºi-au adus
confortul urban
la ei acasã

pag.10

t Avem nevoie
de puþinã
dragoste-n plus

pag.11

SATUL ÎN PRIM-PLAN

Planificare strategicã la Voloviþa
În februarie, la Voloviþa, judeþul Soroca, a avut loc un seminar de planificare strategicã, care a finalizat cu elaborarea unui
plan de dezvoltare socio-economicã a satului pentru urmãtorii cinci ani. Acest plan a
fost elaborat ca urmare a conºtientizãrii faptului cã activitãþile desfãºurate pînã în prezent au avut un impact benefic pentru sat.
Însã, pentru o dezvoltare armonioasã a
comunitãþii, este necesarã o evoluþie complexã, bine structuratã a tuturor domeniilor
de activitate.
Implementarea strategiilor elaborate
dupã patru zile de lucru, va contribui la
depãºirea problemelor existente, iar satul
Voloviþa poate deveni în anul 2008 un sat
gazificat, cu o solidã infrastructurã socialã
ºi economicã, cu instituþii moderne de
învãþãmînt, curative ºi de agrement, cu servicii publice diversificate ºi de calitate.
Grupul de lucru a concluzionat cã prioritare pentru Voloviþa sînt prosperarea sectorului economic prin atragerea investiþiilor
externe ºi valorificarea resurselor proprii,
dezvoltarea infrastructurii locale, consolidarea parteneriatului social ºi sectorului
asociativ.
În baza strategiilor adoptate, s-a conce-

put un plan de activitãþi pentru urmãtorii
cinci ani, s-au estimat sursele financiare necesare pentru implementare, termenele de
implementare ºi persoanele sau organizaþiile responsabile de desfãºurarea activitãþilor în cauzã. Acþiunea de la Voloviþa se

înscrie în proiectul Crearea reþelei de beneficiari FISM în zona de nord a republicii, finanþat de Fondul de Investiþii Sociale din Moldova ºi administrat de Centrul
CONTACT.
Margareta VAMEª
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PROMOVAREA REÞELEI FISM
UN NOU PROIECT

Reþeaua de beneficiari
FISM în zona
de centru a republicii
Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare a
Organizaþiilor Neguvernamentale CONTACT va
lansa în curînd Proiectul Crearea reþelei de
beneficiari FISM în zona de centru a republicii.
Conform proiectului, 154 de localitãþi din judeþele
Chiºinãu, Lãpuºna, Orhei (sect. Orhei, Teleneºti,
Rezina), ºi Ungheni (sect.Cãlãraºi, Nisporeni), vor
participa la crearea reþelei de beneficiari FISM în
centrul Moldovei. 123 de comunitãþi din aceastã zonã
au implementat deja microproiecte finanþate prin
intermediul Fondului de Investiþii Sociale din Moldova.
În 140 din respectivele comunitãþi au fost create
asociaþii de beneficiari.
Scopul proiectului este consolidarea capacitãþilor
organizaþionale, decizionale ºi manageriale ale structurilor neguvernamentale care vor adera la reþea. În acest
scop, pe parcursul unui an ºi jumãtate vor avea loc
seminare regionale, vor fi efectuate vizite de studiu la
nivel de reþea, se vor elabora ºi difuza programe
televizate, se vor organiza monitorizãri sociale ale
performantelor comunitãþilor din reþea. Proiectul mai
prevede elaborarea planurilor strategice în zece
comunitãþi din reþea ºi crearea centrelor de dezvoltare
ºi informare în ºase localitãþi. În cinci ºcoli din mediul
rural va fi predat cursul opþional Dezvoltare comunitarã, anterior profesorii fiind instruiþi pentru respectivul curs. Lunar, va fi editat ºi distribuit buletinul
informativ Alternative rurale. De asemenea, va
vedea lumina tiparului un ghid pentru liderii comunitari, precum ºi alte materiale informative necesare
comunitãþilor din reþea.
Astfel, prin realizarea eficientã a acestor activitãþi va
creºte rolul ºi prestigiul ONG-lor în comunitãþi, va fi
stimulat procesul de atragere a investiþiilor, se va
dezvolta fluxul informaþional. Totodatã, se vor stabili
parteneriate sociale care vor asigura o dezvoltare
durabilã a comunitãþilor.
Reþeaua beneficiarilor FISM din zona de centru, la
fel ca ºi cele din sudul ºi nordul republicii, va
constitui o alianþã a organizaþiilor creatã prin libera
manifestare a voinþei persoanelor asociate în vederea
realizãrii în comun a obiectivelor reþelei. Reþeaua va
funcþiona în baza a trei principii: imparþialitate,
transparenþã ºi toleranþã. Ea este deschisã pentru
orice structurã asociativã non-profit, care e înregistratã ºi activeazã în comunitãþile din zona de centru a
republicii, care e beneficiarã a proiectului FISM ºi
care doreºte sã contribuie la îmbunãtãþirea calitãþii
serviciilor socio-economice prestate populaþiei din
mediul rural.
Veaceslav LAPIN
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Beneficiarii FISM din sudul republicii
într-un schimb de experienþã
Urmare din pag.1
Lucrãrile seminarului au fost deschise
în prezenþa mai multor oficialitãþi de rang
judeþean. Cei 68 de participanþi la seminar, între care 56 de reprezentanþi ai
organizaþiilor neguvernamentale ºi primãriilor din 34 de localitãþi ale judeþelor
Cahul, Taraclia, Tighina ºi UTA GagauzYeri, au ascultat cu mult interes discursurile pe cît de laconice, pe atît de importante, ale prefectului de Cahul Constantin Stefoglo, vicepreºedintelui Consiliului
judeþean Cahul Gheorghe Vasilache, primarului municipiului Cahul ªtefan Bratu
ºi ale altor reprezentanþi ai administraþiei
cahulene. Vorbitorii au menþionat meritul
deosebit al FISM în evoluþia socio-economicã a comunitãþilor din sudul Moldovei.
În ultimii doi ani, numai in judeþul Cahul,
cu suportul financiar al FISM au fost implementate 23 proiecte de renovare a
ºcolilor, grãdiniþelor, drumurilor, podurilor, de construcþie a sistemelor de gazificare, apeductelor - obiective cu un cost
total de circa 1,5 milioane de dolari americani.
Maia Sandu, reprezentantã a Bãncii
Mondiale, a prezentat un raport despre reducerea sãrãciei ºi dezvoltarea localã,
menþionînd cã în Moldova sãrãcia a cãpãtat
proporþii dramatice. Potrivit Maiei Sandu,
dezvoltarea comunitarã este un factor important în reducerea sãrãciei, deoarece
transmite grupurilor comunitare controlul asupra deciziilor ºi resurselor financiare.
Prezentîndu-ºi conceptul analitic despre dezvoltarea durabilã a comunitãþilor,
Viorel Ciubotaru, preºedinte al Societãþii
pentru iniþiative sociale Acþiunea civicã, a subliniat cã problemele spaþiului
rural sînt, în cazul Moldovei, degradarea economicã, socialã, culturalã, ecologicã ºi depopularea satelor. Potrivit
raportorului, modalitãþile de depãºire a
proceselor de degradare a comunitãþilor
ar fi exploatarea chibzuitã a resurselor
rurale, posibilitãþile oferite satelor,
conºtientizarea problemelor ºi autoorganizarea. Analiza rolului ONG-urilor în
dezvoltarea comunitarã fãcutã de Vitalie
Postu, directorul Programului Dezvoltare
Comunitarã, Centrul CONTACT, a scos
în evidenþã necesitatea implicãrii tot mai
active a sectorului asociativ în viaþa
comunitãþii.
În cadrul celor trei ateliere de lucru,
liderii ONG-urilor, primarii ºi directorii
de ºcoli din localitãþile beneficiare ale
FISM au prezentat studii de caz, prin intermediul acestora fiind reliefate cele mai
stringente probleme ale comunitãþilor. De
pildã, în cadrul unui atelier, grupul de lucru a identificat strategiile locale de reducere a sãrãciei. Potrivit liderilor comunitari, printre strategiile de bazã se numãrã înfiinþarea asociaþiilor de economie
ºi împrumut, crearea locurilor de muncã, atragerea investiþiilor, constituirea
centrelor de informare ºi instruire, dezvoltarea turismului rural, formarea ºi
promovarea ONG-urilor în comunitate,
îmbunãtãþirea serviciilor sociale, autonomia financiarã localã.
În cadrul atelierului la care a fost abordat rolul Asociaþiei de beneficiari ca centru de dezvoltare a comunitãþii ºi de informare, s-a insistat asupra urmãtoarelor
probleme: organizarea adunãrilor gene-

rale de cãtre asociaþie, colaborarea cu
APL, mass-media, agenþii economici,
confesiunile religioase, ONG-urile, lucrul individual cu cetãþenii, participarea
tuturor la colectarea contribuþiilor etc.
Alt grup de lucru a discutat, în cadrul
atelierului De la obiective renovate - la
servicii sociale îmbunãtãþite, despre accesul la informaþie, implementarea programelor de alternativã, optimizarea procesului educaþional, parteneriatul social,
ameliorarea calitãþii vieþii.

pe tapet problemele la care încã nu aveam soluþii, ne-a declarat Pavel Lazãr.

În loc de concluzii

Lumea, adicã primarii, directorii de
ºcoli ºi liderii de ONG, a rãmas încîntatã
de participarea la seminarul de la Cahul.
Nu vã imaginaþi cîte lucruri noi am
însuºit aici, ne-a mãrturisit dna Ana Carp,
directoarea complexului ºcoalã primarãgrãdiniþã din satul Cotihana. Am aflat
rãspunsul la atîtea întrebãri care nu-mi
dãdeau pace nici noaptea, am aflat cum
au rezolvat probleme similare cu ale noastre colegii din alte localitãþi ºi m-a surprins ingeniozitatea unora dintre ei, mai
ales, în ceea ce priveºte colectarea surselor financiare locale.

Pe parcursul desfãºurãrii seminarului au avut loc ºedinþele de lucru ale
Consiliului consultativ provizoriu al
reþelei din care fac parte reprezentanþi
ai judeþelor Cahul, Tighina, Taraclia ºi
UTA Gagauz-Yeri. A fost aprobat Regulamentul de funcþionare a reþelei de
beneficiari FISM în zona de sud a republicii, seminarul demonstrînd dorinþa
participanþilor de a adera la reþeaua creatã. Au fost înregistrate 36 de cereri de
aderare la reþea din 32 localitãþi beneficiare ale proiectului FISM.
Organizaþiile neguvernamentale au
reuºit sã-ºi împãrtãºeascã experienþa
acumulatã în procesul administrãrii
proiectelor susþinute de Fondul de
Investiþii Sociale în Moldova. La fel de
utile au fost ºi seminarele de instruire
la temele managementul organizaþiei ºi
colectarea de fonduri prezentate de
Mihai Godea, director al Programului
Dezvoltare ONG, Centrul CONTACT.
Participanþii la seminare au fost
familiarizaþi cu ceea ce presupune managementul unei organizaþii neguverna-

Natalia Salciuc, directoarea ºcolii din
Cania, sectorul Cantemir, ne-a spus cã
ºcoala în fruntea cãreia se aflã d-sa a fost
renovatã cu susþinerea FISM. Dupã realizarea acestui microproiect, Asociaþia
pãrinþilor ºi pedagogilor din localitate
cautã soluþii ºi pentru alte probleme ale
comunitãþii. La acest seminar am învãþat
cum putem contribui la elaborarea ºi implementarea planului strategic de dezvoltare a comunitãþii, cum sã organizãm mai
eficient colectarea de fonduri, cum se asigurã transparenþa în activitãþi ºi cum pot
fi atrase noi investiþii, a detaliat Natalia
Salciuc. Cel mai important este cã am
aflat toate aceste lucruri practice unii de
la alþii.
Fostul profesor de istorie, Pavel Lazãr, primarul satului Crihana Veche, jud.
Cahul, le-a dat colegilor o lecþie despre
felul în care comunitatea pe care o conduce a fost mobilizatã la soluþionarea
problemelor satului. Studiul de caz al
satului Crihana Veche le-a oferit
participanþilor la seminar noi idei de valorificare a resurselor umane ºi naturale
din localitãþile lor, noi posibilitãþi de a
asigura o
participare activã a
comunitãþii în rezolvarea propriilor probleme, de a garanta achitarea taxelor ºi
impozitelor locale ºi colectarea de fonduri. E bine cã am comunicat, cã am pus

mentale, distribuirea competenþelor ºi
cunoaºterea lor de cãtre membrii organelor de conducere, activitatea unei
organizaþii fiind eficientã atunci cînd fiecare membru al acesteia îºi cunoaºte rolul în asociaþie.
Printre elementele deconectante ale
seminarului figureazã prezentarea filmului Democraþie pentru oameni, oameni
pentru democraþie realizat de Centrul
CONTACT Cahul cu suportul financiar
al Corpului Pãcii, precum ºi concertul
susþinut de grupul etnofolcloric
Ilincuþa din Zîrneºti ºi ansamblul coregrafic Busuioc din Cucoara, costumele artiºtilor amatori fiind confecþionate în cadrul proiectelor finanþate de
Fundaþia SOROS prin intermediul Centrului CONTACT.
Conform evaluãrilor participanþilor,
seminarul ºi-a atins scopurile scontate:
a conºtientiza situaþia actualã a
localitãþilor rurale, a reliefa perspectivele comunitãþilor ºi a gãsi posibilitãþile
de îmbunãtãþire a nivelului de trai al
comunitãþilor. Participanþii la seminar au
dat dovadã de claritate ºi elocvenþã a
informaþiei prezentate, precum ºi de
abilitãþi de comunicare  elemente foarte necesare funcþionãrii eficiente a unei
reþele de beneficiari ai FISM.
Lilia DÃNILÃ

Impresii de la seminar
ºi lecþii de la colegi
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VIZITÃ DE STUDIU

Un bun exemplu pentru alte localitãþi
Un milion de lei adus
de ONG-uri

De la fiecare om pe care þi-e
dat sã-l întâlneºti ºi sã-l cunoºti
poþi învãþã ceva, mult mai
importante fiind învãþãmintele
pe care le tragi dupã ce vizitezi
un sat în care locuiesc sute de
oameni, cu multã experienþã de
viaþã, dar ºi cu nenumãrate
nevoi zilnice. Acesta a fost
motto-ul vizitei de studiu
desfãºurate recent la Voloviþa,
judeþul Soroca. De menþionat
cã vizita face parte din cadrul
Proiectului Crearea reþelei de
beneficiari FISM în zona de
nord a republicii administrat
de Fondul de Investiþii Sociale
din Moldova ºi implementat
prin intermediul Centrului
CONTACT.
Vizita la Voloviþa ne-a demonstrat cã, acolo unde existã lideri care acordã prioritate intereselor majoritãþii ºi nu celor individuale, iar nucleul din jurul lor
se coaguleazã în baza unor principii democratice, efortul comunelor mici spre dezvoltare este
sporit datoritã implicãrii fiecãrui
membru din comunitate. În cadrul
vizitei de studiu la care au participat circa 30 de persoane ai
asociaþiilor obºteºti, membre ale
reþelei de beneficiari FISM din
zona de nord a republicii, ºi-au
împãrtãºit experienþa oamenii
care au reuºit sã se asocieze ºi sãºi rezolve eficient problemele de
nivel comunitar.

