Alternative
e
l
a
r
ru
Se editeazã în cadrul proiectelor de creare a reþelelor de beneficiari FISM în zonele de nord,
sud ºi centru ale Republicii Moldova, finanþate de Fondul de Investiþii Sociale din Moldova
din grantul oferit de Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord ºi realizate
de Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare a Organizaþiilor Neguvernamentale CONTACT

Aprilie 2003

VIZITÃ DE STUDIU

FISM în cifre

O comunitate-model

Recent, comuna Corlãteni,
judeþul Bãlþi, a fost gazda a
circa 46 de oaspeþi  primari
ºi directori de ºcoli din
nordul Moldovei. Evenimentul s-a constituit într-o vizitã
de studiu organizatã în
cadrul Proiectului Crearea
reþelei de beneficiari FISM în
zona de nord a republicii.

Corlãteniul este o comunã constituitã din patru localitãþi  Corlãteni, Grinãuþi, Singureni ºi Ciobãnãuca, în care locuiesc peste opt mii de
oameni. Evident cã experienþele
trãite de o comunitate atît de numeroasã au fost importante ºi curioase
pentru vizitatori.
De dimineaþã, oaspeþii au trecut
pragul Gimnaziului din Grinãuþi,
instituþie renovatã acum doi ani cu
suportul financiar al Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova. ªcoala
are o nouã faþadã, un acoperiº modern
ºi trainic, însã întrucît comunitatea nu
a reuºit sã acumuleze decît jumãtate
din contribuþia necesarã pentru imple-

mentarea proiectului, FISM a finanþat
lucrãrile de renovare proporþional cu
investiþia fãcutã de localnici. Elizaveta
Chetrari, directoarea gimnaziului, a încercat sã justifice situaþia acuzînd starea financiarã precarã a familiilor din
Grinãuþi ºi faptul cã primãria se aflã
tocmai la Corlãteni, la cîþiva kilomentri depãrtare, ceea ce a fãcut dificilã
comunicarea cu reprezentanþii ei. Colegii veniþi în vizitã i-au oferit directoarei sugestii importante prin a cãror
realizare problemele ºcolii din
Grinãuþi ar putea fi soluþionate mai
uºor.
Corlãteniul, localitatea de reºedinþã
a administraþiei publice locale, a trezit admiraþia vizitatorilor. Satul a fost
gazificat aproape în întregime cu sprijinul FISM, fiecare familie investind
în lucrãrile respective de la trei pînã
la cinci mii de lei. De asemenea, în
colaborare cu FISM, a fost renovat capital ºi conectat la conducta de gaze
naturale Liceul din Corlãteni. De douã
luni, în localitate ºi-a deschis un oficiu temporar ARIA, care, în rãstimp
de cinci luni, urmeazã sã punã bazele
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businessului mic ºi mijlociu prin crearea a cel puþin 15 întreprinderi mici
private. Vizita la oficiul ARIA a suscitat un interes deosebit în cadrul grupului, fiecare dintre primarii ºi directorii de ºcoli veniþi la Corlãteni întrezãrind o posibilitate de creare a noilor întreprinderi în localitãþile lor.
Postul de radio din comunã ºi proiectele ecologice realizate la Corlãteni

prin intermediul ONG Terra sana, au
luat nota maximã de la vizitatori. Bãnuiesc cã, odatã reveniþi în localitãþile
lor, participanþii la aceastã vizitã s-au
ambiþionat sã stimuleze activismul
comunitãþilor din care fac parte dupã
modelul celei din Corlãteni.
Rodica CIORÃNICÃ
Mai multe materiale din comuna Corlãteni citiþi în pag. 6-7

Pînã la 15 aprilie 2003,
cu suportul Guvernului
prin intermediul Fondului
de Investiþii Sociale din
Moldova, au fost implementate 319 microproiecte, 128 dintre care sînt
ºcoli reparate. 62 de
comunitãþi au renovat ºi
construit 110,4 kilometri
de drum, 81 de
comunitãþi  509 kilometri de conducte de gaz, 17
comunitãþi  52,1 kilometri de reþele de aprovizionare cu apã potabilã, iar
15 comunitãþi au implementat microproiecte din
domeniul ecologic. În
proces de implementare
sînt încã 75 propuneri de
microproiect.
Contribuþia
comunitãþilor colectatã
de la populaþie, agenþi
economici ºi diferiþi
sponsori constituie 36
milioane 182 mii 356 lei.

SEMINAR

Planificare strategicã la Cuhureºtii de Jos
La finele lunii martie, în satul
Cuhureºtii de Jos, judeþul Soroca, a avut
loc un seminar de planificare strategicã la
care a fost elaborat planul de dezvoltare
socio-economicã a satului pentru urmãtorii cinci ani. Seminarul a fost al ºaselea la
numãr în cadrul proiectului Crearea
reþelei de beneficiari FISM în zona de nord
a republicii, finanþat de Fondul de
Investiþii Sociale din Moldova din grantul
oferit de Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord ºi realizat
de Centrul CONTACT.
Timp de patru zile, prin aportul formatorilor Centrului CONTACT a fost elaborat
planul de dezvoltare a satului. În acest proces au fost încadraþi locuitori ai satului,
reprezentanþi ai instituþiilor locale, ai sectorului privat, ONG-urilor, bisericii ºi
administraþiei publice locale. Pentru prima
oarã, la nivel local, a avut loc o astfel de
acþiune.
Strategia de dezvoltare a satului, care urmeazã a fi realizatã conform unui plan concret de activitãþi pe cinci ani, este o izbîndã
a acestei comunitãþi, ºi nicidecum o lucrare
necunoscutã elaboratã de o echipã de experþi
strãini de problemele cetãþenilor din aceastã localitate. Accentul s-a pus pe dezvolta-

rea infrastructurii satului ºi consolidarea
sectorului asociativ, care, în viziunea
participanþilor, este o mare reuºitã în procesul de atragere a investiþiilor externe pentru soluþionarea celor mai importante probleme.
La finalul seminarului, participanþii ºiau exprimat îndoielile faþã de posibilitatea
încheierii lucrãrilor de construcþie a bisericii din sat, inclusã în planul elaborat. Fãcând

o micã donaþie - gest care i-a surprins pe
participanþii la acest seminar - formatorii au
reuºit sã le redea sãtenilor încrederea cã vor
reuºi tot ce au planificat, oferindu-le o lecþie
practicã de colectare a fondurilor. Timp de
10 minute, participanþii la seminar au colectat 1900 de lei, fãcînd astfel primul pas
spre realizarea planului elaborat în comun.
Ion BABICI
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PROMOVAREA REÞELEI FISM
LA TV 6 BÃLÞI

O emisiune
cognitivã

Lista organizaþiilor neguvernamentale care au aderat la
reþeaua beneficiarilor FISM în zona de sud a republicii
N r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