Un centru de consultaþii
în agriculturã
Centrul de informare ºi
consultaþii în agriculturã din satul
Voloviþa a fost punctul de pornire a
studiului respectiv. Gheorghe Gãinã, directorul centrului, a reuºit sã
facã o prezentare amplã a activitãþilor pe care le desfãºoarã agenþia
ºi sã schiþeze cadrul dezvoltãrii economice a satului. Potrivit d-sale, în
Voloviþa activeazã agenþi economici care obþin un deosebit succes ºi
se bucurã de respectul comunitãþii.
Unul dintre aceºtia este S.A. AlfaNistru, o fabricã de conserve care
aplicã tehnologii performante în sectorul agrar, dispune de un magazin

agricol ºi care ºi-a schiþat planuri
grandioase pentru viitorul apropiat.
Serviciile oferite de centru sînt
orientate spre gospodãriile þãrãneºti
ce practicã agricultura la scarã micã
ºi nu dispun de o pregãtire serioasã în managementul agrar. Tehnologiile performante, piaþa de desfacere, consultaþiile agrotehnice,
creditele avantajoase, legislaþia
funciarã etc. sînt noþiunile de bazã
cu care opereazã respectivul centru. Oaspeþii au manifestat curiozitate faþã de posibilitãþile de colaborare a centrului cu asociaþiile din
cadrul altor comunitãþi, încercînd
sã afle cum poate fi elaborat mecanismul de funcþionare a unui centru similar.

A doua parte a vizitei de studiu a
fost axatã pe familiarizarea
participanþilor cu rezultatele
activitãþii sectorului asociativ din
Voloviþa. La momentul actual, în satul Voloviþa activeazã trei organizaþii
obºteºti - Asociaþia pãrinþilor ºi pedagogilor Paladium, ONG Galateea ºi Organizaþia obºteascã Protect. Prima gazdã a fost ONG Galateea, a cãrei preºedintã este
învãþãtoarea Angela Muºenco.
ONG-ul a cîºtigat douã proiecte.
Primul, în valoare de 500 de dolari,
presupunea crearea unui teatru de
pãpuºi, proiect realizat de copiii gimnaziului din Voloviþa. Al doilea
proiect, în curs de implementare,
prevede înfiinþarea unui studiou de
creaþie a copiilor. Sceneta nouã a Teatrului de pãpuºi, montatã special cu
ocazia acestei vizite, a fost o mare
surprizã pentru toþi participanþii.
Dupã prezentarea spectacolului,
micii actori ºi-au împãrtãºit bucuriile ºi emoþiile care i-au încercat în
scurta lor practicã de actori. Este remarcabil cã acest teatru de pãpuºi a
fost creat datoritã insistenþei membrilor organizaþiei, care, prin eforturi neobosite, au obþinut suport financiar în cadrul Programului Dezvoltare Comunitarã finanþat de
Fundaþia Soros ºi administrat de
Centrul CONTACT.
Ceva mai tîrziu, aflaþi încã sub
impresia celor prezentate de copiii

de la teatrul de pãpuºi, oaspeþii au
luat cunoºtinþã de activitatea APP
Paladium. Preºedinta APP, Galina Lavraniuc, a expus toate etapele
pe care le-au parcurs membrii
asociaþiei la implementarea microproiectului prin care, cu sprijinul
FISM, a fost renovat gimnaziul din
Voloviþa. Dînsa a vorbit despre metodele prin care au fost depãºite obstacolele întîlnite la realizarea proiectului, despre suportul membrilor
comunitãþii ºi al administraþiei publice locale.
Nota cea mai obiectivã a fost
pusã organizaþiilor neguvernamentale din Voloviþa de cãtre primarul
comunei Vasilcãu (comunã din care
face parte ºi satul Voloviþa), Grigore Ciobanu. Evident, aprecierea a
fost cu nota maximã, deoarece
organizaþiile neguvernamentale din
comunã au adus în Vasilcãu
investiþii de circa 1 milion de lei (!).
Discuþiile au fost axate pe beneficiile pe care le pot avea asociaþiile
din reþea iniþiind unele activitãþi în
parteneriat. Exemplul satelor mici,
cum este Voloviþa, care înregistreazã rezultate remarcabile în dezvoltarea social-economicã ºi culturalã,
ar trebui sã-i stimuleze ºi sã-i
ambiþioneze pe reprezentanþii
localitãþilor cu un potenþial economic mult mai valoros. Satul Voloviþa
nu este o excepþie singularã de la regulã, ci un exemplu real care poate
fi preluat de multã lume.
Ion BABICI

SATUL ÎN PRIM-PLAN

Stimulent pentru comunitate

În satul Borceag, judeþul Cahul
a avut loc primul seminar de planificare strategicã desfãºurat în
cadrul Proiectului Crearea reþelei
de beneficiari FISM în zona de sud
a republicii.
Seminarul a avut loc în incinta
ºcolii medii din localitate ºi a întrunit
19 lideri comunitari. Grupul de lucru
a fost constituit din reprezentanþi ai
primãriei, consilieri locali, pedagogi,
agenþi economici, tineri ºi lideri ai
organizaþiilor neguvernamentale.
Dupã familiarizarea auditoriului
cu problemele comunitãþii din Borceag, au urmat patru seminare privind
procesul de planificare strategicã: seminarele viziunilor, contradicþiilor,
direcþiilor strategice ºi implementãrii.
La seminarul viziunilor membrii grupului de lucru au fost invitaþi într-o
cãlãtorie imaginarã spre viitorul dorit de comunitate, ca, mai tîrziu, aceste viziuni sã ia forma unor strategii
eficiente de dezvoltare socio-economicã a satului, capabile sã reziste
unor condiþii schimbãtoare ale mediului. Seminarul contradicþiilor s-a

dovedit a fi ceva mai dificil pentru
membrii comunitãþii, participanþi la
seminar. Este uºor sã visezi ºi sã-þi
imaginezi, dar este destul de complicat sã pãtrunzi în esenþa problemelor ºi sã gãseºti cauza contradicþiilor,
sã determini modalitãþile de ameliorare ºi depãºire a acestora. La determinarea direcþiilor strategice ºi a planului de acþiuni, grupul a lucrat cu
multã pasiune ºi, de aceea, rezultatul seminarului a fost cel dorit  a
fost elaborat planul de dezvoltare
socio-economicã a satului Borceag
pentru perioada 2003-2008, un plan
concret, cu strategii bine gîndite ºi
realizabile.
Organizarea acestui seminar a
constituit o provocare pentru membrii comunitãþii, stimulîndu-le interesul pentru procesul de
soluþionare a problemelor locale. A
fost scoasã în evidenþã necesitatea
de a continua procesul de instruire
a membrilor grupurilor de lucru în
ceea ce priveºte scrierea proiectelor,
managementul organizaþional, colectarea de fonduri, elaborarea planurilor de afaceri etc.

Seminarele de planificare strategicã sînt evenimente importante
pentru comunitãþile rurale, reprezentînd un stimulent pentru comunitate, fãcînd-o mai receptivã ºi mai interesatã de propriile probleme.
Silvia STRELCIUC

Notã: Centrul CONTACT a mai intermediat procesele de planificare strategicã în satele Pelinia (Bãlþi), Pîrliþa (Ungheni), ªtefãneºti (Soroca) ºi Javgur (Lãpuºna). Menþionãm cã ªtefãneºtii, Pîrliþa ºi Javgurul fac parte din cele 16 sate care au trecut preselecþia în concursul
pentru obþinerea finanþãrii din grantul japonez care prevede finanþarea
unor subproiecte de dezvoltare comunitarã. Grantul va fi gestionat prin
intermadiul Fondului de Investiþii Sociale din Moldova.
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CALD ªI IEFTIN

În Crihana Veche gazul a ajuns la fiecare poartã

Lazãr PAVEL,

primarul satului Crihana-Veche,
judeþul Cahul
Acum 4 ani, administraþia localã
din Crihana Veche a împãrþit satul
în 12 sectoare pentru a-i invita mai
lesne pe oameni la prima adunare
generalã. Scopul adunãrii era sã se
determine problema prioritarã a satului, dupã care la FISM - o
organizaþie nouã pe atunci - urma sã
fie prezentatã ideea de microproiect
a satului Crihana Veche. Ca niciodatã pînã în acel moment, la adunare au venit foarte mulþi oameni.
Comunitatea a decis sã construiascã gazoductul, un traseu cu o lungime de 5 kilometri, ºi sã conecteze
la reþeaua de gaze instituþiile de
menire socialã din localitate.
Pentru asociaþia obºteascã Crihana-gaz, creatã dupã cea de-a doua

Posibilitãþi de antrenare
a comunitãþii
în soluþionarea
problemelor locale
1. Disponibilitate de a se investi în programe rurale  dupã
identificarea problemei,
populaþia decide dacã poate
contribui la rezolvarea acesteia.
2. Formarea grupurilor de
iniþiativã în instituþiile bugetare, mahalale, zone ale satului.
3. Valorificarea resurselor umane locale, care i-ar putea convinge pe cei pasivi sã nu stea
deoparte.
4. Analiza economicã a problemelor locale.
5. Colectarea fondurilor ºi atragerea investiþiilor.
6. Transparenþã în activitatea
comunitarã ºi gestionarea
fondurilor.
7. Corectitudine la achitarea impozitelor ºi taxelor locale.
8. Stabilirea parteneriatelor între
administraþia localã, societatea
civilã ºi agenþii economici.

adunare a sãtenilor, a fost cel mai greu
sã colecteze contribuþia comunitãþii în
mãrime de 15 la sutã din costul proiectului. La un ajutor din partea bugetului local nu se putea spera. Primãria
nu plãtise salariile bugetarilor de 18
luni. Iar cele 7 asociaþii de gospodãrii
þãrãneºti erau abia la început de cale.
Astfel, nu se miza decît pe bunãvoinþa
membrilor comunitãþii  pensionari cu
pensia medie de 35 de lei ºi oameni
care primeau, de bine de rãu, un salariu. Fiecare gospodãrie urma sã aloce
în contul gazificãrii nu mai puþin de
140 de lei. Se conta pe circa 1000
de gospodãrii. Pînã la 1 decembrie
1999 au fost colectate 165 mii de
lei. Unii au contribuit cu sume între
500 ºi 1000 de lei. Pedagogii au dat
ºi bani cu împrumut asociaþiei
Crihana-gaz. Un ajutor considerabil a venit din partea consãtenilor
ce locuiesc departe de sat. Fiecare
dintre ei a primit cîte o scrisoare din
partea administraþiei locale prin care
li se solicita aportul la prosperarea
satului.
Lucrãrile de construcþie au demarat cu instalarea a 50 de convectoare în ºcoalã. Deoarece instalarea
acestora a avut titlu de experiment,
la Liceul teoretic M. Eminescu din
localitate sezonul de încãlzire a început la 22 noiembrie 2001.
În scurt timp, lumea s-a convins
cã viaþa copiilor nu este ameninþatã
de vreun pericol, iar primãria s-a bu-

curat cã are cu o problemã mai puþin
 încãlzirea cu gaze naturale a ºcolii
era foarte economicoasã pentru bugetul local. Pînã la instalarea convectoarelor, pentru încãlzirea ºcolii cu
trei niveluri se cheltuiau anual 165
mii de lei. Chiar ºi cu aceastã risipã
de bani în cele 23 sãli de clasã era
frig, copiii fiind trimiºi pe la casele
lor înainte de sfîrºitul lecþiilor. În iarna 2001-2002, ºcoala a cheltuit pentru încãlzire doar 11 mii de lei, iar în

anul curent  18 mii de lei.
Oamenii din Crihana Veche au
certitudinea cã doar cu aportul întregii comunitãþi se poate face ceva
pentru sat. Am fi vrut sã facem mai
multe lucruri utile, dar concurenþa
la finanþarea diverselor proiecte
este mare.
În prezent, la reþeaua de gaze
naturale are acces tot satul. Asociaþia Crihana-gaz a reuºit sã organizeze crearea cooperativelor de

mahala, membrii acestora fiind
conectaþi la reþea. Cei care nu au
bani pentru branºarea la reþea, pot
face împrumuturi de la cooperativele respective. Beneficiari de gaze
naturale sînt cele douã ºcoli din
Crihana Veche, grãdiniþa, douã biserici ºi locatarii a 70 de case. Încã
300 de gospodãrii urmeazã sã fie
conectate la reþea pînã la finele anului curent. Important e cã gazul a
ajuns la poarta fiecãruia.

ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

Ideea de a renova ºcoala a solidarizat comunitatea
Printr-o ironie a întîmplãrii, nu
ºcoala sau biserica au devenit
principalele repere arhitectonice ale comunei Sîngereii-Noi,
ci Casa de rugãciuni a
comunitãþii evanghelist-baptiste din localitate  o construcþie
impunãtoare, cu trei niveluri.
Existã însã ºansa de a retuºa
acest tablou al localitãþii.
Graþie implicãrii administraþiei
publice locale ºi direcþiei ºcolii,
reprezentanþii celor trei confesiuni religioase din comunitate s-au solidarizat pentru a atinge un scop comun: în urmãtoarele zile, la Sîngereii-Noi va
demara procesul de reparaþie a
ºcolii.
ªcoala din Sîngereii-Noi a fost
construitã în 1985. De atunci, n-au
trecut nici douã decenii, dar, deoarece în ultimii zece ani aici nu au
fost fãcute nici un fel de reparaþii,
a avut de suferit mai ales sistemul
de încãlzire, a cãrui întreþinere necesitã cheltuieli enorme, greu de
suportat pentru bugetul comunei.
Din discuþia cu directorul ºcolii,
Ion Rãileanu, am aflat cã comunitatea evanghelist-baptistã, susþinutã

de fraþii întru credinþã din Germania ºi SUA, era gata sã construiascã aici o ºcoalã. Dar, bineînþeles,
cu anumite condiþii, care nu au fost
acceptate de credincioºii ortodocºi
ºi pentacostali. Într-un sfîrºit, oamenii au cãzut de acord cã trebuie
renovatã vechea ºcoalã, toate cele
trei comunitãþi de confensiuni diferite dînd dovadã de solidaritate
în ceea ce priveºte acumularea mijloacelor pentru reconstrucþia acesteia.
Este adevãrat cã la Sîngereii-Noi
procesul de acumulare a
contribuþiei a durat mult mai mult
decît în alte localitãþi antrenate în
proiectele FISM. Locuitorii celor
trei sate care intrã în componenþa
comunei - Mîndreºtii-Noi,
Marineºti ºi Sîngereii-Noi - nu au
mai practicat niciodatã asemenea
activitãþi. Cele peste 132 mii de lei,
adicã contribuþia de 15 la sutã a
comunitãþii, au fost acumulate pe
parcursul a ºapte luni. Însã, potrivit directorului ºcolii, la respectivele activitãþi sãtenii au participat
cu mic cu mare. Toþi pensionarii din
comunã au contribuit cu suma de
5-10 lei. De-a dreptul impresionant
a fost gestul unei bãtrînele care a

dat, bucuroasã, 10 lei dupã ce a vîndut o ulcicã de smîntînã.
Dupã ce au fost adunaþi banii ºi
perfectate actele de finanþare a microproiectului, a fost anunþat tenderul. Deoarece au fost organizate
patru (!) concursuri, s-a cam tras
de timp, dar, în cele din urmã, a
fost semnat contractul cu întreprinderea individualã Alexcor-Prima
din Bãlþi. Lucrãrile urmeazã sã fie
începute în a doua jumãtate a lunii
martie, odatã cu încãlzirea timpului. Va fi schimbat acoperiºul, va fi
construitã o salã de cazane ºi instalat un nou sistem de încãlzire. Volumul total al lucrãrilor ce trebuie
efectuate se estimeazã la circa 870
mii de lei. La lucrãrile de renovare
vor participa vreo 80 de sãteni cu
experienþã în construcþii.
Antonina Gogu, preºedinta
Asociaþiei pãrinþilor ºi pedagogilor
Renovarea, ne-a comunicat cã
APP deþine funcþiile de administrare a microproiectului, fiind responsabilã ºi de colectarea mijloacelor
financiare. Asociaþia a avut rolul
principal în comunicarea cu oamenii din localitate. Nu se întîmplã
în fiecare zi ca o organizaþie cum
este FISM sã fie interesatã sã in-

vesteascã în satul nostru ºi ar fi fost
pãcat sã nu fi reuºit sã convingem
lumea de necesitatea de a contribui la realizarea proiectului de
reparaþie a ºcolii. Am format grupuri de iniþiativã, în majoritate din
profesori ºi pãrinþi, care au mers din
casã-n la casã ºi le-au explicat oamenilor ce se aºteaptã de la ei. Oamenii au înþeles cã nimeni nu ar
dori sã ne susþinã financiar dacã nu
s-ar vedea, înainte de toate, interesul nostru de a schimba starea de
lucruri din comunitate..
Pensionarul Nicolae Andruºceac ne-a spus sfãtos cã lumea nu
poate fi indiferentã atunci cînd apare o posibilitate de a soluþiona o
problemã localã cu ajutorul unor
organizaþii din afara comunitãþii.
Altminteri, obiectivele de menire
socio-culturalã din Sîngereii-Noi,
dar ºi din alte sate, ar fi sortite distrugerii. Din fericire, comunitatea
din Sîngereii-Noi a înþeles cã de ea
însãºi depinde prosperarea întregului sat. Chiar dacã sînt rãzleþiþi prin
convingeri religioase diferite, oamenii s-au adunat în jurul unei idei
care nu putea decît sã-i uneascã.
Ion CERNEI
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Oamenii din Calfa
simt cã trãiesc
Sigurã de corectitudinea principiului de activitate a Fondului
de Investiþii Sociale din Moldova
Primul venit  primul servit, în
noaptea de 21 septembrie 2000
Ludmila Ceaglic, primarul comunei Calfa, judeþul Chiºinãu, a dormit la FISM, alãturi de femeia de
serviciu. Gazificarea satelor Calfa ºi Calfa Nouã era atît de importantã pentru comunitate, încît
o noapte petrecutã fãrã pic de confort pe coridorul potenþialei
instituþii salvatoare, era o nimica
toatã.
Avantajaþi de condiþia de a fi
primii, dar ºi de faptul cã gazul era
deja adus pînã la marginea comunei, oamenii din Calfa au implementat cu sprijinul FISM douã
microproiecte concomitent  gazificarea satelor Calfa ºi Calfa
Nouã ºi gazificarea ºcolii, ultimul
presupunînd ºi construcþia unei sãli
de cazane moderne.
Pînã la realizarea propriu-zisã
a microproiectelor, la Calfa avusese loc o luptã acerbã între
populaþie ºi Agenþia de implementare, ne-a mãrturisit dna primar.
Se cerea un efort enorm de a convinge ºi chiar de a constrînge oamenii sã se implice în rezolvarea
problemei legate de gazificarea
comunei. O altã ºansã decît cea
oferitã de FISM nu aveam ºi nu o
puteam pierde tocmai din cauza
intoleranþei unor consãteni. Au
intervenit în regim de urgenþã
agenþii economici care au depus
contribuþia în locul oamenilor care
se mai cereau convinºi.
Investiþia în cele douã proiecte
a fost estimatã la 1,4 milioane de
lei, inclusiv contribuþia comunitãþii
de 241 mii de lei. Pentru contorizarea fiecãrei gospodãrii au fost
colectaþi suplimentar 278 mii de lei.
Demararea construcþiei gazoductului central cu o lungime de
4,2 kilometri s-a tergiversat cîteva luni. Administraþia din Calfa a
avut nenorocul sã contracteze o
firmã constructoare care, iniþial, ºia micºorat considerabil oferta ca,
mai tîrziu, sã cearã surse suplimentare. Pe deasupra, dupã ce ºi-au
primit avansul, reprezentanþii firmei nu au fost vãzuþi în sat timp
de douã luni, din cauza cã plecaserã la odihnã peste hotare. Conducerea firmei executoare a fost
destituitã in corpore la iniþiativa
Agenþiei de implementare ºi a primãriei Calfa.
Oricum, problemele au fost
depãºite, iar încrederea oamenilor
a apãrut imediat ce la reþeaua de gaz
au fost conectate primele 19 case
din Calfa Noua ºi gimnaziul din
Calfa. Astãzi, Asociaþia beneficia-
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IMPACTUL ASUPRA BENEFICIARILOR

rilor Calfa-gaz are 258 de membri, dintre care 195 sînt beneficiari
ai conductei de gaze naturale. Lumea nu ezitã sã recunoascã un adevãr evident: gazul le-a uºurat cu
mult traiul. Cheltuielile pentru încãlzirea gimnaziului din localitate
s-au redus de trei ori, cifrîndu-se la
circa 3 mii de lei pe sezon.

/ Ludmila CEAGLIC,
primarul comunei Calfa
La începutul iernii, dupã
experienþa trãitã împreunã cu
FISM, cu suportul cãruia s-a gazificat jumãtate de ºcoalã, graþie
contribuþiei Asociaþiei Beneficiarilor Calfa-gaz ºi bugetului local, a fost gazificatã ºi cealaltã jumãtate. Dupã implementarea
proiectelor, din contul populaþiei
ºi asociaþiei beneficiarilor a mai
fost construitã o conductã de gaze
pentru a fi conectatã la reþea ºi o
mahala mai îndepãrtatã de sat.
Sãtenii sînt satisfãcuþi. Încãlzirea cu gaz a unei case nu mai e un
lux pentru oamenii din Calfa.
Aceastã plãcere îi costã pe beneficiari circa 250 de lei pe lunã. Temperatura este constantã, florile cresc
în voie, iar copiii sînt fericiþi.
Pensionarii Eugenia ºi Ion
Cravþov sînt primii beneficiari de
gaze naturale din Calfa. De cîte
ori merg la primãrie sã achit serviciile, nu uit sã intru pe la dna
primar ca sã-i mulþumesc. Mãcar
la bãtrîneþe simt ºi eu cã trãiesc,
ne-a spus, satisfãcut, fostul brigadier Ion Cravþov.
Dupã cele realizate cu succes de
cãtre administraþia din Calfa, oamenii de aici sperã din tot sufletul sã
beneficieze ºi de grantul japonez
distribuit prin intermediul FISM.
Astfel, ºi-ar putea renova drumul
central ºi apeductul ce asigurã ºcoala
cu apã. O altã idee a dnei primar
Ludmila Ceaglic este sã creeze o
pensiune de plasament temporar
pentru bãtrînii din comunã. Un concern italian a investit deja 14 mii de
euro în scopul adaptãrii la proiect a
unei clãdiri nefolosite din sat.
Rodica CIORÃNICÃ

PROGRAME EDUCAÞIONALE

Sãtenii s-au întors
cu faþa spre [coalã
Interviu cu Ana CARP, directoarea complexului
grãdiniþã-ºcoalã primarã din satul Cotihana, Cahul
- Unul din proiectele realizate în
comunitatea dvs. prin intermediul
FISM a fost Programul educaþional Pas cu pas. Satul a fost de
acord sã investeascã mai curînd în
educaþia copiilor decît în obiective
mai palpabile cum ar fi renovarea
unui drum sau gazificarea?
- Sã ºtiþi cã ºi noi am fost
impresionaþi de deschiderea oamenilor de la þarã cãtre ºcoalã. Din
momentul desfãºurãrii primei adunãri generale, satul parcã s-a trezit la viaþã. S-a schimbat brusc atitudinea faþã de copii ºi pedagogi.
Contribuþia comunitãþii în acest
proiect a depãºit 18 mii de lei ºi
nu am avut probleme la acumularea banilor.
- Care este impactul direct al
proiectului asupra beneficiarilor?
Astãzi, beneficiari direcþi ai microproiectului sînt 45 de copii de
vîrstã preºcolarã ºi elevi ai claselor I. Rezultatele nu s-au lãsat
aºteptate. Odatã cu lansarea programului Pas cu pas la Cotihana,
pãrinþii au început sã gãseascã timp
pentru a asista la ore. Iniþial, erau
niþel speriaþi de modul în care vor
studia copiii lor. Acum au dispãrut
orice dubii  nu se face diferenþã
între copii, elevii au aceleaºi drepturi ºi libertãþi, spun liber tot ce gîndesc ºi învaþã în grupuri unul de la
altul. Lucrãm cu copii care, precum
e ºi firesc, au caractere diferite. Unii
dintre ei comunicã mai anevoios cu
adulþii, în schimb, cu cei de vîrsta
lor se simt liber, se descoperã, se manifestã din plin ºi îºi exteriorizeazã
adevãrata personalitate. Ne bucurã
enorm felul în care se dezvoltã copiii. Am început sã avem chiar probleme din cauzã cã elevii nu vor sã

plece acasã, cãci nu se îndurã sã se
despartã de cãrþile viu colorate nici
la cele mai tîrzii ore ale dupã-amiezii.
- Care elemente ale Programului Pas cu pas sînt mai pe placul
copiilor?
- Mesajul matinal le trezeºte cel
mai mare interes. Totdeauna ne-am
întrebat cum sã facem ca iniþiativa
ºi interesul sã vinã de la copii. Se
pare cã am reuºit. Le-am format o
personalitate liberã ºi creativã. Pe
parcursul orelor tematice, copiii ne
sugereazã ce ar vrea sã afle ºi sã discute. Au o dorinþã surprinzãtoare de
a descoperi noul, de a se informa.
- Vedeþi o deosebire mare între
tînãra generaþie de azi ºi copiii de
ieri?
- Sigur. Copiii de azi se exprimã
liber, vor sã afle cît mai multe despre tot ce-i înconjoarã ºi cautã sursele de informare. Recent, am asistat la o lecþie deschisã ºi am rãmas
plãcut surprinºi de cunoºtinþele lor
ºi de felul cum discutã atît între ei,
cît ºi cu profesorul.
- Cum se descurcã copiii din familiile cu probleme, ai cãror pãrinþi
nu le acordã suficientã atenþie?
- Am avut mari emoþii în legãturã cu elevii cu un potenþial mai redus. Dar sã ºtiþi cã astãzi am înregistrat un anumit progres la aceºti
copii. Ard de dorinþa de a-ºi scrie
opþiunea macar la una din rubricile
mesajului de dimineaþã. Dacã nu
reuºesc, neapãrat completeazã graficele. Bunãoarã, Sergiu Dragoi aºa
a învãþat sã scrie. Al doilea copil care
a avansat mult este Petricã Gîrlea.
Bãiatul a fãcut un salt vizibil în de-

zvoltare. La finele anului trecut clasele Pas cu pas au fost supuse unui
test de evaluare la care pentru prima oarã copiii au primit note. Avem
9 note de 10. Cu toate acestea, nu
se observã tendinþa de a învãþa pentru note. Dupã acest test, pãrinþii sau convins totalmente de eficienþa
Programului Pas cu pas.
- Aþi mai colaborat ºi în alte cazuri cu FISM?
- Sigur. În afarã de faptul cã am
obþinut mobilier nou ºi literaturã
metodicã, cu ajutorul FISM am implementat cel de-al doilea proiect
în comunitate, ºi anume construcþia
gazoductului cu gazificarea gimnaziului. Împreunã cu primãria, negociem în vederea extinderii conductei de gaze naturale ºi la alte obiective de menire socialã. Cu suportul
Trustului European, am acordat
susþinere pentru 20 de familii din
localitate. Acestea au beneficiat
timp de 7 luni de produse alimentare în sumã de 230 de lei lunar
pentru fiecare. Victoria Musteaþã,
în vîrstã de 24 de ani, a primit, tot
prin intermediul Trustului European, un fotoliu cu rotile cu un cost
de 250 de dolari. Tînãra se roagã
zi ºi noapte pentru cei care au ajutat-o sã vadã soarele dupã ce, zece
ani, nu mai ieºise din casã.
A intervievat Sanda ROMAN
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Rubleniþa, o comunã-model
Comuna
Rubleniþa,
judeþul Soroca
l Din comuna
Rubleniþa, care are
4065 de locuitori, fac
parte douã sate 
Rubleniþa ºi
Rubleniþa Nouã.
l În ºcoala din Rubleniþa
îºi fac studiile, în douã
schimburi, 685 de elevi.
l Astãzi, comuna nu
are grãdiniþã, însã
proiectul pentru o
instituþie preºcolarã
cu 300 de locuri este
în curs de realizare.
l În comunã sînt
înregistrate 300 de
gospodãrii þãrãneºti ºi
activeazã 10 agenþi
economici, fiecare
dintre aceºtia fiind
extrem de receptivi la
problemele
comunitãþii.
l Printre principalii
plãtitori de impozite
în bugetul local sînt
moara ºi presa de
ulei, construite recent, ºi staþia de
alimentare cu gaz.
l Pentru locuitorii
celor douã sate 
Rubleniþa ºi
Rubleniþa Nouã - a
fost deschisã o staþie
telefonicã cu 1000 de
numere.