În cadrul proiectului Crearea reþelei de beneficiari FISM în zona de nord a Republicii
Moldova, TV 6 Bãlþi a difuzat a doua emisiune televizatã cu genericul Planificarea strategicã  o nouã etapã în dezvoltarea
comunitãþilor.
Emisiunea a inserat reportaje originale de la seminarele de planificare strategicã din Voloviþa (Soroca), Pîrliþa (Ungheni), Chiºcãreni ºi Pelinia (Bãlþi),
precum ºi relatãri din cadrul vizitelor de studiu la
Voloviþa (Soroca) ºi Corlãteni (Bãlþi). De asemenea,
în cadrul emisiunii a fost reflectatã vizita de monitorizare la Centrul comunitar informaþional din
Viiºoara (Edineþ).
Seminarele de elaborare a planurilor de dezvoltare a comunitãþilor menþionate au demonstrat interesul liderilor comunitari vizavi de necesitatea
dezvoltãrii durabile a comunitãþilor lor.
Elena Furtunã, preºedintele ONG Helios din
satul Pelinia, a opinat cã planurile elaborate trebuie sã fie realiste ºi bazate pe potenþialul
comunitãþii. Viceprimarul satului Pîrliþa, Tamara
Dereº, considerã cã pentru dezvoltarea consecventã a comunitãþii este absolut necesarã aplicarea unui
plan corespunzãtor. De aceea, seminarul care a
avut loc la Pîrliþa în luna martie, cu suportul formatorilor de la Centrul CONTACT, a fost extrem de
binevenit. La acelaºi capitol, Ludmila Uscatu, directoarea Liceului din Pîrliþa, a estimat cã planificarea dezvoltãrii comunitãþii a devent un imperativ,
deoarece poate servi drept bazã pentru dezvoltarea socio-economicã a comunitãþii.
Importante în proiectul Crearea reþelei de beneficiari FISM în zona de nord a Republicii Moldova sînt ºi vizitele de studiu în comunitãþile care au
obþinut rezultate performante ca urmare a implementãrii microproiectelor FISM. Vizitele au drept
scop schimbul de informaþie ºi experienþã, prezentarea rezultatelor referitor la proiectele realizate în
comunitate atît cu sprijinul finanþatorilor din exterior, cît ºi din resursele locale.
Vlad GHIÞU
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D e n u m ire a O .N .G .-u lu i
A so c iaþia O b ºtea scã  C u te z ã to rii
A so c iaþia O b ºte asc ã  D u n ã re a
A so c iaþia O b ºtea scã  S lo b o z ia M a re 
A so c iaþia O b ºtea scã  P ro S lo b o z ia M a re 
A so c iaþia O b ºtea scã „ R u te co ”
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
 S p e ra n þa
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
„ P e rsp e ctiv a ”
A so c iaþia O b ºtea scã  C a sa E u ro p e an ã 
A so c iaþia O b ºtea scã  C rih an a - G a z ”
A so c iaþia O b ºtea scã  A rtiz a n a 
A so c iaþia O b ºtea scã  Iz v o ra º
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
 B u n ãv o in þa 
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
„ V . K o ro len k o ”
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
„ S p e ra n þa 
A so c iaþia U tiliz ato rilo r d e A p ã  A q u a
A so c iaþia O b ºtea scã  E co -T u r”
A so c iaþia O b ºtea scã  V atra S a tu lu i
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
 S p e ra n þa
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
A so c iaþia O b ºtea scã  S a lcia M are
A so c iaþia U tiliz ato rilo r d e G az
„ S a d îc - G a z ”
A so c iaþia O b ºtea scã  N o u a - S p eran þã 
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
„ P h o e n ix - X X I”
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
„ C o p c e ac - S u cc es”
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
A so c iaþia U tiliz a to rilo r d e D ru m u ri
A n to n e ºti
A so c iaþia O b ºtea scã  P e n tru v iito ru lu i
F iera p o n tie v ca ”
A so c iaþia O b ºtea scã  B a sarab ia 
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
„ C o m u n ita te a ”
A so c iaþia F e m eilo r d in G ãg ãu z ia
A so c iaþia U tiliz ato rilo r d e G az  C h irso v o
- G az”
A so c iaþia U tiliz ato rilo r d e G az  Iu jn o e G az”
A so c iaþia O b ºtea scã  R o m a n 
C en tru l d e su sþin e re so cia lã a tin e rilo r
„ Im p u ls”
A so c iaþia U tiliz ato rilo r d e G az  T o m ai G az”
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
„ N ad ejd a ”
A so c iaþia O b ºtea scã  L ice en ii
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
„ B u rlac u ”
A so c iaþia O b ºtea scã  V iaþã cu n ãd e jd e
(V ec en e)
A so c iaþia P ã rin þilo r ºi P ed a g o g ilo r
 F ã clia
A so c iaþia O b ºtea scã  T v ard iþa
A so c iaþia O b ºtea scã  C o m b a n a 
F o n d u l d e su sþin e re a ºco lii
A so c iaþia O b ºtea scã "C o p ii fe riciþi"
Asociaþia Pãrinþilor ºi Pedagogilor Efect-U”
A so c iaþia O b ºtea scã  M ed iu -S co p ”
A so c iaþia O b ºtea scã  R e n a ºte re a
A so c iaþia O b ºtea scã  S p e ra n þa
A so c iaþia O b ºtea scã  V iito ru l
A so c iaþia O b ºtea scã  P ro sp era re ”
A so c iaþia O b ºtea scã  M esa g erii
A so c iaþia O b ºtea scã "R u ra g ro c o n "
A so c iaþia O b ºtea scã "D a r d in d a r
c o p ilu lu i o rfa n "
A so c iaþia O b ºtea scã "T e rra -P arad is"
C en tru l lo ca l d e e x ten siu n e "Þ ãrãn cu þa "
A so c iaþia O b ºtea scã "V a tra - C îrp e ºti"
C en tru l d e E d u ca þie p e n tru D em o c ra þie
A so c iaþia p en tru re aliz a re a d re p tu rilo r
o m u lu i
A so c iaþia O b ºtea scã  U n iso n 
A so c iaþia O b ºtea scã  D an ch ir
A so c iaþia O b ºtea scã  V . H a rn a j
A so c iaþia O b ºtea scã  P ro g re s -S ”

s.
s.
s.
s.
s.
s.

A d r esa
A .I. C u z a , ju d . C a h u l
G iu rg iu leºti, ju d . C ah u l
S lo b o z ia M are, ju d . C a h u l
S lo b o z ia M are, ju d . C a h u l
B rîn z a, ju d . C a h u l
B rîn z a, ju d . C a h u l

P r eºe d in te le
P etru Z ele n co
T u d o r C an g ea
V ic to ria D ru þã
V a len tin a A c ciu
H a ra lam p ie H a h eu
M a ria G aisa n

s. C o lib aºi, ju d . C ah u l

Io n E re m ia

s.
s.
s.
s.
s.

Io n N e ag u
P av e l L a z ã r
C o n stan tin O lte an u
E le n a O sta v c iu c
S ilv ia U n gu ru

P aºc an i, ju d . C a h u l
C rih a n a V ec h e , ju d . C ah u l
M a n ta, ju d . C a h u l
B o rc e ag , ju d . C ah u l
C o tih an a , ju d . C ah u l

s. M o sc o v ei, ju d . C a h u l

T a tia n a B alan

s. C u co ara, ju d . C a h u l

P arasc o v ia Iu z u

s.
s.
s.
s.

P etru D an d eº
V ic to r M a ch e d o n
M a ria M a c h ed o n
In a B o d le v

C u co ara, ju d . C a h u l
L a rg a N o u ã, ju d . C a h u l
L a rg a V e c h e, ju d . C a h u l
L a rg a N o u ã, ju d . C a h u l

s. T a rta u l d e S alc ie, ju d . C a h u l
s. T ã tã rã ºti, ju d . C a h u l
s. S ad îc , ju d . C ah u l

Ilie M atc aº
Io n R ah u b e n c o
Io n F o n ari

s. C îrn ã þen i, ju d . T ig h in a
s. B ac c ea lia , ju d . T igh in a
s. C o p c ea c, ju d . T ig h in a

N a talia S a v ca
V a len tin a
M o ld o v a n
F ed o ra C io b a n u

s. Z a im , ju d . T igh in a
s. A n to n eºti, ju d . T ig h in a

P arasc o v ia B raga ri
M ih a i S îrb u

s. F ierap o n tie v ca , U T A
G ã g ã u z ia
s. T v a rd iþa , ju d . T a ra clia
s. C iu m ai, ju d . T a ra c lia

G a lin a M a rc en co

o . C o m ra t, U T A G ã g ã u z ia
s. C h irso v o , U T A G ãg ãu z ia

S v etlan a P an a ito v a
C o n stan tin S irc h eli

s. Iu jn o e, U T A G ãg ãu z ia

L id ia C a rp en c o

s. V a lea P erje i, ju d . T a ra clia
s. C io c-M a id an , U T A G ã g ã u z ia

Iv an C u rte v
Iv an a Iam b o glo

s. T o m a i, U T A G ã g ãu z ia

Iu ri T ro n ciu

s. B au rc i, U T A G ãg ãu z ia

G a lin a P am u ja c

s. S lo b o z ia M a re , ju d . C ah u l
s. B u rla cu , ju d . C a h u l

M a ria J e an tîc
M a ria S to ico v

s. C an ia , ju d . C ah u l

O lg a G îrn eþ

s. C an ia , ju d . C ah u l

N a talia S a lciu c

s. T v a rd iþa , ju d . T a ra clia
s. T v a rd iþa , ju d . T a ra clia
s. T v a rd iþa , ju d . T a ra clia
s. C o ciu lia , ju d . C ah u l
s . U rso aia , ju d .T ig h in a
s. C io b u rc iu , ju d . T ig h in a
s. T a lm az a, ju d . T ig h in a
s. T a ra clia , ju d . T igh in a
s. T ã n ãta ri, ju d . T ig h in a
s. B u rla cu , ju d . C a h u l
s. C h irc an i, ju d . C a h u l
s. B aim a clia, ju d . C a h u l
s. B aim a clia, ju d . C a h u l

A . Ia z a d jî
P o lin a S la v o v a
N . L îse n co
T a m ara S av a
S . V îrto su
ª te fa n M o ise en c o
N ic o lae G ro su
B o ca n c ea
M ih a il V artic
Z in a id a M a n o le
S v etlan a B u rla cu
Io n P ro fir
V a lan tin a Þ u rc a n

s.
s.
s.
s.
s.

B aim a clia, ju d . C a h u l
Þ ã rã n cu þa , ju d . C ah u l
C îrp e ºti, ju d . C ah u l
V o lin tiri, ju d . T igh in a
P lo p-ª tiu b e i, ju d . T ig h in a

G a lin a N egru
E le n a C u rce n co
R aisa A n g h e lu þã
A n g ela Þ ih
L e o n id S co a rþã

s.
s.
s.
s.

P o p ea sca , ju d . T ig h in a
C h irc ãie ºti, ju d . T ig h in a
B aim a clia, ju d . T igh in a
U c ra in ca , ju d . T igh in a

P av e l O sip o v
O lg a B o lo g a
T . G riþca n
E u d o ch ia L ice a c

P etru B ritc o v
M a ria ª e v ce n c o
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O LECÞIE UTILÃ

COMENTARIUL SPECIALISTULUI

Durabilitatea: o condiþie
obligatorie a investiþiilor FISM
Pînã în prezent prin
intermediul FISM
au fost renovate ºi construite 319 obiecte de
utilitate publicã. Însã
relaþiile FISM cu
comunitãþile care au
implementat respectivele
microproiecte nu se
sfîrºesc aici. Timp de doi
ani dupã darea în exploatare a ºcolilor, grãdiniþelor,
drumurilor, gazoductelor ºi
apeductelor renovate cu
suportul FISM, fondul
supravegheazã modul în
care comunitãþile asigurã
durabilitatea acestor
obiecte.
Durabilitatea este o noþiune
complexã care include mecanisme
ºi acþiuni ce variazã de la o comunitate la alta în funcþie de obiectul
reabilitat ºi de potenþialul de organizare a comunitãþii. Dacã satele
nu conºtientizeazã de la bun început necesitatea asigurãrii
durabilitãþii, FISM nu aprobã proiectul spre implementare ºi nu alocã mijloace financiare în respectivele comunitãþi. Or, obiectele renovate trebuie sã presteze cît mai
mult timp servicii sociale calitative.

Care sînt mecanismele
de asigurare
a durabilitãþii
obiectelor renovate?
l La etapa de pregãtire a microproiectului, satul, în persoana
Agenþiei de implementare ºi a primãriei, trebuie sã prezinte, pe lîngã propunerea de microproiect, un
plan de asigurare a durabilitãþii
obiectului propus spre renovare.
Evident, planurile elaborate la aceastã etapã sînt, în mai toate cazurile, idealiste ºi cam romantice.
Fãrã o anumitã experienþã în domeniu, satele nu ºtiu care ar fi
componentele acestui plan, sursele
de finanþare pentru fondul de durabilitate, în cît timp va fi reparat
obiectul ºi de unde începe asigurarea durabilitãþii. Întrucît aceste
lucruri nu sînt prea clare pentru
comunitãþi, consultanþii FISM
acordã asistenþã tehnicã ºi instruire, astfel încît agenþiile de implementare sã-ºi însuºeascã rolul chiar de la început.
l În planul iniþial de asigurare a
durabilitãþii este inclusã o prevedere specialã  crearea asociaþiilor
de beneficiari (AB). Acestea se ins-

tituie în conformitate cu Legea Republicii Moldova Cu privire la
asociaþiile obºteºti nr. 837 din 17
mai 1996. Potrivit legii respective,
asociaþia obºteascã este o
formaþiune benevolã, de sine
stãtãtoare, autogestionarã, constituitã prin libera manifestare a
voinþei cetãþenilor asociaþi pe baza
comunitãþii de interese profesionale ºi/sau de altã naturã, în vederea
realizãrii în comun a drepturilor civile, economice, sociale ºi culturale, dar care nu are drept scop
obþinerea profitului. În cadrul Proiectului FISM, aceste asociaþii se
formeazã la o etapã mai avansatã,
dupã înregistrarea propunerii de
microproiect, dar pînã la susþinerea
proiectului investiþional în cadrul
Comitetului Executiv FISM, unde
se aprobã finanþarea acestuia. Mãsurile de durabilitate sînt specificate în memorandumul încheiat între primãrie ºi FISM. Consultanþii
FISM acordã asistenþã tehnicã satelor la organizarea adunãrii de
constituire a asociaþiilor, la elaborarea statutului ºi a întregului pachet de documente pentru înregistrarea juridicã ºi economicã a
asociaþiilor în conformitate cu art.
19, p. 4 al Legii Cu privire la
asociaþiile obºteºti.
l Procedura de înregistrare juridicã, deschiderea contului bancar sînt
necesare atît pentru elaborarea strategiei de acumulare a fondului de
asigurare a durabilitãþii obiectului
renovat, cît ºi pentru respectarea
transparenþei ºi utilizãrii eficiente
a mijloacelor financiare. La adunãrile de constituire a asociaþiilor,
beneficiarii determinã mãrimea
cotizaþiilor de membri, precum ºi
mecanismele de colectare a acestora. Cu titlu de excepþie, în procedurile de pregãtire a microproiectelor de gazificare ºi asigurare cu
apã potabilã a comunitãþilor este
prevãzutã necesitatea acumulãrii
fondului de durabilitate (de rezervã) pînã la aprobarea finanþãrii
proiectului. La aceastã etapã se
consolideazã AB ºi, deopotrivã cu
membrii AI, urmeazã implementarea calitativã a microproiectului
 respectarea graficului de implementare a MP, calitatea materialor utilizate ºi a lucrãrilor executate, evaluarea desfãºurãrii lucrãrilor prevãzute în proiect ºi efectuarea plãþilor. Anume aceste
activitãþi pun temelia durabilitãþii
obiectului. Prin intermediul AI ºi
AB, satul se implicã în procesul
de valorificare transparentã a surselor financiare.
Dupã finalizarea lucrãrilor, de

regulã, AI îºi prezintã darea de seamã în faþa comunitãþii ºi predã
obiectul Asociaþiei de beneficiari.
Menþionez cã, în memorandumul
semnat cu FISM la etapa de aprobare a finanþãrii, comunitatea îºi
asumã angajamentul sã asigure durabilitatea obiectului pe o perioadã de cel puþin 15 ani. Este un termen minim, deoarece, spre exemplu, tabla zincatã ondulatã sau þigla
metalicã, folosite la acoperirea
ºcolilor sau grãdiniþelor, au un termen de exploatare de pînã la 50 de
ani. Dacã vor fi respectate
condiþiile de întreþinere, AB va putea menþine acoperiºul în stare idealã o perioadã mai mare de 15 ani.
Concomitent, dupã darea în
exploatare a obiectului, AB ºi
consultanþii FISM concretizeazã, în
cadrul unui seminar, planul de asigurare a durabilitãþii elaborat la prima etapã de evaluare. În acest moment, cînd populaþia este implicatã masiv în colectarea cotizaþiilor
ºi altor surse, pentru asigurarea
durabilitãþii proiectului, planul în
cauzã este definitivat într-un contur mult mai realist. La etapa respectivã se contureazã deja patru
direcþii de asigurare a durabilitãþii
 menþinerea, funcþionarea ºi dezvoltarea obiectului, precum ºi rolul AB în dezvoltarea comunitarã.