Rubleniþa este o comunã pe
care primarul Cozma Ursachi
promite, cu toatã seriozitatea
ºi ambiþia sa de gospodar, sã
o transforme în cea mai
frumoasã localitate din judeþ.
ªi existã toatã ºansele ca
aceasta sã se întîmple foarte
curînd - la fel ca ºi primarul,
pe fapte bune sînt porniþi
toþi localnicii, în frunte cu
profesorii ºcolari, consilierii ºi
agenþii economici. Unul din
primele lucruri frumoase
întîmplate la Rubleniþa este
darea în exploatare, acum
doi ani, a ºcolii renovate cu
susþinerea financiarã a
Fondului de Investiþii Sociale
din Moldova.

Împrejmuite de un gard arãtos,
cele douã clãdiri ale ºcolii acoperite cu þiglã roºie parcã þi-ar face cochet cu ochiul. Imediat ce le treci
pragul, nimereºti într-o ambianþã
plãcutã, cu elevi cãrora le este
ruºine sã pãºeascã cu ghetele murdare pe mochetele noi de pe culoare. Ai impresia cã ºcoala a fost renovatã nu cu doi ani în urmã, ci nu
mai departe decît ieri.

O experienþã povestitã
tuturor
Vizita noastrã la Rubleniþa a coincis cu desfãºurarea, în incinta
ºcolii, a unei întruniri a directorilor
de ºcoli din judeþul Soroca, care au
abordat tema optimizãrii ºcolii rurale, relevînd problemele ºi perspectivele acesteia. Invitaþii la seminar,
între care reprezentanþi ai FISM ºi
oficialitãþi de rang judeþean, au lucrat în ateliere, unde au fost puse în
discuþie trei linii de subiect  antrenarea comunitãþii la soluþionarea problemelor
locale,
evoluþia
comunitãþilor - de la obiective renovate spre servicii sociale
îmbunãtãþite ºi necesitatea colaborãrii cu organismele finanþatoare
pentru dezvoltarea comunitarã. Altfel vorbind, rubleniþenii au hotãrît
sã spunã tuturor ce au fãcut pentru

comunitatea lor ºi cum pot face ºi
alþii acelaºi lucru.
Impresionant e faptul cã
Rubleniþa este prima localitate care
a organizat un seminar de asemenea
amploare ºi utilitate din proprie
iniþiativã. Reprezentanþii satelor din
judeþul Soroca au fost surprinºi sã
afle cum se pot face lucruri mari cu
surse financiare minime. Or, cei din
Rubleniþa au reuºit.
Vicepreºedintele Consiliului
judeþean Soroca, Mircea Martîniuc,
a spus cã, acum doi ani, lumea privea cu scepticism la modalitãþile
FISM de a implementa programe
sociale. Primãriile performante din
judeþ nu s-au grãbit sã colaboreze cu
Fondul ºi au întîrziat sã înainteze
cereri de finanþare, lipsind localitãþile
de ºansa de a salva obiective de
importanþã comunitarã.
Potrivit altei opinii, cea a directorului Direcþiei de învãþãmînt Soroca Dumitru Cojoc, ºcolile din judeþ
trebuie sã facã eforturi enorme ca sã
ajungã la nivelul ºcolii din Rubleniþa.
Acolo unde oamenii au ºtiut ce vor
ºi au muncit, rezultatele sînt evidente.
Ceva mai tîrziu, Ion Munteanu,
ex-primar ºi membru al Agenþiei de
implementare a proiectului de renovare a ºcolii, urma sã confirme cã,
dacã existã dorinþã ºi voinþã, se poate face orice. Fostul primar a amintit
cã, pe timpuri, circa 70 la sutã din
locuitorii Rubleniþei lucrau în centrul raional. Din acest motiv, centrelor de menire socialã din localitate li
s-a acordat prea puþinã atenþie.
Copiii lor studiau într-o ºcoalã
veche, pe timp de iarnã plinã mai
mult de fum decît încãlzitã. La 6 seara, cînd se terminau lecþiile, elevii
abia de mai vedeau ce scriau în caiete. Deoarece nu dispunea de mijloace pentru a construi o ºcoalã modernã, comunitatea a decis sã apeleze
la FISM, singura instituþie care le
putea oferi ºansa sã o renoveze pe
cea veche. Localul primãriei ºi al
fostei cîrmuiri, un bloc cu douã niveluri aflat la cîþiva metri de ºcoalã,
a fost atribuit ºcolii. Astãzi, oamenii
au înþeles cã localitatea în care-ºi duc

/ Un bãnuþ pentru ºcoala noastrã
traiul, este un sat cu perspective ce
are nevoie de atenþia ºi grija lor.

Probleme depãºite
Pînã la acumularea contribuþiei
comunitãþii, lucrurile au mers bine.
Aici însã au început sã ºchiopãteze.
Rubleniþa risca sã iasã din joc. Contractorul tergiversa demararea lucrãrilor de construcþie din cauza unor
lucrãri neprevãzute iniþial în proiect
 s-au surpat pereþii într-o parte a
clãdirii ºi au crãpat cîteva calorifere. Situaþia devenea gravã ºi lumea
se îndoia cã meºterii vor reuºi sã
redea viaþã ºcolii în termenele prevãzute. Dar au intervenit agenþii economici locali. Profesorii ºi-au scos
cravatele ºi costumele, ºi-au suflecat mînecile ºi au ridicat, alãturi de
tinerii de la unitatea militarã din So-

roca, pereþii ruinaþi. Lucrãrile enumerate în proiectul de reparaþie capitalã a ºcolii au fost efectuate de
S.A. BECAD din Rezina.
Nu ne-a fost uºor, ne-a spus Elena Andrieº, preºedinta Asociaþiei
pãrinþilor ºi pedagogilor. În schimb,
astãzi avem un sistem de încãlzire
econom, constituit din trei sãli de
cazane autonome, uºi ºi geamuri noi
care permit conservarea energiei termice, un bloc sanitar în care au fost
investiþi circa 50 mii de lei. Nu ºtiu
ce ne-am fi fãcut dacã lumea nu s-ar
fi pus în miºcare, cãci bugetul local
nu dispunea de suma necesarã pentru acoperirea acestor cheltuieli.
Astfel, comunitatea a primit bucuroasã donaþia în valoare de 44 de
mii de lei oferitã pentru implementarea microproiectului de cãtre Consiliul judeþean. Suma a fost supli-

Lucruri mari
cu surse mici
Prezent la întrunirea directorilor de
ºcoli organizatã la Rubleniþa, Chiril
Sorocean a declarat cã Rubleniþa are toate
ºansele sã devinã un centru de dezvoltare
durabilã. Ca rezultat al primului proiect
realizat aici, oamenii au înþeles un adevãr
incontestabil: fãrã participarea lor
directã, fãrã crearea unui parteneriat
social, nu s-ar fi putut face nimic.
Cu resurse financiare puþine, am reuºit
sã facem lucruri mari la Rubleniþa ºi, în
general, în toate satele în care au fost
implementate microproiecte cu susþinerea

FISM, ne-a mai spus Chiril Sorocean.
Cu regret, sursele financiare de care
dispune FISM sînt limitate. Necesitãþile
comunitãþilor noastre sînt incomparabil
mai mari decît posibilitãþile FISM de a
investi în ele.
Scopul proiectelor FISM este de a
dezvolta capacitatea oamenilor de a face
lucruri mari, gestionînd bani mici, a mai
subliniat Chiril Sorocean. Dacã satul a
învãþat sã lucreze mînuind banii proprii,
se poate spune cã acest scop a fost
realizat.
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care-[i împãrtã[e[te experienþa
mentatã cu banii adunaþi de la sãteni, fapt ce a demonstrat cã prin participarea fiecãruia la soluþionarea
problemelor colective comunitatea
are ºanse sã evolueze. Surpriza cea
mare a venit din partea absolvenþilor,
care au vãrsat în contul reparaþiei
capitale a ºcolii de unde, cu mulþi ani
în urmã, au fãcut primul pas în lumea mare, suma de 20 de mii de lei.
În acest mod, a fost acumulatã
contribuþia comunitãþii de 11,25 mii
de dolari, adicã 15 la sutã din proiectul estimat la 75 mii de dolari.
Directorul ºcolii, Nicolae Þurcan,
ne-a declarat cã succesul proiectului se datoreºte în mare parte faptului cã iniþiativa a fost sprijinitã de
întreaga comunitate. Susþinerea moralã ºi financiarã a FISM a întãrit ºi
mai mult încrederea oamenilor în
forþele proprii, cultivîndu-le spiritul
autocritic. Este foarte bine cînd cineva îþi întinde mîna la greu ºi, mai
ales, la timp, a conchis dl director.
Ca rezultat al implementãrii cu
succes a microproiectului, cu suportul FISM ºi al primãriei, ºcoala din
Rubleniþa s-a ales cu 16 seturi de
mobilã pentru sãlile de clasã ºi altele douã pentru cancelarie ºi biroul
directorului. Graþie colaborãrii cu
FISM, administraþia ºcolii a aflat
despre posibilitatea introducerii Programului educaþional Pas cu pas.
Douã clase primare ale ºcolii activeazã al doilea an deja în baza acestui program. Clasele sînt dotate cu o
bibliotecã ºcolarã bogatã ºi cu suport
didactic ºi enciclopedic de neînlocuit
pentru pedagogi.
Cel mai greu ne-a fost cînd am
început implementarea acestui program, ne mãrturiseºte Elena Socolov, director-adjunct, învãþãtoare la
clasa a II-a. Însã dupã ce am participat la seminarele practice organizate
în cadrul Programului Pas cu pas,
toate emoþiile ºi teama de necunoscut s-au risipit de parcã nici nu ar fi
fost. Este un program extraordinar
care
stimuleazã
formarea
personalitãþii copilului, îl face sã ia
singur deciziile ºi sã se autoevalueze. Ne dãm seama cã cele mai frumoase rezultate vor apãrea abia la

finele clasei a IV-a, pentru cã o
schimbare substanþialã se produce
doar în timp.
Astãzi, ºcoala din Rubleniþa a
devenit un pol de atracþie ºi de respect. Toþi cei 52 de tineri, care au
absolvit ºcoala în anul trecut, sînt
studenþi în capitalã.

Iniþiative de dezvoltare
comunitarã
Dupã ce Fondul de Investiþii a
intervenit la soluþionarea uneia dintre cele mai stringente probleme din
localitate, sãtenii au lansat noi
iniþiative în sensul dezvoltãrii comunitare. În Rubleniþa au fost construite o moarã ºi o presã de ulei, obiective farã de care viaþa la þarã este de
neconceput. Împreunã cu o companie de la Chiºinãu, pe teritoriul satului a fost deschisã o staþie modernã de alimentare cu gaz foarte necesarã posesorilor de autoturisme ºi
alte mijloace de transport.
Din iniþiativa localnicilor, în
curtea ºcolii a fost instalat bustul lui
Mihail Sadoveanu, a fost curãþitã
fîntîna de lîngã ºcoalã, alãturi de
care s-a mai înãlþat o rãstignire care
invocã spiritul creºtin al comunitãþii.
Un gard modern pentru care s-au
cheltuit cîteva zeci de mii de lei a
fost construit în jurul instituþiilor de

importanþã comunitarã  ºcoala,
grãdiniþa, punctul medical, casa de
culturã ºi primãria. Deoarece localitatea se aflã într-o zonã expusã la
alunecãri de pãmînt, au fost împãdurite 11 hectare de teren din porþiunea
de risc sporit. Nu mai puþin importantã pentru comunitate a fost recenta inaugurare a unei staþii telefonice
pentru 1000 de beneficiari în
Rubleniþa ºi telefonizarea satului
Rubleniþa Nouã. Comunitatea a fãcut o chetã în scopul procurãrii unui
candelabru pentru Biserica Arhanghelul Mihail, ajutorãrii bãtrînilor,
invalizilor ºi familiilor cu venituri
mici ºi clorizãrii celor 400 de fîntîni din sat.
ªirul activitãþilor în care s-au încadrat, din îndemnul inimii, locuitorii comunei Rubleniþa poate fi
continuat. Oamenii de aici au înþeles
de mult cã de ei depinde ziua de azi
ºi cea de mîine a localitãþii, dar ºi
nivelul de trai al fiecãruia dintre ei.
Viaþa unui sat este cu atît mai plinã
de conþinut, cu cît membrii respectivei comunitãþi sînt mai interesaþi
de tot ce-i înconjoarã. Or, tocmai astfel de oameni sînt rubleniþenii 
gospodari care îºi fãuresc destinul
cu propriile mîini. ªi, lucru important, împãrtãºesc cu generozitate ºi
altor comunitãþi valoroasa lor
experienþã.