Cum satele învaþã
sã atragã surse
financiare?
Conform procedurilor FISM,
dupã darea în exploatare a obiectului renovat, satele, care asigurã
durabilitatea, ºi AB, care se implicã în dezvoltarea comunitarã, pot
încheia cu fondul un contract de
performanþã. În acest contract se
stabileºte ce a fãcut comunitatea
pentru menþinerea, dezvoltarea ºi
funcþionarea obiectului renovat ºi
ce acþiuni preconizeazã sã
desfãºoare. Activitãþile se
cofinanþeazã jumãtate la jumãtate
de comunitate ºi FISM. Azi, existã 40 de comunitãþi care au încheiat contracte de performanþã datoritã faptului cã au asigurat dezvoltarea obiectului ºi au participat la
acþiuni de dezvoltare comunitarã.
Concretizãm cã dupã realizarea în
comunitãþi a celor 319 proiecte, au
fost înregistrate 289 asociaþii
obºteºti. La finele anului 2002, pe
contul acestor asociaþii, pentru asigurarea durabilitãþii au fost colectate din cotizaþiile de membri ai AB
ºi din sponsorizãri 1,403 milioane lei. În dezvoltarea ulterioarã a microproiectelor, satele au

atras 25, 910 milioane de lei. Sînt
niºte cifre estimative a lucrãrilor ºi
serviciilor prestate, bazate pe
evidenþa þinutã în comunitãþi.
O funcþie a AB la etapa de
întreþinere a obiectelor este dezvoltarea comunitãþilor ºi iniþierea de
noi microproiecte. E lãudabil faptul cã au lansat noi microproiecte
216 comunitãþi. De pildã, satul
Zberoaia a implementat un proiect
de asigurare a localitãþii cu apã potabilã în colaborare cu o companie
elveþianã, cîºtigînd astfel circa douã
milioane cincisute mii de lei. La
rîndul sãu, Asociaþia Izvoraºul
din Borceag, a atras investiþii de un
milion de lei de la Guvernul Danemarcei.
Cu acelaºi succes, sume importante de bani, dar ºi resurse materiale au fost investite de cãtre
localitãþile rurale în dezvoltarea comunitarã, adicã în reabilitarea infrastructurii sociale ºi crearea locurilor de muncã.

De ce nu
întotdeauna existã
parteneriat?
Durabilitatea obiectelor renovate poate fi asiguratã doar prin implicarea populaþiei în întreþinerea
acestora, consolidarea asociaþiilor
obºteºti ºi colectarea de fonduri. În
acelaºi scop, cu suportul DFID se
implementeazã douã microproiecte de semnificaþie deosebitã  crearea reþelelor de beneficiari FISM
ºi crearea parteneriatului comunitar. Realizarea acestor proiecte va
stimula dezvoltarea societãþii civile în sectorul rural.
De menþionat cã nu întotdeauna asociaþiile de beneficiari sînt
susþinute de primãrii ºi agenþii economici. Or, anume prin acest parteneriat comunitar asociaþiile
obºteºti trebuie sã fie susþinute la
asigurarea dezvoltãrii durabile a
localitãþilor. Este vorba de unirea
eforturilor celor trei sectoare comunitare în atragerea investiþiilor. La
acest capitol, aº menþiona unele
dificultãþi pe care le întîlnesc
organizaþiile create în comunitãþi.
l Deoarece sectorul privat este
slab dezvoltat, productivitatea ºi
competitivitatea produselor în agriculturã sînt încã reduse. La momentul actual, nu existã fluxuri financiare sigure pentru dezvoltarea durabilã a comunitãþilor.
l Introducerea tehnologiilor noi de
prelucrare a materiei prime agricole, precum ºi prestarea serviciilor

mecanizate în agriculturã sînt încã
la etapa incipientã. Accelerarea dezvoltãrii acestor activitãþi ar genera venituri care ar sta la baza formãrii bugetelor locale ºi acumulãrii
fondurilor de durabilitate de cãtre
asociaþiile obºteºti, necesare pentru menþinerea ºi dezvoltarea insfrastructurii sociale a comunitãþilor.
l Deocamdatã nu existã stabilitate în activitatea administraþiei publice locale. Consilierii sînt divizaþi
dupã criterii politice, punînd deseori interesele personale ºi de partid mai presus de cele ale satului.
Nu întotdeauna existã o conlucrare armonioasã între primari ºi consilieri, iar asociaþiile obºteºti nu beneficiazã de susþinerea consilierilor.
l Autonomia financiarã a primãriilor este foarte relativã, acestea fiind
în imposibilitatea de a-ºi gestiona
propria bazã impozabilã. Doar o
treime din veniturile locale rãmîn
în primãrii, restul fiind centralizate ºi redistribuite la discreþia
administraþiei judeþene.
l O analizã a bugetelor locale, fãcutã în localitãþile rurale cu scopul
de a identifica posibilitãþile lor de
dezvoltare, ne-a demonstrat cã, de
fapt, primãriile nu au în buget mijloace financiare suficiente pentru
dezvoltare.
În localitãþile unde existã
asociaþii obºteºti ºi unde acestea
sînt active, se evidenþiazã o înviorare. Dupã ce ºi-au demonstrat
potenþialul, asociaþiile obºteºti se
bucurã de susþinerea majoritãþii
populaþiei prin participarea lor la
soluþionarea problemelor comunitare. Asociaþiile obºteºti sînt generatoare de idei ºi pot atrage
investiþii care, fiind gestionate eficient ºi transparent, favorizeazã
dialogul cu noii investitori. Pentru a înregistra asemenea
performanþe în toate comunitãþile,
este important ca cele trei sectoare comunitare  asociaþiile
obºteºti, administraþia publicã localã ºi agenþii economici - sã beneficieze de un nivel adecvat de
instruire în domeniul societãþii civile, afacerilor, atragerii
investiþiilor ºi conlucrãrii cu investitorii. Dacã vor fi atinse aceste scopuri, comunitãþile vor fi capabile sã asigure durabilitatea obiectelor, dezvoltarea comunitarã ºi
un climat investiþional favorabil.
Chiril SOROCEAN,
consultant FISM
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Investiþie în atitudine
Simion Cernei,

primarul comunei Larga Nouã
Pentru noi, locuitorii comunei
Larga Nouã, judeþul Cahul, posibilitatea de a renova capital gimnaziul din localitate cu susþinerea financiarã a Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova a fost o ºansã
cu adevãrat fericitã. Pentru a reda
ºcolii un aspect îngrijit ºi elegant,
am valorificat 75 mii de dolari, 15
la sutã din aceastã sumã constituind contribuþia acumulatã de comunitate. Evident, suma acumulatã de
la cetãþeni era departe de cea solicitatã de proiect. Atunci, am apelat
la agenþii economici, la Consiliul
judeþean ºi la bugetul primãriei.
Nu pot afirma cã comunitatea a fost
foarte activã, dar sper cã atitudinea
va fi categoric alta la implementarea unui nou proiect.
Calitativ ºi aspectuos, acoperiºul din þiglã metalicã va asigura
o bunã protecþie contra intemperiilor.
Au fost schimbate uºile ºi
duºumeaua. De asemenea, a fost
instalat un nou sistem de încãlzire,
fiind construite trei minicazane
care funcþioneazã autonom. Suplimentar la proiect, din contul taxelor locale, lîngã ºcoalã a fost sãpatã ºi amenajatã o fîntînã ºi a fost
instalat bustul lui Alexandru cel
Bun.

În septembrie 2002, copiii din
Larga Nouã au început studiile în
condiþii absolut noi. Oricît ar pãrea
de surprinzãtor, proiectul, în toatã
complexitatea lui, a fost implementat într-o perioadã foarte scurtã douã luni de zile. Acest lucru a fost
posibil doar graþie atitudinii pline
de responsabilitate a comunitãþii,
agenþilor economici locali ºi echipei care a efectuat lucrãrile de renovare.
În fine, gimnaziul a fost dat în
exploatare, la deschidere fiind oficiat un tedeum de cãtre un sobor
din 11 preoþi.
Avem o satisfacþie deosebitã
cînd, la o nouã trecere în revistã a
ceea ce am realizat, ne dãm seama
încã o datã cã la acest proiect am
participat cu resursele locale. Este
un succes, pentru cã, acum cîþiva
ani, nu ne-am fi imaginat cã am putea realiza cu propriile forþe un lucru atît de mare. Pe lîngã faptul cã
ne-am fãcut cu o ºcoalã nouã, 100
de mii de lei au rãmas în comunitate, din aceºti bani fiind
remuneraþi oamenii din sat, angajaþi
temporar pentru efectuarea lucrãrilor de renovare.
Þin sã evidenþiez faptul cã aspectul interior al ºcolii, în special
reparaþia cosmeticã ºi amenajarea
sãlilor de clasã, a revenit profesorilor, pãrinþilor ºi elevilor. S-au descurcat pe nota maximã ºi, datoritã
acestei reuºite, se munceºte ºi se
studiazã cu o dispoziþie absolut diferitã de cea de pînã la renovarea
ºcolii.
Un stimulent pentru comunitate
este ºi programul educaþional Pas