Sîntem în cãutare
de idei ºi de investiþii

Interviu cu Cozma URSACHI, primarul
comunei Rubleniþa
- Dle primar, din cîte ne dãm seama, sînteþi încîntat de colaborarea cu Fondul de Investiþii Sociale.
- Nici nu poate fi vorba de altceva. Cu susþinerea extrem de importantã a FISM, ºcoala noastrã s-a
transformat într-o minune, într-o poveste la care nici nu am visat. Cad
în sentimentalism, dar aºa este. Sînt
nespus de mulþumit de gradul de încadrare a comunitãþii în realizarea
acestui proiect. Nu ne-am aºteptat
cã ne vor da o mînã de ajutor chiar
ºi absolvenþii de mai demult, care
au contribuit la renovarea ºcolii cu
20 mii de lei. Am simþit cã nu sîntem singuri. Pãnã la repararea ºcolii,
cadrele didactice ºi copiii au activat
în condiþii deosebit de grele. Lucram
în trei schimburi. Pedagogii aruncau
cãrbuni în sobã, îºi dezmorþeau degetele ºi pe urmã luau creta ca sã
scrie pe tablã. Am trãit o adevãratã
dramã.
- A fost greu sã implementaþi
proiectul de renovare a ºcolii?
- Foarte greu. Întrucît încã nu am
reuºit sã scãpãm de aparatele birocratice, nu fiecare uºã ni s-a deschis
de la prima încercare. Eu însã sînt o
persoanã insistentã: bat ca sã mi se
deschidã, cer ca sã mi se dea. Adicã, pînã nu obþin ce îmi trebuie, nu
renunþ. Sper cã renovarea ºcolii sã
nu fie singurul proiect pe care l-am
dus la bun sfîrºit cu suportul FISM.
Copiii din sat nu trebuie sã sufere
din cauza diferitelor neajunsuri, de
aceea mi-am dat cuvîntul cã voi face
totul ce îmi stã în putinþã pentru a le
oferi condiþiile de care dispun copiii din oraºe. Avem multe de fãcut
în comunã ºi vom apela la toate organismele financiare care ar putea
sã ne susþinã.

- Care sînt problemele pe care
urmeazã sã le soluþionaþi împreunã cu comunitatea?
- Am început deja sã acumulãm contribuþia comunitãþii pentru proiectul de construcþie a
grãdiniþei pentru 130 de locuri ºi
a cantinei ºcolii. Consiliul
judeþean ne-a dat o mînã de ajutor, transferîndu-ne 25 mii de lei.
Grãdiniþa veche a fost demolatã ,
30 la sutã din materialele de
construcþie au ºi fost procurate.
Acum ne gîndim cum sã gãsim
surse financiare pentru reparaþia capitalã a casei de culturã, a trotuarelor, pentru gazificarea satului. Trebuie sã renovãm o clãdire din
Rubleniþa Nouã ºi s-o adaptãm la
cerinþele unei ºcoli primare, sã amenajãm terenul de sport al ºcolii ºi al
satului. La ºcoalã nu avem salã de
festivitãþi. Dar proiectele sînt în plinã desfãºurare. Slavã Domnului cã
am reparat trotuarele ce duc pînã la
ºcoalã, astfel încît copiii sã nu înoate prin glod. ªtim cã putem sã ne
rezolvãm noi înºine problemele ºi
de aceea sîntem mereu în cãutare 
de idei, de modalitãþi, de bani... Sîntem siguri cã prin toleranþã ºi
înþelegere reciprocã vom face lucruri frumoase ºi de folos pentru toatã
lumea.

Asociaþia pãrinþilor ºi pedagogilor nucleul comunitãþii

Calea spre succes este destul
de anevoioasã, ne-a spus Elena
Andrieº, preºedinta Asociaþiei
pãrinþilor ºi pedagogilor din
Rubleniþa. ªi la Rubleniþa, ca ºi în
toate localitãþile care au implementat microproiecte cu suportul financiar al Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova, am creat o
asociaþie obºteascã menitã sã asigure durabilitatea obiectivului reabilitat ºi sã stimuleze noile
iniþiative din comunitate.

Asociaþia pãrinþilor ºi pedagogilor
din Rubleniþa a reuºit sã se afirme
ca un nucleu în interiorul cãruia se
examineazã toate ideile pe care urmeazã sã le realizeze comunitatea.
Preºedinta APP ne-a spus cã,
deºi este la început de cale,
organizaþia ºi-a propus niºte scopuri destul de ambiþioase. Trebuie sã facem tot posibilul ca sã
consolidãm
capacitãþile
comunitãþii în sensul asigurãrii
durabilitãþii ºcolii, implementãrii

noilor proiecte ºi atragerii
investiþiilor.
Activitãþile iniþiate în comunitate prin intermediul APP i-au fãcut pe sãteni mai activi ºi mai siguri de forþele proprii. Aceastã încredere le oferã certitudinea cã vor
obþine sprijinul FISM ºi al
instituþiilor finanþatoare strãine în
implementarea altor proiecte importante pentru comunitate. Tot
ce am fãcut împreunã cu Fondul
de Investiþii Sociale a fost exce-

lent, a menþionat dna Andrieº. Dar,
membrii APP sînt conºtienþi cã,
pentru a asigura o dezvoltare comunitarã durabilã, urmeazã sã se
formeze un parteneriat strîns între
organizaþiile neguvernamentale,
agenþii economici ºi administraþia
publicã localã.
Crearea asociaþiilor obºteºti ºi
organizaþiilor neguvernamentale în

comunitãþile rurale constituie o
etapã de conºtientizare a
populaþiei ºi de atragere a
comunitãþilor în procesul de dezvoltare socialã. Prin participarea
cetãþenilor la procesul în cauzã va
fi asiguratã transparenþa ºi controlul mijloacelor financiare, ºtiinduse cu exactitate destinaþia
investiþiilor.
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INFO rural
BLEªTENI

Lansare de carte

În satul Bleºteni, judeþul Edineþ, a avut loc
lansarea cãrþii de istorie a meleagului Vasile
Stroiescu ºi baºtina, semnatã de Mihai Istratii, directorul Muzeului din localitate.
Ion Sitaru, ºeful Direcþiei judeþene Culturã
Edineþ, prezent la ceremonie, a subliniat cã lucrarea este rezultatul muncii de circa 30 de ani
a cercetãtorului Mihai Istratii ºi conþine
informaþii ample despre viaþa ºi activitatea lui
Vasile Stroiescu. Prin donaþiile sale enorme,
Stroiescu a contribuit la construcþia a zeci de
scoli ºi biserici prin satele din împrejurimi.
Lucrarea mai cuprinde date preþioase despre apariþia ºi dezvoltarea multor localitãþi. Aici
sînt reflectate ºi evenimente dramatice: seceta
ºi foametea din anii 1946-1947, deportãrile staliniste etc.

FUNDURII VECHI

Lecþie utilã pentru
funcþionarii publici

La sfîrºitul lunii trecute, în satul Fundurii
Vechi, judeþul Bãlþi, s-a desfãºurat un seminar
de douã zile cu genericul Rolul administraþiei
publice locale (APL) în dezvoltarea durabilã a
comunitãþii.
La acest seminar, care a avut drept scop
instruirea funcþionarilor publici din localitate,
au participat 27 de persoane, printre care consilieri, economiºti, reprezentanþi ai diferitelor
instituþii ºi organizaþii neguvernamentale locale. În cadrul programului de instruire, formatorii i-au familiarizat pe beneficiari cu categoriile de tehnologii folosite la identificarea
ºi soluþionarea problemelor locale.
Marcel Mãrgineanu, preºedintele Asociaþiei
Provincia din localitate, a opinat cã seminarul a constituit o lecþie utilã, determinîndu-i pe
participanþi sã constate cã o parte din probleme
pot fi rezolvate fãrã prea mari eforturi ºi doar
cu mobilizarea întregii comunitãþi. La finele
cursului, i-am îndemnat pe participanþi la colaborare ºi sper cã cunoºtinþele cãpãtate la capitolul Parteneriat ºi alianþe îi vor face mai receptivi la propunerile noastre. Sîntem siguri cã
seminarul a redus considerabil din deficitul de
încredere atît faþã de organizaþia noastrã, cît ºi
faþã de APL, a adãugat Mãrgineanu.
Satul Fundurii Vechi este cea de-a cincea
localitate din Republica Moldova care a beneficiat de acest program de instruire. Anterior,
asemenea seminare au fost desfãºurate în satele Coloniþa, Truºeni (judeþul Chiºinãu) ºi
oraºele Cimiºlia, Orhei ºi Cahul.

STURZOVCA

Film documentar
la TV6-Bãlþi

În curînd, studioul TV6-Bãlþi va pune pe post
un film documentar despre satul Sturzovca,
judeþul Bãlþi. Ideea realizãrii acestui film aparþine
scriitorului Victor Panico, care, în vara anului
2002, a editat o carte despre istoria localitãþii Sturzovca. Filmul este realizat în cadrul Programului
Dezvoltare Comunitarã finanþat de Fundaþia SOROS ºi administrat de Centrul CONTACT.
Aliona Plugaru, consultant regional în dezvoltare comunitarã, spune cã Sturzovca este
unul din cele mai mari sate din sectorul Glodeni, avînd o populaþie de ºase mii de locuitori, dintre care circa patru mii sînt ucraineni, iar
douã mii - moldoveni. Localitatea Sturzovca
are un bogat tezaur folcloric ce s-a pãstrat pînã
în prezent.
Comunitatea are 150 de ani, dar timpul n-a
pus piedici locuitorilor în pãstrarea tradiþiilor,
a menþionat sursa citatã.
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Satul Roºietici, ca o familie mare ºi unitã
Comuna Roºietici, judeþul Soroca, întruneºte
o salbã de sate cu aceeaºi istorie ºi acelaºi
destin. Trecutul comunei Roºietici este legat
de numele lui Ioan Casso, moºierul local care
a fost ministrul Învãþãmîntului din Imperiul
Rus la începutul secolului XX. Generos din
fire ºi cu dare de mînã, Casso este ctitorul
ºcolii din sat, clãdire care a rezistat tocmai
pînã în 1968. Fîntînile ºi apeductele pe care
Casso nu a mai reuºit sã le construiascã, în
ciuda intenþiei sale, nu au fost construite nici
pînã azi.
Aceasta fiind situaþia, atunci, cînd a venit
timpul sã implementeze un proiect cu
susþinerea Fondului de Investiþii Sociale din
Moldova, comunitatea din Roºietici s-a
împãrþit în douã  un grup opta pentru
construcþia unui apeduct care ar fi asigurat cu
apã potabilã satul, iar celãlalt  pentru
reconstrucþia ºcolii.
ªcoala medie construitã în 1968 pe locul
unde a fost ºcoala lui Casso a ajuns la capãtul a doar 30 de ani într-o stare de nerecunoscut. Dupã cum a remarcat Zinaida Rotundu, directoarea ºcolii, clãdirea a fost construitã
ca sã reziste exact 30 de ani. Grupul celor care
insistau sã fie construit un apeduct, nu ar fi
cedat dacã ºcoala nu ar fi fost afectatã atît de
mult de calamitãþile naturale. Atunci, vîntul a
smuls aproape 100 de foi de ardezie de pe

acoperiº. Astfel, disputele s-au terminat aici.
ªcoala s-a plasat în capul listei cu probleme
prioritare.

Donaþii pentru salvarea ºcolii
În scurt timp, au început acþiunile de pregãtire a comunitãþii pentru implementarea proiectului de renovare a ºcolii. Motorul activitãþilor
de colectare a banilor comunitari a fost corpul
didactic care, de la bun început, a fost un exemplu excelent pentru sat, profesorii fiind primii
care au alocat în fondul de reparaþie a ºcolii
cîte un salariu lunar. Gestul i-a inspirat pe consãteni ºi aceºtia nu au ezitat sã-ºi aducã ºi ei
contribuþia, fiecare dupã cum l-a lãsat punga.
Comuna a fost de-a dreptul impresionatã de
mãrinimia Svetlanei Negru, mamã a doi copii,
care a donat în contul proiectului 100 de dolari
din banii munciþi în Italia.
Chiar dacã nu se poate face o comparaþie
între suma donaþiilor, foarte important ºi surprinzãtor a fost sprijinul financiar al
absolvenþilor ºcolii. Bunãoarã, Victor Tocan,
directorul S.A. Cereale-Floreºti a alocat 10
mii de lei, Serafim Ciugureanu, iar directorul
S.A. Mãrculeºti-Combi, a cãrui întreprindere se afla într-o stare financiarã dificilã,

totuºi, a gãsit 800 de lei. Nici un fermier n-a
rãmas rece la solicitarea ºcolii, depunînd pe
cont între 500 ºi 1000 de lei. Nu aveau cum
sã rãmînã indiferenþi mai ales primãria
Roºietici, care a contribuit la reparaþia ºcolii
cu 12 mii de lei, ºi Consiliul judeþean Soroca, care a depus pe contul Agenþiei de imple-

mentare 40 de mii de lei. De notat cã Agenþia
ºi-a asumat obligaþia de a gestiona fondurile
ºi a administra proiectul.
În octombrie 2001, FISM a aprobat cererea de finanþare a microproiectului, iar peste
o lunã, a semnat acordul structural cu Agenþia
de implementare.

Sãtenii au efectuat 60 la sutã
din lucrãri
Banii fiind adunaþi, a fost anunþat tenderul
pentru echipa de constructori care avea sã propunã cea mai avantajoasã ofertã pentru comu-

nitate. Tenderul, la care au participat trei echipe de constructori, a fost cîºtigat de S.A. Constructorul din Bãlþi, condusã de Mihai Moloºag.
Pe lîngã cele efectuate de echipa de constructori, cam 60 la sutã din volumul total al lucrãrilor, a fost realizat de sãtenii angajaþi în perioada reparaþiei.
Costul proiectului, estimat la peste 845 mii
lei, din care 130 de mii - bani ai comunitãþii,
este impresionant. ªcoala a fost acoperitã cu þiglã
din metal profilat care va rezista cel puþin 40 de
ani. A fost schimbat în totalitate sistemul de încãlzire, fiind construitã ºi o modernã salã de cazane. Ferestrele vechi au fost înlocuite cu altele
noi, executate dupã tehnologii moderne. Au fost
schimbate toate uºile. Sala de festivitãþi ºi cea
de sport au fost reutilate pentru a putea fi alimentate cu energie termicã.
Lucrãrile de reparaþie au fost supravegheate în detalii de cãtre conducerea ºcolii, în frunte cu directoarea Zinaida Rotundu, ºi de cea a
primãriei sau, mai exact, de cãtre Lilian Rotaru, cel mai tînãr primar din judeþul Soroca. Primarul ºi directoarea ºcolii ne-au vorbit despre
impactul pe care l-a avut asupra comunitãþii colaborarea cu FISM.
Dna Rotundu a remarcat cã, în virtutea lipsei de receptivitate a unor consãteni, cu majoritatea a fost foarte greu sã se lucreze. A fost
nevoie de strategii aparte pentru a-i convinge
pe unii de importanþa sprijinului financiar acordat de familiile lor în realizarea proiectului.
În ultimã instanþã, sãtenii cu care s-a negociat mai greu s-au lãsat convinºi de propriii
copii.
Primarul Lilian Rotaru a menþionat cã formula propusã de FISM, potrivit cãreia 15 la
sutã din costul unui proiect trebuie sã le constituie investiþiile comunitãþii, este foarte bunã.
Alocarea unor bani sub forma ajutoarelor umanitare sau a granturilor, de regulã, lasã lumea
indiferentã. Însã implicarea comunitãþii, chiar
ºi cu niºte mijloace simbolice, îi face pe oameni mai responsabili ºi mai activi. În cele din
urmã, ei înþeleg cã satul este ca o familie mare
ºi cã a participa la prosperarea acestei familii
trebuie sã devinã ceva firesc. Este poate prima
tentativã de a ne detaºa de practica de altãdatã,
cînd nimeni nu rãspundea de nimic, a remarcat
primarul.
Dupã darea în exploatare a ºcolii reparate,
comunitatea din Roºietici continuã colaborarea cu FISM. Între Asociaþia pãrinþilor ºi pedagogilor ºi FISM a fost încheiat un Contract de
performanþã, care prevede achiziþionãri de carte
pentru bibliotecã, cursuri de perfecþionare pentru pedagogi, excursii pentru copii etc. Primãria,
la rîndul ei, vrea sã încheie contracte de colaborare privind materializarea proiectelor de
construcþie a unui gazoduct pe relaþia
Ghindeºti-Roºietici-Ciutuleºti ºi a apeductului,
atît de necesar oamenilor din comunã.
Ion CERNEI

Ctitorul bisericii din Ro[ietici
Ziaristul Dumitru Þîra, ex-directorul
Agenþiei de ºtiri Moldpres, edificã o bisericã în satul natal Roºietici, judeþul Soroca.
Lucrãrile de construcþie sînt în toi, biserica
urmînd sã fie sfinþitã ºi datã în folosinþã la 8
noiembrie curent, de Ziua Sfîntului Mare
Mucenic Dumitru, Izvorîtorul de Mir.
Dupã cum au remarcat localnicii, Dumitru Þîra a decis sã construiascã aceastã bisericã pentru cã a avut un vis în care i s-a

arãtat Maica Domnului, care i-a sugerat sã
înalþe un lãcaº sfînt pe locul casei parinteºti
pe care a moºtenit-o.
Biserica este ziditã dupã proiectul realizat de cãtre Otilia Cuºnir, arhitect din Iaºi,
veriºoara lui Dumitru Þîra. Potrivit unor
sãteni, turnul acestei biserici are înãlþimea
de 22 de metri ºi se vede, pe timp frumos,
tocmai din satul vecin Cãpreºti, situat la o
distanþã de 15 km.
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Mole[ti, un sat pregãtit pentru schimbãri
În doi ani, de cînd Mihai
Catan a fost ales primar în
satul Moleºti, judeþul
Chiºinãu, iar comunitatea a
început colaborarea cu
Fondul de Investiþii Sociale
din Moldova, satul Moleºti
parcã a întinerit. Nu pentru
cã Mihai Catan este cel mai
tînãr primar din judeþ, ci
pentru cã în localitate s-au
produs lucruri care le-au
trezit oamenilor dorinþa de a
gãsi atît soluþii pentru
problemele locale, cît ºi
surse financiare pentru
marile schimbãri ce urmeazã sã survinã în viaþa lor.
În acest interval de timp, a fost
reabilitat exteriorul casei de culturã. A fost restaurat monumentul ostaºului necunoscut, chiar
dacã ºi primarul, ºi alþi oameni
din sat au vrut sã mute statuia din
centrul satului mai spre periferie.
Cu o investiþie de 20 mii de lei, a
fost reparatã grãdiniþa nr. 2, pentru a cãrei încãlzire s-a construit
ºi o salã de cazane. Peste 60 de
mii de lei au fost cheltuiþi la
reparaþia cosmeticã a ºcolii ºi la
construcþia unei sãli de cazane de
eficienþã maximã. Pentru a schimba acoperiºul blocului alimentar
al ºcolii, s-au mai gãsit 28 mii de
lei. În jurul acestor instituþii a fost
construit un gard care aratã cã satul are un gospodar. Iar în curtea
Bisericii Sf. Nicolae, amenajatã cu sprijinul credincioºilor ºi al
primãriei, intri ca într-un templu
al curãþeniei ºi bunãstãrii.

Comunitatea îºi
investeºte banii
De fapt, totul a început în noiembrie 2000, cînd primãria a început conlucrarea cu FISM. Ulterior, la adunarea generalã a satului, s-a acceptat ideea promovãrii unui proiect privind renovarea drumului central pe o lungime de 1460 de metri. Pentru a

convinge oamenii prin exemplul
propriu, pãrintele Andrei, parohul
Bisericii Sf. Nicolae din localitate, în ziua cu pricina pentru
prima oarã n-a oficiat serviciul
divin ºi, împreunã cu enoriaºii, a
venit la adunare. În Moleºti se ºi
formase un pentagon din cîteva nuclee care discutã ºi gãsesc
soluþii pentru problemele locale.
Este vorba de parteneriatul dintre primãrie, bisericã, agenþi economici, ºcoalã ºi grãdiniþã. În
fine, drumul a fost refãcut de la
zero, conform tehnologiilor de
ultimã orã aplicate la construcþia
ºoselelor.
Proiectul de reconstrucþie a
strãzii ce strãbate satul Moleºti a
costat 800 mii de lei, inclusiv 121
mii de lei contribuþia comunitãþii.
Potrivit deciziei consiliului
Agenþiei de implementare a proiectului, pensionarii au donat în
contul renovãrii drumului central
cîte 25 de lei, persoanele fãrã mijloace auto  cîte 101 lei. Cei care
deþin autoturisme ºi motociclete au
contribuit cu 150 de lei, iar posesorii de maºini grele (autobuze,
tractoare)  cu cîte 450 de lei.
Pînã a fi începute lucrãrile de
renovare, banii s-au strîns mai
greu. Lumea dã banii atunci cînd
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vede rezultatul imediat, a încercat
sã ne iniþieze în psihologia maselor dl primar. De fapt, toate mijloacele financiare se acumuleazã în
primãrii dupã acest principiu.
Aceasta fiind situaþia, administraþia localã ºi Agenþia de implementare a proiectului a decis sã
împrumute banii de la un agent
economic din Chiºinãu, patronul
firmei fiind originar din Moleºti,
deoarece în decurs de trei sãptãmîni, termenul în care trebuia depusã contribuþia, oamenii din sat nu
reuºeau sã adune 121 mii de lei.
Datoritã reuºitei primului proiect realizat la Moleºti cu ajutorul
FISM, ºcoala a beneficiat ulterior de nouã seturi de mobilier de
la Fondul de Investiþii Sociale ºi
de alte douã seturi din partea Consiliului judeþean. În octombrie
2002, comunitatea a mai încheiat
un contract de performanþã cu
FISM, în valoare de 2 mii de dolari, 50 la sutã din aceastã sumã
fiind achitatã de comunitate.

Gazificarea
pe ordinea de zi
Actualmente, pe contul ONG
Valea Botniºoarei sînt 400 mii
de lei, bani depuºi de locuitorii
satului în scopul soluþionãrii problemelor comunitare. Oricît ar
pãrea de surprinzãtor, aceste mijloace au fost acumulate în ultimele trei sãptãmîni.
Vom folosi banii la construcþia gazoductului între satul Zîmbreni ºi Moleºti. Costul proiectului este de 1,6 milioane de lei,
o jumãtate din aceºti bani urmînd
sã fie depuºi de comunitate, iar
cealaltã jumãtate constituind
donaþiile Consiliului judeþean ºi
a Ministerului de Finanþe, ne-a
declarat dl primar. Aceastã problemã a ºi fost inclusã pe urmãtoarea ordine de zi a ºedinþei CJ.
Evident, în Moleºti sînt ºi oameni care nu au înþeles cã pentru
prosperarea satului este nevoie ºi
de corectitudinea la achitarea impozitelor de cãtre fiecare locuitor
al satului. De asta, primarul a avut

în ultima lunã vreo zece adunãri
în colective. O altã modalitate de
a-i face pe rãu platnici sã-ºi achite datoriile este cea de a-i convoca din cînd în cînd cîte zece la primãrie: la o discuþie sincerã cu primarul. De regulã, a doua zi trei
dintre aceºtia plãtesc datoriile.
Pe om trebuie sã-l convingi, spune ºeful administraþiei locale. La
noi, factorul uman a fost ignorat
mult timp ºi acum sîntem nevoiþi
sã reparãm aceastã greºealã.

ªcoala, partenerã
de nãdejde a
administraþiei locale
Am ajuns la ºcoala din Moleºti
în pauzã. Difuzoarele din hol
transmiteau muzicã de la postul
local de radio numit Vocea elevului - un proiect de 1000 de dolari cîºtigat mai demult prin intermediul Centrului CONTACT.
Directoarea ºcolii, Lidia Bursuc,
a remarcat cã satul a înregistrat
performanþe la capitolul activitãþi
comunitare. La momentul actual,
în ºcoalã se lucreazã asupra unui
proiect de asigurare a instituþiei
cu calculatoare ºi de conectare la
INTERNET. Cele 11 calculatoare ale ºcolii au fost furate cu doi
ani în urmã, astfel încît, de atunci, elevii studiazã informatica
doar teoretic. În ziua cînd am vizitat Moleºtiul, Sergiu Catan,
membru al Parlamentului Copiilor, a mai adus în ºcoalã douã
proiecte, unul dintre care presupune editarea unui ziar ºcolar,
proiect finanþat de Centrul de informare ºi documentare privind
drepturile copilului.
...În ritmuri susþinute, neabãtut,
satul Moleºti în frunte cu administraþia publicã localã ºi conducerea
ºcolii, îºi soluþioneazã problemele.
Satul se modernizeazã, oamenii se
schimbã în bine ºi, graþie acestui
fapt, în Moleºti se fac investiþii 
cel mai important lucru de care are
nevoie astãzi o localitate ruralã din
Moldova.
Rodica CIORÃNICÃ

INFO rural
RÃUÞEL

Instruirea
me[terilor populari

40 de tineri, cu vîrstele cuprinse între 16
ºi 20 de ani din satul Rãuþel, judeþul Bãlþi,
sînt instruiþi în domeniul meºteºugurilor graþie
unui proiect finanþat de Fundaþia Soros-Moldova.
Preºedintele organizaþiei, Maria Sicora,
spune cã proiectul este derulat de Asociaþia
Armonie din Rãuþel, sprijinitã de cãtre
meºteri populari locali ºi de ºcoala din sat.
Dupã douã luni de instruire, tinerii meºteri
au însuºit deprinderi practice ce le oferã posibilitatea sã confecþioneze obiecte de artizanat. Rezultatele obþinute de ei demonstreazã
cã proiectul va avea continuitate în aceastã
localitate ruralã, deoarece mulþi tineri au
înþeles ºi se conving cã un meºteºug este o
îndeletnicire utilã ºi de perspectivã.
Potrivit sursei citate, despre durabilitatea
proiectului vorbeºte ºi faptul cã, dupã implementare, cei mai talentaþi tineri vor avea ºansa
sã-ºi aprofundeze cunoºtinþele în practicarea
unui meºteºug artistic, care va fi promovat ºi
sprijinit de Uniunea Meºterilor Populari din
Moldova.

PELINIA

A apãrut primul numãr
al ziarului Plaiul

Pe piaþa informaþionalã a judeþului Bãlþi a
apãrut primul numãr al ziarului Plaiul,
publicaþie a comunitãþii Pelinia.
Apariþia ziarului se datoreºte unui proiect
finanþat de Fundaþia SOROS prin intermediul
Centrului CONTACT ºi derulat de organizaþia
neguvernamentalã localã Baºtina. Publicaþia
apare cu un tiraj de trei mii de exemplare, întrun volum de patru pagini, format A4.
Prin apariþia ziarului Plaiul ºi prin editarea buletinului ecologic Baºtina, difuzat în
Pelinia cu un tiraj de o mie de exemplare, a
fost creat un Centru informativ prin care s-a
stabilit o punte de legãturã între comunitate ºi
administraþia localã, se aratã în articolul de fond
al ziarului citat.
Primul numar al noului ziar conþine materiale din actualitatea localitãþii ºi judeþului,
inclusiv informaþii despre elaborarea unui
plan strategic de dezvoltare a localitãþii facilitat de formatorii Centrului CONTACT în
cadrul Proiectului Crearea reþelei de beneficiari FISM în zona de nord a republicii.