cu pas, implementat în douã clase
primare. Micii beneficiari sînt
încîntaþi de mobilierul modern cu
care au fost dotate clasele ºi de
cãrþile pline de culoare ºi informaþii
inedite pentru ei. Fiind un gimnaziu mixt, adicã cu predare în limbile romanã ºi rusã, am avut
satisfacþia sã aflãm cã ºi o clasã cu
predare în rusã ºi-a manifestat interesul pentru Programul Pas cu
pas. Din proprie iniþiativã,
învãþãtoarele au accesat INTERNET-ul unde au gãsit material di-

dactic tradus în limba rusã.
Este salutarã, în opinia mea, necesitatea de a implica financiar comunitatea în realizarea proiectelor
finanþate prin intermediul FISM.
Chiar dacã nu e atît de simplu precum s-ar pãrea, e foarte important
ca satul sã-ºi investeascã, parþial,
propriile resurse, astfel responsabilitatea oamenilor fiind mult mai
înaltã decît în cazul în care nu ar
aloca nimic din propriul buzunar.
Ar fi extraordinar dacã am putea
conlucra ºi cu alþi finanþatori în

aceleaºi condiþii de transparenþã.
Astãzi, sãtenii, agenþii economici,
vin la primãrie cu diverse iniþiative
de importanþã comunitarã. Am fost
surprins sã aud de la unii dintre ei
despre disponibilitatea de a participa cu o contribuþie financiarã mai
mare de 15 la sutã, cu condiþia ca
în comunã sã fie tranºate ºi alte probleme. Bunãoarã, construcþia unui
drum bun pînã la traseul ChiºinãuCahul ºi reabilitarea grãdiniþei, care
are nevoie de un acoperiº nou ºi de
un exterior pe potrivã.

SAT ÎN SCHIMBARE

Volintirii vor avea ºcoalã nouã
Ieri, statutul de centru raional
ºi de localitate cu una dintre cele
mai importante fabrici avicole
din republicã erau prilejuri de
justificatã mîndrie pentru
locuitorii satului Volintiri, judeþul
Tighina. Astãzi, volintirenii nu
mai au nici fabrica avicolã, nici
pe cea de vinuri. ªomajul îi
stranguleazã, iar posturile de
grãniceri, instalate la hotarul cu
Ucraina, le-au blocat pînã ºi
posibilitatea de a se întreþine din
trocul cu animale practicat de
mai mulþi ani între gospodãriile
din Volintiri ºi cele din localitãþile
vecine aflate sub jurisdicþia
Ucrainei. Or, cu toate relele sale,
sãrãcia îi stimuleazã pe volintireni sã-ºi refacã imaginea, dar ºi
nivelul de trai.
Angela Þih, directoarea ºcolii din
Volintiri ºi preºedinta Organizaþiei
nonguvernamentale Centrul de
educaþie pentru democraþie, fondatã în 1997, a fost printre primele per-

/ Angela Þih,
directoarea ºcolii din Volintiri
soane alarmate de faptul cã sãrãcia
ºi ºomajul din localitate au cauzat
abandonul ºcolar. ªcoala ajunsese
cap de listã în judeþ pentru cel mai
mare numãr de copii neºcolarizaþi.
Astfel, proiectele în domeniul drepturilor copiilor implementate de
ONG-ul condus de Angela Þih au
fost succedate de unul cu adevãrat
grandios, numit Copiii strãzii.
Proiectul finanþat de Fundaþia SOROS ºi administrat de Centrul
CONTACT, prevedea acordarea de
îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi rechi-

zite ºcolare la 30 de copii care, datoritã acestui fapt, au început sã frecventeze ºcoala.
Pentru continuitatea proiectului,
Centrul pentru educaþie ºi
democraþie a contractat un grant de
11,2 mii de dolari din partea
Direcþiei elveþiene pentru dezvoltare ºi cooperare, în care au fost incluºi
60 de copii din familii cu venituri
reduse.
Sãtenii au înþeles cã existã surse
financiare alternative pe care ei nu
ºtiau sã le caute prin alte metode decît cele sugerate de cãtre stat. Dat
fiind faptul cã ºcoala se aflã într-o
stare lamentabilã: uºile sînt putrede, ferestrele la fel, iar tencuiala nu
mai vrea sã se þinã pe pereþi. Altã
problemã dureroasã este faptul cã
gazul se aflã la doar 600 de metri,
iar ºcoala nu se numãrã printre beneficiarii conductei. Deºi, primãria
alocase bani pentru reparaþia sistemului de încãlzire, copiii au cam
îngheþat. Cele 120 tone de cãrbuni
consumate la încãlzirea ºcolii nu ºi-

au avut rostul în lipsa condiþiilor de
conservare a energiei termice.
Primarul Ion Godina nu se
aºteptase la reacþia pe care au avuto sãtenii la adunarea generalã. Drumurile ºi apeductul se aflã într-o stare catastrofalã, iar de gaze naturale
beneficiazã doar 80 de case. Cu toate acestea, oamenii au decis sã facã
o investiþie mai rezonabilã - sã repare ºi sã gazifice ºcoala.
Timp de o sãptãmînã, contribuþia
comunitãþii, în valoare de 15 la sutã
din cele 65 mii de dolari, a fost acumulatã. Fiecare gospodar a depus
cîte 30 de lei, iar unii pensionari au
þinut sã dea mãcar cîte 5-10 lei ca sã
fie ºi ei în rînd cu lumea. Colectivul
pedagogic, reprezentanþii aparatului
primãriei ºi ceilalþi bugetari din sat
au dat cîte 30 la sutã din salariu, oferind un bun exemplu pentru consãteni. În fine, oamenii din sat au depus
44 mii de lei, Consiliul judeþean 
50 de mii de lei, primãria ºi agenþii
economici completînd restul sumei.
Comunitatea din Volintiri, un sat-

model pe timpuri, nu putea rãmîne
în urma localitãþilor rurale care au
soluþionat mai multe probleme cu
susþinerea FISM.
Din banii alocaþi conform proiectului, conducta de gaz va fi prelungitã pînã la ºcoalã, va fi instalat
un nou sistem de încãlzire, vor fi
schimbate uºile, ferestrele ºi, nu în
ultimul rînd, înnoitã faþada ºcolii.
Destul de ambiþioºi, volintirenii
îºi propun sã înceapã, la jumãtatea
lui iunie, lucrãrile de reparaþie, astfel ca la 1 septembrie ºcoala sã fie
datã în exploatare. Este un vis prea
frumos ca sã se transforme în realitate într-un termen atît de scurt, ni
s-a destãinuit Angela Þih. Existã
prea multe lucrãri de fãcut ºi echipa
angajatã ar putea sã nu reuºeascã.
Dar sãtenii vor pune umãrul, pentru
cã la 1 septembrie ºcoala va împlini
30 de ani ºi, cu acest prilej, izvorul de luminã nu poate sã nu se
îmbrace în haine noi.
Sanda ROMAN
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La Iezãreni
duminicile vor
veni mai tîrziu
Aflat în vecinãtatea
Chiºcãrenilor, una dintre
cele mai performante
localitãþi din nordul Moldovei, satul Iezãrenii Vechi,
judeþul Bãlþi, s-a molipsit
de la vecini de iniþiative de
dezvoltare comunitarã.
Dupã ce au reparat, cu
suportul Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova, gimnaziul din sat,
oamenii din Iezãreni au
aºteptat primãvara ca sã-ºi
renoveze ºi apeductul.
Ceea ce se întîmplã la
Chiºcãreni provoacã o reacþie
în lanþ cu proiecte, ºcoli
renovate, apeducte, schimb de
experienþã etc., care se extinde
la Iezãrenii Vechi ºi Ciuciueni.
Este o concurenþã sãnãtoasã ºi
comunitatea din Chiºcãreni
este un exemplu pentru noi, ne
deschide parantezele Renata
Gabor, secretarul Consiliului
comunal Iezãrenii Vechi. Fiind
un sat mai mare ºi cu o
experienþã mai bogatã, îi lãsãm
pe vecini sã meargã înaintea
noastrã, aºa ca sã ne putem
inspira de la ei în lucrurile bune
ºi sã nu le repetãm erorile.
ªi totuºi, cei din Iezãrenii
Vechi nu au rãmas cu mult în
urmã. ªi aici s-au structurat
bine organizaþiile neguvernamentale care ºi-au asigurat
deja un credit de încredere în
relaþia cu investitorii strãini.
Asociaþia pãrinþilor ºi pedagogilor, Asociaþia utilizatorilor de
apã ºi Asociaþia femeilor au
apãrut ca rezultat al colaborãrii
comunitãþii cu Fondul de
Investiþii Sociale din Moldova.
ªi, dacã a intrat în horã,
comunitatea de aici vrea sã
joace pînã la urmã - în curs de
fondare sînt Asociaþia tinerilor
ºi Asociaþia pãrinþilor ºi educatorilor.
Ideea de a solicita ajutorul
FISM în renovarea gimnaziului
aparþine comunitãþii ºi a fost
salvatoare pentru ºcoalã.
Gimnaziul era într-o stare
deplorabilã, nu se încãlzea ºi
dacã nu s-ar fi intervenit rapid,
clãdirea de 30 de ani ar fi
început sã se nãruie. Din cauza
imposibilitãþii de a respecta
normele de termificare a clãdirii
în timpul iernii, umezeala se
cuibãrise în pereþii acesteia.
Aerul ºi îmbrãcãmintea copiilor
prindeau miros greu de mucegai, nemaivorbind de faptul cã
elevii nu-ºi mai aminteau cînd
au stat ultima oarã îmbrãcaþi
uºor la lecþii.
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Gimnaziul renovat a fost dat
în exploatare la 30 ianuarie
2001. Astãzi, dupã investiþia de
circa 50 de mii de dolari în
clãdirea ºcolii, starea acesteia
nu suportã nici o comparaþie cu
aspectul sãu de odinioarã.
Totul e nou, frumos ºi curat. În
sãlile de clasã se poate face
carte fãrã a sufla în pumni, iar
florile ºi-au ridicat ochii spre
soare. ªcoala e de nerecunoscut. Dupã renovare, aceasta a
beneficiat de o bibliotecã în
valoare de 32 mii de lei, iar
ºapte clase primare s-au
încadrat în programul Pas cu
pas.
Datã fiind grija comunitãþii
faþã de ºcoalã, Asociaþia
pãrinþilor ºi pedagogilor a
încheiat nu demult un contract
de performanþã cu FISM.
Datoritã acestui contract, sala
de sport a fost dotatã cu
echipament, au fost îmbogãþite
fondurile bibliotecii. Din
cotizaþiile achitate cu regularitate pe contul APP sînt sponsorizate concursurile ºi
activitãþile ºcolare.
Oamenii au început sã aibã
încredere în noi, ne-a spus
Renata Gabor. Asociaþia
femeilor din localitate a beneficiat de o colaborare cu Counterpart International. Ca
rezultat al acestei colaborãri,
asociaþia a primit cîteva loturi
de ajutoare umanitare care au
fost distribuite familiilor
nevoiaºe, bãtrînilor singuri ºi
pensionarilor.
La fel de important pentru
comunitatea din Iezãreni a fost
faptul cã vara trecutã satul a
obþinut, cu suportul FISM,
finanþarea proiectului de
reparaþie a sistemului de
aprovizionare cu apã potabilã de
care se foloseºte jumãtate de
sat. Este vorba de o investiþie de
547 mii de lei, înclusiv
contribuþia comunitãþii. Drept
consecinþã a supraexploatãrii
sale, în ultimul timp, apeductul le
creeazã probleme sãtenilor.
Pompa ºi þevile sînt uzate, din
care motiv apa ajunge mai
curînd în stradã decît în robinetele din curþile oamenilor.
Contractorul a fost gãsit abia în
noiembrie trecut, însã renovarea
a fost amînatã pentru primãvara
curentã, condiþiile din iarnã
nefiind favorabile lucrãrilor de
acest gen.
Dacã va realiza tot ce ºi-a
pus în gînd, comunitatea din
Iezãrenii Vechi se va putea
gîndi ºi la duminici.
Natalia RÃILEANU

SOLUÞIE CHIBZUITÃ

Cucoara [i-a transformat
Casa de culturã în [coalã

Dacã nu ar fi existat
posibilitatea finanþãrii unor
proiecte de menire socialã
prin intermediul Fondului
de Investiþii Sociale din
Moldova, astãzi, copiii din
Cucoara, judeþul Cahul, ar
fi continuat sã meargã la
ore într-un cãmin încãlzit
cu sobe portabile. În cel
mai bun caz, rudimentarul
sistem de încãlzire ar fi
fost înlocuit cu altul, tot
atît de performant 
sobele de cãrãmidã

De vreo zece ani încoace, Cucoara nu mai avea ºcoalã pentru
copiii sãtenilor. Elevii ºi profesorii activau într-un cãmin ce
aparþinuse fostei gospodãrii agricole, construit pentru studenþii
care umpleau toamnele satul de
veselie ºi tinereþe. Clãdirea acestuia, la începutul anilor 90, a fost
adaptatã, în limitele posibilitãþilor
modeste ale administraþiei publice locale, la cerinþele unei ºcoli rurale.
Soluþia cu cãminul a fost consideratã provizorie, satul sperînd
cã, într-un timp scurt, în Cucoara
se va construi o ºcoalã nouã, tip,
cu trei niveluri. În 1992 clãdirea
veche a fost demolatã ºi a fost pus
fundamentul ºcolii ce urma sã fie
construitã. Însã, printr-un nefericit concurs al împrejurãrilor, dictat de situaþia economicã a þãrii,
peste fundaþie nu s-a mai pus barem o cãrãmidã. Astfel, localul
temporar al ºcolii s-a transformat
într-un sediu permanent urît de toatã lumea.
În zilele reci de toamnã ºi de
iarnã, încãperile fostului cãmin
erau pline de fumul amar al

sobiþelor de metal. În plus, frigul
pãtrundea pe lîngã hogeacurile
improvizate scoase prin oberlihturi. Primãvara, copiii ºi profesorii
mai uitau de fumul usturãtor ºi
incomoditãþile iernii, ca în iarna
urmãtoare calvarul sã reîncepã.
Proiectul de readaptare a Casei
de culturã propus FISM-ului de
cãtre comunitatea din Cucoara a
fost estimat la 488 mii de lei, sumã
în care a fost inclusã ºi contribuþia
comunitãþii. Dupã jumãtate de an
de realizare a lucrãrilor prevãzute
în cadrul proiectului, la 1 iunie
2000, în incinta Casei de culturã a
început sã funcþioneze gimnaziul
pentru 150 de elevi, cu zece sãli
de clasã situate pe douã niveluri.
În cealaltã aripã a edificiului a rãmas sala de discotecã ºi cea de
festivitãþi ale Casei de culturã.
Prin acest proiect, a fost renovat acoperiºul ºi a fost conectat la
sistemul de încãlzire spaþiul care
a revenit ºcolii.
Sistemul de termificare al ºcolii
funcþioneazã autonom, fãrã curent
electric. Consumul pe sezon nu
depãºeºte 15 tone de cãrbuni. Este
o economie uriaºã comparativ cu
400 tone de cãrbune, cît erau necesare anterior pentru încãlzirea
ºcolii, primãriei ºi punctului medical. Avantajul e cã economia de
combustibil e ºi o garanþie a cãldurii, chiar dacã eventual nu ar fi
curent electric. De nevoie, lecþiile
pot avea loc cu lampa de gaz, dar
într-o atmosferã caldã.
Datoritã Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova, populaþia
din comunã a înþeles cã poate interveni în evoluþia situaþiei spre
binele tuturor. A fost greu, dar am
izbutit, ne mãrturiºte dna Parascovia Iuzu. Cînd a vãzut atîta cãldu-