SÃRATA NOUÃ

Elevii de la [coala-internat
au vizitat Chi[inãul

Organizaþia de caritate Misiunea fãrã frontiere a organizat pentru copiii de la ºcoalainternat din satul Sãrata Nouã, sectorul Fãleºti,
o excursie distractiv-cognitivã în capitala republicii.
Excursia a fost posibilã datoritã sprijinului
financiar acordat de un cetãþean din Marea Britanie, care ºi-a solicitat anonimatul. În cadrul
acestei excursii, elevii au vizitat Muzeul
Naþional de Etnografie ºi Istorie Naturalã, Circul din Chiºinãu, Centrul de agrement Aventura-parc etc.
Organizaþia Misiunea fãrã frontiere
acordã ajutor copiilor din 59 de ºcoli-internat ºi case de copii din republicã. Pe lîngã asigurarea cu produse alimentare ºi cu
cãrþi, Misiunea acordã copiilor din
instituþiile de învãþãmînt special îngrijire
medicalã gratuitã.
Dupã Deca-press
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Oamenii din Sadîc ºi-au adus
confortul urban la ei acasã
Sadîc este o comunã nici prea
mare, nici prea micã, din
sectorul Cantemir, judeþul
Cahul. Avantajatã de poziþia
geograficã, dar ºi de prestaþia
administraþiei publice locale,
comuna Sadîc a reuºit printre
primele din judeþul Cahul sã se
conecteze la reþeaua de gaze
naturale ce venea de la Comrat.
Cînd satele din jur distrugeau
colhozurile, oamenii din Sadîc
se gîndeau cum sã investeascã
într-o viaþã mai bunã. Prin
rãbdare, responsabilitate ºi
parteneriat, ei au reuºit sã
schimbe radical cursul monoton
al vieþii de la þarã, înviorîndu-l
cu evenimente care, acum zece
ani, ar fi fost imposibile în
mediul rural.
Cînd, la începutul lui 1999,
FISM a ajuns la Cahul ºi oamenii
din zona de sud au aflat care sînt

aºa-zisele reguli de joc, comunitatea din Sadîc a fost imediat convocatã într-o adunare generalã. Trebuia scoasã la ivealã problema fãrã
de care satul nu putea merge înainte ºi nici tinde spre condiþii de trai
decente. Concluzia unanimã la care
s-a ajuns a fost cea de a duce la bun
sfîrºit un lucru început cîndva 
gazificarea satului.
Comunitatea din Sadîc fãcuse
deja investiþii de peste un milion de
lei pentru a aduce gazoductul de tensiune înaltã de la Comrat pînã la
periferia satului. Erau puþini ca ei în
judeþ. În vremurile cînd mai toatã
lumea renunþa la colhozuri ºi
împãrþea patrimoniul acestora, cei
din Sadîc au investit totul în conducta
de gaze naturale. ªi nu au dat greº.
Una din condiþiile investiþiei prin intermediul FISM într-un proiect de
gazificare era ca gazoductul sã fie

construit pînã la marginea satului.
Mai rãmãsese sã fie convinºi
cetãþenii de necesitatea participãrii
fiecãruia dintre ei în acest proiect.
Administraþia publicã localã, în
frunte cu primarul Dumitru Cocu,
a gãsit susþinere deopotrivã din partea bãtrînilor ºi tinerilor din localitate. Cu pensionarii se discuta cu
orice ocazie, chiar ºi pe la petreceri
 nunþi, cumãtrii etc. La asemenea
sãrbãtori de suflet se discutã orice,
dar mai ales despre lucrurile noi ºi
despre problemele ce frãmîntã un
sat întreg.

O investiþie judicioasã
La acel moment, satul Sadîc beneficia de apã potabilã ºi, dacã ar
mai fi avut ºi gaze naturale, lumea
ar fi trãit aproape ca în oraº. Nimeni nu a pus la îndoialã utilitatea gazificãrii localitãþii ºi, înainte de toate, necesitatea racordãrii ºcolii la

conducta de gaze.
Întrucît era vorba de o problemã
de interes general, a fost pus în
miºcare tot satul. Nu era om care
sã nu ºtie ce se face. Costul proiectului era de 50 mii de dolari ºi, conform calculelor fãcute de primãrie,
fiecarei familii i-a revenit obligaþia
sã contribuie cu cîte 100 de lei la
realizarea acestui proiect.
Astfel, pentru a grãbi lucrãrile,
agenþii economici au alocat
contribuþia pentru angajaþii lor. Cei
din agriculturã ºi-au vîndut
producþia agricolã ºi au adus banii
la primãrie, de unde aceºtia erau
depuºi pe contul bancar al satului.
Venind în ajutorul pensionarilor din
Sadîc, care nu-ºi mai ridicaserã pensiile de multe luni, Direcþia asistenþã
socialã a judeþului a dispus ca bãtrînilor sã li se dea repejor pensiile,
astfel încît sã-ºi poatã aduce ºi ei

/ Nicolae Sulac în satul sãu de baºtinã
obolul. Direcþia finanþe a Consiului
judeþean a alocat mijloace suplimentare ca sã fie achitate restanþele
la salariile bugetarilor. Pentru cei
care nu au putut vãrsa contribuþia,
a intervenit întreprinderea colectivã Ascorb-antar, succesoarea vechii gospodãrii agricole, pentru care
familiile respective au promis sã
lucreze atunci cînd va fi nevoie de
braþe de muncã suplimentare. În
definitiv, cei 97 mii de lei  atît cît
trebuia sã adune comunitatea - au
fost acumulate.
Aºadar, datoritã Fondului de
Investiþii Sociale, receptivitãþii
administraþiei
judeþene
ºi
responsabilitãþii oamenilor din localitate, gazoductul de presiune
medie cu o lungime de 7,3 kilometri a fost dat în exploatare. În patru
mahalale ale satului a fost instalatã
o conductã de presiune joasã, fiind
gazificate douã etaje ale ºcolii. Al
treilea etaj a fost branºat la reþeaua
de gaz cu suportul Consiliului
judeþean ºi al bugetului local. În
momentul implementãrii proiectului, comunei i-au fost atribuite mijloace financiare suplimentare de 90
mii de lei ºi investiþii capitale de 200
mii de lei de la Ministerul
Finanþelor, surse din care gazoductul a fost extins în toatã localitatea.
Astãzi, dupã doi ani ºi jumãtate
de la conectarea satului la conducta de gaze, oamenii din peste 200
de gospodãrii particulare nu-ºi mai
imagineazã cum e sã faci focul cu
lemne ºi cãrbuni. Suma necesarã
pentru conectarea unei case la reþea
variazã, în funcþie de amplasamentul acesteia, între 2,5 ºi 3,5 mii de
lei. Este o sumã importantã, dar e o
investiþie pe viaþã. Dai un ban, dar
face, zic oamenii. În aceastã perioadã lucrãrile de gazificare nu au fost
întrerupte nici mãcar pentru o zi.
Vorba e cã solicitãrile de conectare
vin una dupã alta, astfel încît
meºterii nu mai au rãgaz. Primarul
Dumitru Cocu ºi-a exprimat
speranþa cã pînã la finele anului
curent vor beneficia de gaz circa 70

la sutã din cele 520 de gospodãrii
ale Sadîcului. Printre beneficiari se
mai numãrã primãria ºi biserica. La
iniþiativa sãtenilor ºi cu aportul lor,
s-a construit conducta de gaz pînã
la oficiul medicului de familie ºi
grãdiniþa de copii. Peste un an, gazul natural va fi singurul combustibil folosit de cãtre toþi locuitorii Sadîcului la încãlzirea caselor.

Taraclia: pînã mai ieri
fãrã perspectivã
Din componenþa comunei Sadîc
face parte ºi satul Taraclia, o aºezare
micã, cu 300 de locuitori, unde, cu
susþinerea FISM, a fost construit un
apeduct modern care asigurã cu apã
potabilã cele 50 de case din cãtun.
Costul apeductului este de 33 mii
de dolari. Dat fiind cã problema apei
potabile este una dintre cele mai
acute mai ales în sudul Moldovei,
oamenii de prin pãrþile locului sînt
foarte bucuroºi cã, în sfîrºit, nu mai
trebuie sã care apã cu gãleata de la
cine ºtie ce depãrtare. Iar minunea
minunilor care le-a înseninat chipul taraclienilor, a fost faptul cã la
12 iulie 2001, în satul lor a fost datã
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în exploatare conducta de gaz. Astfel, Taraclia, un sat considerat altãdatã fãrã perspectivã, este astãzi
o localitate modernã cu apã la robinet ºi gaz în fiecare gospodãrie.
Drept recompensã pentru activismul comunitãþii ºi administraþiei
comunei, prin intermediul
Asociaþiei beneficiarilor de gaze
naturale Sadîc-gaz, ºcoala din
Sadîc a primit mobilier ºcolar. În
calitate de localitate performantã,
comuna a încheiat ºi un Contract de
performanþã cu Fondul de Investiþii
Sociale.
Important e sã fie viabil tot ce
am construit în comunã, ne-a declarat primarul Dumitru Cocu. Nu
ne putem permite nici o
defecþiune, oricît de micã, deoarece am risca sã pierdem totul. Or,
în comuna noastrã au fost investite circa 200 mii de dolari, bani care
nu pot fi gãsiþi atît de uºor, indiferent cît de mari ar fi problemele
unui sat. De deservirea ºi
menþinerea în stare funcþionalã a
convectoarelor e responsabil un
operator ºcolarizat de o firmã maghiarã care a vîndut respectivele
aparate. Conform statutului
Asociaþiei Sadîc-gaz, beneficiarii sînt obligaþi sã pãstreze în stare
excelentã conducta de gaz. Anul
trecut, o parte a gazoductului de
presiune joasã a fost deterioratã de
ploile mari din iulie. Chiar a doua
zi, Asociaþia a plãtit niºte muncitori care au remediat conducta.
Colaborarea cu FISM i-a schimbat pe oameni, i-a solidarizat ºi i-a
inspirat în ceea ce priveºte amenajarea satului. Au fost plantate parcuri pe terenurile virane din preajma satului. În jurul staþiei de distribuire a gazului sãtenii au sãdit
pomi, fiind interzis pãscutul vitelor.
Oamenii au devenit mai responsabili, demonstrînd cã sînt gospodari
nu doar în propria curte.Astãzi,
dupã ce au trãit un ºir de experienþe
noi pentru o comunitate ruralã, ei
îºi dau seama cã participarea la
soluþionarea problemelor locale a
depins în mare mãsurã ºi de
transparenþa administraþiei publice
locale la colectarea de fonduri ºi la
gestionarea acestora. Altminteri, nu
s-ar fi produs atîtea lucruri bune cu înþelegere ºi bunãvoinþã.
Sanda ROMAN
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ªCOALA DIN SCORENI

Avem nevoie de puþinã dragoste-n plus
Recent, Centrul Cvis de
prevenire a instituþionalizãrii
copiilor în situaþie de risc,
centru care activeazã în cadrul
ºcolii medii din satul Scoreni,
judeþul Chiºinãu, a sãrbãtorit
doi ani de activitate. Cu acest
prilej, copiii care frecventeazã
centrul, împreunã cu ceilalþi
elevi, au susþinut un concert
festiv. De asemenea, ei au
organizat o expoziþie de
lucrãri confecþionate în cadrul
cercurilor de desen, de
aplicare, de modelare, de
prelucrare a lemnului etc. ºi
au participat la competiþii
sportive cu genericul Starturi
vesele.
La festivitate au asistat reprezentanþi de la Direcþia Elveþianã de
Dezvoltare ºi Cooperare, Fondul de
Investiþii Sociale din Moldova,
Organizaþia Salvaþi copiii, precum ºi de la alte centre similare din
Soroca, Budeºti ºi Criuleni.

O ºcoalã pentru toþi
Cvis se descifreazã simplu:
Copiii - viitorul societãþii. Deschis
oficial în februarie 2001 în cadrul
ºcolii medii din satul Scoreni, Centrul Cvis a devenit un refugiu pentru copiii cu deficienþe fizice ºi pentru cei din familiile nevoiaºe, precum ºi un loc atractiv pentru ceilalþi
copiii din Scoreni.
Centrul este dotat cu cabinet de
psihoterapie, cu o salã de reabilitare fizicã utilatã cu aparate performante pentru exerciþii fizice, salã de
meditaþie ºi odihnã dotatã cu televizor, casetofon, jocuri ce dezvoltã
intelectul ºi chiar jucãrii obiºnuite.
Toate acestea au fost realizate în
decursul a doar doi ani de cãtre
membrii Asociaþiei obºteºti Cvis,
adicã de pãrinþi ºi pedagogi. Din
discuþia cu cadrele didactice, am
înþeles cã asociaþia a fost creatã cu
scopul de a susþine financiar prin noi
modalitãþi activitatea ºcolii.
Datoritã activitãþilor organizate
de colectivul didactic ºi proiectelor
implementate prin intermediul centrului a fost reparatã ºcoala, atît în
interior, cît ºi în exterior, a fost rezolvatã problema ºcolarizãrii ºi, de
asemenea, a fost preîntîmpinatã
instituþionalizarea copiilor cu handicap fizic ºi mental ºi a celor aflaþi
în situaþie de risc.

Douã probleme importante au fost tranºate
În 1998, la sfîrºitul anului,
cînd abia fusesem numitã în
funcþie, instituþia se afla într-o stare deplorabilã, iar abandonul
ºcolar atinsese cote îngrijorãtoare,
ne mãrturiseºte directoarea ºcolii
Maria Viniþchi. Potrivit documentelor oficiale, circa 60 de elevi nu
frecventau ºcoala, însã în realita-

te numãrul acestora era de aproape 100 de copii. În majoritate,
aceºtia erau copii cu retard sau cu
deficienþe fizice, din familii sãrace, copiii de care nu se ocupã nimeni acasã.
Dupã mai multe demersuri,
ºcoala din Scoreni a reuºit sã obþinã
de la guvern 100 de mii de lei pentru renovarea acoperiºului ºi
construcþia sobelor care au fost conectate la sistemul de încãlzire al
ºcolii. Aceste sobe au înlocuit cazanele: dau cãldurã la fel ca cele
obiºnuite, dar, totodatã, încãlzesc ºi
apa din sistemul de încãlzire.
Între timp, a început colaborarea cu FISM. În anul 2000, prin
intermediul Asociaþiei Cvis,
ºcoala din Scoreni a obþinut
finanþare pentru realizarea unui
microproiect care prevedea reabilitarea sediului sãu ºi crearea Centrului de prevenire a instituþionalizãrii copiilor în situaþie de
risc. Obiectivele pe care ni le-am
propus au fost repararea ºcolii ºi
reintegrarea socialã a copiilor care,
din cauza problemelor de ordin
fizic, psihic sau material cu care
se confruntã, sînt lãsaþi sau chiar
impuºi de pãrinþi sã stea acasã, iar
în multe cazuri - trimiºi în instituþii
speciale, spune Maria Viniþchi.
Costul total al microproiectului
a fost de 55 mii de dolari. Contribuþia comunitãþii în bani cheº - de
17 mii de lei, iar restul - în muncã
fizicã. Mai tîrziu, tot cu suportul
FISM, ºcoala a obþinut încã 10 mii
de lei pentru reparaþia podelelor în
blocul A.

Copiii cu invaliditate
gravã frecventeazã ºcoala
În prezent, la centru vin 51 de copii, dintre care 14 cu handicap fizic, 13 cu retard ºi 24 din familii
socialmente vulnerabile, inclusiv 9
copii cu un singur pãrinte. Pentru ai ajuta pe aceºti copii sã se integreze mai uºor în societate, lucrãtorii
centrului au decis sã nu-i separe de
cei sãnãtoºi, incluzîndu-i în clasele
obiºnuite. Chiar ºi cei cu invaliditate gravã frecventeazã ºcoala alãturi

de ceilalþi elevi, participã în egalã
mãsurã la activitãþi ºcolare: ikebana, croitorie, broderie, croºetare, diverse cercuri artistice etc. Dacã, la
început, copiii bolnavi stãteau oarecum stînjeniþi, iar ceilalþi îi tratau
cu o anumitã rezervã, acum situaþia
s-a schimbat, povesteºte directoarea.
Avem elevi dependenþi de cãrucior
care frecventeazã ºcoala ºi, pentru
cã scãrile ºcolii nu sînt acomodate
pentru a circula cu scaunul cu rotile, colegii acestor copii îi ajutã sã
se deplaseze la etajele superioare.
De asemenea, copiii cu handicap
beneficiazã de ºedinþe de întremare a sãnãtãþii, cum ar fi masajul sau
gimnastica curativã efectuate de un
kinetoterapeut care activeazã la cen-

tru. Copiii care urmeazã aceste proceduri se aflã aici de la ora 10.00
pînã la ora 15.00.
Din aceastã cauzã, conducerea
centrului a cãutat posibilitãþi pentru a-i alimenta pe copii. Astfel,
participînd la un concurs organizat
de Direcþia Elveþianã pentru Dezvoltare ºi Cooperare, ONG Cvis
a cîºtigat un proiect de 13 mii 234
de dolari, datoritã cãruia au fost asigurate cu mobilierul ºi echipamentul necesar cabinetele de psihoterapie ºi de reabilitare fizicã. În cadrul

aceluiaºi proiect este prevãzutã
alimentaþia copiilor o datã pe zi. În
plus, centrul a obþinut în repetate
rînduri ajutoare alimentare de la
Fundaþia Medicilor din Moldova ºi
primãria din Scoreni.
Pe timp nefavorabil, îndeosebi
atunci cînd pe drumuri e gheþuº sau
multã zãpadã, copiii dependenþi de
cãrucior nu se pot deplasa la ºcoalã
ºi studiazã acasã, fiind vizitaþi de
cãtre profesori ºi copiii voluntari.
Datoritã acestor eforturi, în prezent
toþi copiii de vîrstã ºcolarã sînt
încadraþi în procesul de studii.

Un centru necesar
Unde-i directoarea mea?, aºa
se adreseazã învãþãtorilor un
bãieþel mãrunþel. Îi zice Alexandru Marciuc, este elev în clasa IVa ºi este orfan. De fapt, locuieºte
cu mama vitregã, dar, într-un moment de cumpãnã, rudele au vrut
sã-l dea la casa de copii ºi Alexandru ºtie cã datoritã doamnei directoare a rãmas sã trãiascã în familie. În plus, are un defect la mînã
 s-a nãscut cu degetele lipite ºi
din aceastã cauzã îi vine cam greu
sã lucreze. Însã chiar ºi aºa,
confecþioneazã marionete pentru
teatrul de pãpuºi. Alexandru afirmã cã se simte foarte bine la centru: Ne uitãm la televizor, ascultãm muzicã. Îi mai place sã joace
ºah cu învãþãtoarele. Cînd cîºtig
eu, cînd ele, aºa-i, remarcã bãiatul cu un aer de filosof.
Ionel Moruz este elev în clasa
V-ea ºi zice cã s-ar plictisi cumplit
dacã la un moment dat Centrul
Cvis ar disparea sau ar fi închis.
El învaþã la ºcoala din Scoreni doar
de doi ani. A venit aici de la
Chiºinãu. Dacã ar fi sã aleg între
ºcoala în care am învãþat la
Chiºinãu ºi aceasta, aº rãmîne la
Scoreni. Aici e mai bine, pentru cã
profesoarele sînt mai bune la suflet,
se poartã frumos cu noi. ªi este cu
mult mai interesant, fiindcã în cadrul Centrului Cvis putem sã ne

ocupãm cu foarte multe lucruri distractive ºi folositoare.
Deschiderea unui asemenea
centru a fost foarte necesarã pentru
cã în localitatea noastrã mulþi copii
se aflã în dificultate, considerã Elena Iordache, învãþãtoare ºi angajatã
la Centrul Cvis ºi, totodatã, mamã
a unui copil care are un defect de
vedere. Aici, la centru, se atrage o
atenþie deosebitã nu numai copiilor,
ci ºi pãrinþilor acestora care, atunci
cînd au nevoie de un sfat în privinþa
educaþiei copilului, a instruirii sau
a îngrijirii lui, ºtiu cã are cine sã-i
ajute.

Noi intenþii ºi planuri
de viitor
Colectivul Cvis-ului este
conºtient cã pentru asigurarea
existenþei centrului nu este
raþional sã conteze doar pe faptul
cã ONG-ul ar putea obþine
finanþare din partea diverselor
organizaþii. De aceea, profesorii
intenþioneazã sã iniþieze anumite
activitãþi care ar permite
susþinerea financiarã a centrului.
Ne gîndim sã producem ceva,
cum ar fi, spre exemplu, lãzi pentru fructe ºi legume, care sînt foarte întrebate pe piaþã, se destãinuie Maria Viniþchi. Pe teritoriul
satului avem multe clãdiri ale întreprinderilor care staþioneazã ºi
pe care le-am putea folosi în acest
scop. Operaþiile mai complicate
ar putea fi efectuate de cãtre
specialiºti, iar ceea ce este mai
uºor  de cãtre elevii din clasele
mari. Din profitul obþinut am putea menþine activitatea centrului,
considerã ea. Urmãtorul obiectiv pe
care ºi-l propun membrii Asociaþiei
obºteºti Cvis este sã gãseascã
posibilitãþi de a-i ajuta pe copiii în
situaþie de risc ºi dupã absolvirea
ºcolii, pentru cã, de regulã, tinerii cu
handicap îºi gãsesc cel mai greu un
loc de muncã.
Natalia RÃILEANU
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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 creºterea 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:
Cadrul legislativ ºi înregistrarea
unei organizaþii neguvernamentale
La momentul cînd vã decideþi sã creaþi o asociaþie este absolut
important sã cunoaºteþi cadrul legal existent în Republica Moldova
referitor la activitatea ºi funcþionarea organizaþiilor obºteºti. În plus,
pentru a economisi din timp ºi energie, în cadrul acestui seminar
puteþi beneficia de o instruire calificatã privind elaborarea pachetului de documente necesar înregistrãrii, precum ºi procedurile ºi
instanþele pe care trebuie sã le treceþi în procesul de înregistrare a
organizaþiei.
Scrierea propunerii de finanþare
În cadrul seminarului veþi lua cunoºtinþã de tehnicile de elaborare
a unei cereri de finanþare. Veþi învãþa cum sã vã adaptaþi cererile dvs.
la rigorile finanþatorilor ºi de ce este necesar de urmat anumite reguli
în scrierea unui proiect. 0 cerere de finanþare bine întocmitã va facilita acumularea de fonduri pentru realizarea obiectivelor pe care ºi lea fixat organizaþia din care faceþi parte.
Colectare de fonduri
Nimeni nu dã bani de dragul filantropiei, ci pentru cã doreºte sã
se implice în rezolvarea unor probleme ce afecteazã viaþa unor
comunitãþi umane. Cum puteþi proiecta o campanie de colectare de
fonduri pentru propriile activitãþi veþi putea afla în cadrul acestui seminar. Sursele financiare nu sunt atît de uºor accesibile. Este important sã ºtiþi cum sã abordaþi finanþatorii pentru ca sã beneficiaþi de
fondurile disponibile pentru comunitatea asociativã.
Managementul resurselor umane
Una din cele mai importante resurse într-o asociaþie sunt resursele umane. Cum puteþi eficientiza participarea membrilor organizaþiei
în cadrul activitãþilor organizate, dar ºi cum sã stabiliþi un climat de
încredere ºi cooperare între membri, pe de o parte, ºi între membri ºi
manager, pe de altã parte, veþi putea însuºi în cadrul acestui seminar. Relaþiile umane într-o asociaþie pot deveni cheia succesului
organizaþiei dvs, în condiþiile în care ele sunt dinamice ºi bazate pe
încredere ºi cooperare, dar ºi pe o distribuire clarã a
responsabilitãþilor.
Managementul voluntarilor
Activitatea oricãrei organizaþii se bazeazã pe munca de voluntariat. Acest seminar vã oferã tehnici de recrutare, încadrare ºi menþinere
a voluntarilor. Voluntarii sunt cei care vã ajutã ºi nu cei care vã servesc.
Planificare strategicã
Dacã vreþi sã ºtiþi ce doriþi sã realizaþi ºi cînd ºi cum veþi reuºi,
este necesar sã vã planificaþi minuþios activitãþile. Planificarea strategicã reprezintã un demers prin care o asociaþie îºi orienteazã activitatea viitoare hotãrînd ce vrea sã realizeze, ce ºi când va reuºi. În
cadrul seminarului participanþii vor lua cunoºtinþã de tehnicile ºi procedeele de planificare de scurtã duratã ºi de componentele unui plan
strategic.
Managementul organizaþiei
Activitatea unei organizaþii devine eficientã dacã fiecare membru al ei
îºi cunoaºte rolul lui în asociaþie. Distribuirea competenþelor ºi
cunoaºterea acestor competenþe de cãtre membrii organelor de conducere, angajaþi ºi membri voluntari poate fi calea de succes a oricãrei
organizaþii.
Pentru informaþii suplimentare contactaþine la:
or. Chiºinãu, str. Bucureºti 83, tel. 23-39-47, 23-39-48.

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 PENTRU
ANUL FISCAL 2001/02. MOLDOVA
Ø Sprijinirea dezvoltãrii capacitãþii ONG-lor;
Ø Sprijinirea dezvoltãrii economice;
Ø Încurajarea protecþiei omului ºi a dezvoltãrii resurselor
umane;
Ø Îmbunãtãþirea protecþiei mediului;
Ø Sprijinirea dezvoltãrii conºtiinþei civile 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
programele reformei economice ºi politice a 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 deseurilor;
Ø Educarea populaþiei în scopul descreºterii violenþei ºi
abuzului împotriva femeilor ºi copiilor.
Contribuþiile primate 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 sunt 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 (marti si joi - 09:00 -17:00), mobil: +4091 812 882,
e-mail: daniela.topirceanu@dfait-maeci.gc.ca,
daniela_topirceanu@hotmail.com

Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare a ONG-urilor din Moldova
CONTACT cu susþinerea financiarã a Fundaþiei Soros Moldova
anunþã continuarea Programului Dezvoltare Comunitarã în anul 2003
Scopul programului este de a contribui la dezvoltarea comunitãþilor rurale prin implicarea cetãþenilor în rezolvarea
problemelor comunitãþii.
Programul Dezvoltare Comunitarã este o componentã a programelor Societate Civilã, Femei ºi Administraþie Publicã
Localã a Fundaþiei Soros Moldova, administrat de Centrul CONTACT.
În cadrul programului se anunþã un concurs de granturi mici pentru proiecte iniþiate de organizaþii neguvernamentale, administraþia publicã localã, alte instituþii din comunitãþile rurale (grãdiniþe, ºcoli, spitale etc.).
Proiectele trebuie sã fie sprijinite de comunitate în proporþie de minim 10% (minim 2% din suma solicitatã - în
bani, restul - în formã liberã) din costul total. Suma maximã a granturilor acordate va fi echivalentul în Lei Moldoveneºti
a 1000 de dolari SUA.
Procedura de prezentare a proiectului
Proiectele urmeazã sã fie prezentate în 3 exemplare elaborate în baza unei cereri de finanþare tipizatã, tipãrite (computer, maºina de dactilografiat), în limba românã sau rusã.
Informaþia amãnunþitã referitoare la specificul programului ( condiþii, procedura de selectare, criteriile de analizã ºi
evaluare a proiectelor etc.) se gãseºte în Ghidul programului.
Pentru consultanþã, obþinerea cererii-tip de finanþare ºi a Ghidului programului vã puteþi adresa la oficiile Centrului
CONTACT din:
Chiºinãu (str. Bucureºti 83, tel. 233946, 233947, 233948),
Bãlþi (str. Puºkin 38, tel. 231 20157),
Cahul (Piaþa Independenþei 1, of. 29, tel. 239 28993),
Soroca (bd. ªtefan cel Mare 20, tel. 230 26023),
Comrat (str. Galãþanã 17, tel. 238 23516).
Datele limitã de prezentare a proiectelor sînt 4 aprilie ºi 11 iulie 2003, ora 17.00.

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 prio-ritare:
l dezvoltarea antreprenoriatului privat;
l administraþie publicã ºi politici publice;
l 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 tehnico-ºtiinþifice, 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