rã ºi curãþenie, lumea nu mai ºtia
ce sã creadã. Cu sobiþele celea de
metal curãþenia nu era decît o iluzie. În noile condiþii, profesorii ºi
pãrinþii au încleiat tapete ºi albul
sãlilor de clasã a devenit o normalitate.
Satul însã o duce greu. Balta
care ajungea pînã sub sat ºi care
era bunã doar pentru grãdinãrit, a
fost secatã cu mai mulþi ani în
urmã. Respectiv, ºi-a stopat activitatea ºi fabrica de conserve din
localitate, iar ferma avicolã a fost
distrusã.
Oricum, schimbarea în atitudinea oamenilor se lasã lesne remarcatã. Odatã cu demararea lucrãrilor de renovare a ºcolii, sãtenii nu
au mai avut nevoie de argumente
pentru a se lãsa convinºi sã punã
ºi ei umãrul la ceea ce se întîmpla
în sat. Astfel, graþie lor ºi
insistenþei primarului Nicolae
Dandeº, comunitatea din Cucoara
a cîºtigat al doilea proiect construcþia apeductului. Acesta a
costat 580 mii de lei, din care 80
de mii au fost acumulate de viitorii beneficiari. De data aceasta,
banii au fost adunaþi mai uºor. 70
la sutã din sãteni au depus cîte 250
de lei, sumã ce a revenit unei familii. Astãzi, toate cele 320 de
gospodãrii din Cucoara au acces
la apeduct.
Cea mai dureroasã problemã a
satului rãmîne însã tot una legatã
de ºcoalã. Instituþia nu are casetofon, televizor ºi - cu atît mai mult
- un calculator. Elevii din Cucoara nu au nici cea mai elementarã
idee despre cum se poate opera la
un calculator, lucru pe care îl recunosc, ruºinaþi. Deºi nu e vina lor.
Rodica CIORÃNICÃ
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Corlãtenii î[i cuceresc

CORLÃTENI,
judeþul BÃLÞI
l Din comuna Corlãteni fac parte satele
Corlãteni, Sîngureni,
Grinãuþi ºi
Ciobãnãuca
l Populaþia comunei e
de 8750 locuitori, între
care 4150 bãrbaþi,
4600 femei, 1074
pensionari, 1041 elevi
l În comuna Corlãteni
activeazã 4 instituþii de
învãþãmînt  Liceul
teoretic din Corlãteni,
gimnaziile din Grinãuþi
ºi Sîngureni, precum
ºi ºcoala primarã din
Ciobãnãuca
l Potrivit unor cifre
estimative ale primãriei, 370 de locuitori ai comunei sînt
plecaþi la munci peste
hotare
l Pe teritoriul comunei
activeazã 37 de agenþi
economici. Cei mai
importanþi sînt trei
asociaþii agricole
mari, fabrica avicolã,
cinci întovãrãºiri
legumicole, cinci staþii
PECO, moara, barurile ºi magazinele
l Bugetul comunei se
apropie de un milion
de lei anual

Corlãteniul, localitatea de
reºedinþã a primãriei
Corlãteni, este un sat cu
oameni aºezaþi, în care
elementele arhitecturale
moderne fac competiþie cu
motivele tradiþionale de
care gospodarii cu rãdãcini
adînci în aceste locuri nu
vor sã se despartã. Nici nu e
cazul, pentru cã noul ºi
vechiul creeazã o ambianþã
perfectã care lasã sã se
întrevadã delicat spiritul
calculat al unor oameni
sensibili la durerile ºi grijile
comunitãþii.

La Corlãteni, o aºezare pe care o
poþi considera un fel de inimã a nordului moldovenesc, ai ce vedea. Un
drum central asfaltat, pe marginile
cãruia au fost plantaþi cu mulþi ani
în urmã pomi care astãzi îndrãznesc
sã cuprindã cerul, aratã cã localitatea a avut noroc în toate timpurile
de o administrare chibzuitã. Casa de
culturã din centrul satului este mai
degrabã un palat al culturii pe care
vremurile nu au reuºit s-o transforme într-o salã de discotecã cu scaunele rupte ºi geamurile stricate, precum s-a întîmplat cu clãdirile similare din satele republicii. Poate, la
Corlãteni s-a evitat aceastã situaþie
datoritã oamenilor, care au ºtiut sãºi pãstreze bunurile în pofida
instabilitãþii ºi crizei din þarã. Iar
ºcoala ºi grãdiniþa sînt mai atragãtoare chiar decît atunci cînd erau noi.
Dar totul începe de la clãdirea primãriei, un edificiu cochet, dosit în
spatele unei fîºii de arbori decorativi, ºi de la fiecare curte de gospodar, culorile ºi curãþenia cãrora se
iau la întrecere cu cele din curtea
vecinului. Oamenii de aici sînt pe
cît de ambiþioºi, pe atît de mîndri cã
s-au nãscut la Corlãteni.

Primul succes
Ca în fiece localitate, însã, ºi la
Corlãteni circumstanþele au conspirat împotriva oamenilor ºi nevoilor
lor. Bugetul local nu a fost rãsfãþat
cu venituri ºi surse financiare disponibile, astfel încît sã poatã fi
soluþionate probleme de importanþã
strategicã pentru comunitate. Or,
comunitatea avea multe probleme
de rezolvat. Cum despre exitenþa
unui business mic sau mijlociu nici
nu se putea vorbi la Corlãteni, iar
marile asociaþii agricole nu înregistrau
profituri
fabuloase,
administraþiei publice locale nu-i
rãmãsese decît sã caute bani în afara comunei.
Fondul de Investiþii Sociale din
Moldova a fost una din sursele care
au reacþionat adecvat ºi cel mai rapid la dorinþa comunitãþii din Corlãteni de a schimba situaþia din localitate. Cererea de finanþare adresatã acestei instituþii viza reparaþia
capitalã a Liceului teoretic din Cor-

lãteni. ªcoala, construitã în 1968, nu
mai putea oferi condiþii de studii
normale. Clãdirea se învechise,
acoperiºul curgea în toate blocurile, iar sãlile de sport ºi cea de
festivitãþi erau într-o stare lamentabilã. Deºi toatã lumea conºtientizase
parcã necesitatea de a participa la
cheta pentru reabilitarea ºcolii, banii nu s-au adunat prea uºor. Poate
pentru cã nu-i aveau. Condiþiile grele de trai erau caracteristice ºi pentru majoritatea locuitorilor Corlãtenilor. Dar mai era ºi neîncrederea în
ziua de mîine, ºi îndoiala cã banii
lor nu vor fi folosiþi conform
destinaþiei. Pînã la urmã, pãrinþii
elevilor au depus cîte 20 de lei, iar
profesorii  cîte 100 de lei. Cînd toþi
banii au ajuns pe cont, FISM a aprobat finanþarea proiectului în valoare de 50 mii de dolari sau peste 511
mii lei.
La 10 octombrie 2000, lucrãrile
de renovare a liceului au luat startul. Cele mai mari investiþii s-au fãcut în schimbarea ferestrelor, uºilor,

duºumelei din sala de sport ºi la
acoperiº, care a fost înlocuit cu unul
din tablã zincatã. În mai 2001, liceul a fost dat în exploatare. A fost
o bucurie pentru toatã lumea.
Reuºiserã. În ciuda tuturor îndoielilor. Pãrinþii ºi învãþãtorii au creat o
asociaþie obºteascã numitã Asociaþia
pãrinþilor ºi pedagogilor, care ºi-a
asumat sã aibã grijã de pãstrarea
ºcolii ºi de eventualele reparaþii cosmetice.
Suplimentar la lucrãrile efectuate în cadrul proiectului finanþat de
FISM, s-au executat lucrãri sponsorizate de cãtre Direcþia judeþeanã de
învãþãmînt, societãþile agricole
Corlãteanca ºi Avicola ºi de
cãtre primãrie.
Directoarea liceului, Eugenia
Cibotaru, ne-a declarat cã, deºi primãria a ajutat cu ce a putut ºcoala,
conducerea instituþiei nu a abuzat
de sprijinul administraþiei publice
locale. Sîntem gestionaþi de la judeþ
ºi primãria nu prea are obligaþii faþã
de noi. În scurt timp, însã, ºcoala a

Grinãuþii la al doilea proiect de amploare

Grinãuþii sînt o localitate cu
peste 500 de case, moarã ºi
poºtã, aflatã la vreo cinci kilometri de Corlãteni. Deºi mai

mic ºi mai lãsat în voia lui
Dumnezeu, satul totuºi a reuºit
sã-ºi realizeze visele considerate irealizabile.

Cu exact trei ani în urmã,
dupã numai douã luni de muncã asiduã, satul Grinãuþi a dat
în exploatare gimnaziul reno-

vat exterior cu suportul financiar al Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova. Era cea
mai gravã problemã din localitate, 49 la sutã din locuitorii
satului fiind copii. Dar nu a
fost chiar aºa cum ºi-ar fi dorit copiii ºi profesorii. Deoarece comunitatea a fost în stare sã acumuleze numai jumãtate din contribuþie, investiþia
FISM a fost respectivã.
Cu alte cuvinte, suma totalã a proiectului a fost 220 mii
lei, inclusiv peste 40 mii de lei
contribuþia localnicilor. În cadrul proiectului au fost schimbate 20 de ferestre, 216 metri
pãtraþi de duºumea. Locul vechiului acoperiº, din care ploaia îºi fãcuse strecurãtoare, a
fost luat de peste 1800 metri
pãtraþi de tablã zincatã. Ultimul lucru important realizat în

cadrul proiectului a fost
reparaþia terasei gimnaziului.
Directoarea Elizaveta Chetrari povesteºte, oarecum
ruºinatã, despre proiectul realizat cu atîta trudã. Nu am fost
alintaþi de grija primãriei, sîntem mai departe de administraþia localã ºi nu este prea
uºor sã luãm legãtura cu aceasta la fiecare problemã. Din
cauzã cã am avut puþini cãrbuni, în iarna trecutã în gimnaziul a fost mai mult frig decît cald. Dar, se pare cã aceasta a fost ultima iarnã geroasã pentru copiii din Grinãuþi.
Situaþia dezavantajoasã i-a
fãcut pe grinãuþeni sã caute
singuri soluþii. Lumea s-a mobilizat ºi, cam odatã cu demararea procesului de gazificare
a satului Corlãteni, au luat-o
pe aceeaºi cale ºi cei din

Grinãuþi. În mai curent, graþie
susþinerii FISM, aici urmeazã
sã fie date în exploatare o conductã de gaz de presiune medie cu o lungime de 11 mii de
metri ºi centrala termicã a
ºcolii. Lîngã ºcoalã a ºi fost
construitã centrala termicã ce
urmeazã a fi dotatã cu utilaj
modern.
De data aceasta, comunitatea s-a întrecut pe sine
însãºi. Dacã, la primul proiect, nu a reuºit sã se afirme la
nivel, de data aceasta grinãuþenii au acumulat contribuþia
necesarã pentru construcþia
gazoductului. Costul total al
proiectului este de 629 mii de
lei. Sãtenii au prins la curaj
ºi sînt dispuºi sã realizeze noi
iniþiative. Important e cã au
reuºit sã cîºtige încrederea în
propriile forþe.
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independenþa financiarã
fost gazificatã cu suportul Societãþii
agricole Corlãteanca, care a investit 30 mii de lei în procurarea celor
trei cazane ºi instalarea þevilor noi.
Graþie activismului organizaþiei
obºteºti, liceul a beneficiat ulterior
de un centru de limbã englezã, în
valoare de 500 de dolari, finanþat de
Corpul Pãcii, ºi de un set de carte
pentru bibliotecã în valoare de 650
de dolari, oferit de Guvernul SUA.

Un pas mai sigur
FISM a apreciat succesele
comunitãþii din Corlãteni dupã realizarea primului proiect ºi a aprobat
finanþarea celui de-al doilea proiect în
acest sat  construcþia conductei de
gaz. Satul reuºise sã se organizeze,
sã pãstreze ºi chiar sã dezvolte primul
microproiect. La începutul lui 2002,
în Corlãteni a început construcþia conductei de gaz de presiune medie, plasatã subteran, pe o lungime de 5 mii
de metri, ºi instalarea a 30 de posturi
de reglare a presiunii. Proiectul de 570
mii de lei, din care 101 mii în bani
cheº
constituia
contribuþia

comunitãþii, a fost finanþat prin intermediul FISM de cãtre DFID. Gheorghe Munteanu, inginer FISM, ne-a
declarat cã satul Corlãteni s-a încadrat
activ în acest proiect. Imediat ce au
demarat lucrãrile de construcþie a gazoductului, satul a început sã construiascã o reþea de presiune joasã de 600
metri. Anterior, comunitatea mai
construise, pe cont propriu, o conductã
de presiune joasã de 10 kilometri.
Astãzi, la Corlãteni au acces la
reþeaua de gaze naturale cam 90 la sutã
din locuitori, cu excepþia unei mahalale de la periferia localitãþii. Fiecare familie a investit în gazificarea gospodãriei personale între 4 ºi 5 mii de lei.
Mihail Ursu, preºedintele
Agenþiei de implementare a proiectului de gazificare, îºi aminteºte cã
la început, cînd construcþia gazoductului era abia la etapa iniþialã, oamenii erau foarte atenþi cu membrii
Agenþiei de implementare. Ne salutau respectuoºi, îºi scoteau pînã ºi
cãciulile. Iar cînd unii au vãzut cã
mahalaua lor va fi gazificatã ceva mai
tîrziu, ºi-au schimbat atitudinea ºi neau luat la trei parale. Dupã ce au

obþinut accesul la reþea, ne-a revenit iarãºi respectul, încheie mai în
glumã, mai în serios Mihail Ursu.
Comunitatea a reuºit sã trezeascã
încrederea partenerilor ºi, în ultimii ani,
Corlãteniul a gãsit, suplimentar la sursele oferite cu suportul FISM, peste 2,2
milioane de lei. Aceºti bani au fost
investiþi în gazificarea cantinei ºcolii,
grãdiniþei, în reparaþia drumurilor ºi
bisericii ºi în extinderea reþelei telefonice ºi a numãrului de beneficiari ai
acesteia. La fel, sãtenii ºi-au fãcut o
moarã, apeduct, canale de scurgere.
Primarul comunei Victor Gordilã
considerã cã, în lipsa resurselor materiale din cadrul comunitãþii ºi al
sprijinului în sfera economicã ºi socialã din partea statului, relaþia
comunitãþii cu FISM ºi structurile
finanþatoare strãine este salvatoare.
Ajutorul venit din afara localitãþii
este extraordinar pentru localnici,
însã, mîndria nu le permite ca suportul acordat de strãini sã se transforme, la fiecare iniþiativã, în ceva
indispensabil. Comuna încearcã sã
stea bine copãcel ºi sã se descurce fãrã a depinde de cineva.

TERRA SANA

O organizaþie preocupatã
de sãnãtatea comunitãþii

Organizaþia obºteascã Terra
sana înscrie o paginã distinctã în recenta istorie a sectorului asociativ
din Corlãteni. Dupã aproape patru
ani de activitate, membrii acestei
asociaþii pot afirma cã ºi-au atins scopul, la început tratat cu scepticism
de cãtre unii consãteni.
În aceastã perioadã, organizaþia
condusã de Ion Bold a reuºit sã creeze
centre de consultanþã, informare ºi
acordare de asistenþã tehnicã pentru
tineri. Prin seminarele desfãºurate la
iniþiativa organizaþiei, tinerii din comunã au fost familiarizaþi cu drepturile
lor, au înþeles cum poate fi restabilit
echilibrul ecologic pe teritoriul comunei ºi ce se poate face pentru
menþinerea unui mediu ambiant sãnãtos.
Printre cele mai reuºite proiecte implementate în comunitate de ONG
Terra sana se numãrã centrul de radio ºi informare, finanþat de cãtre Centrul CONTACT. Graþie acestui proiect, sãtenii se pot felicita reciproc, pot
face anunþuri importante ºi pot comercializa mai uºor produsele agricole sau
animalele pe care le cresc în gospodãriile lor. Altfel spus, dupã o zi de
navigaþie pe unda postului de radio din
Corlãteni, îºi poþi imagina cum o duc
consãtenii ºi ce preocupãri au.
Sub egida aceleiaºi organizaþii, elevii ºcolilor din Grinãuþi, Pelinia ºi Corlãteni au efectuat o expediþie ecologicã
pe rîul Rãut, pentru a stabili factorii
poluanþi ai acestuia. Membrii organizaþiei au participat la lichidarea unei
gunoiºti neautorizate de pe malul iazului ºi au plantat în loc un parc în care
sãtenii se pot odihni ºi ieºi la plimbare.

Ultimul proiect - cel mai ambiþios
- se numeºte Centrul de consultanþã
ºi instruire ºi se implementeazã cu sloganul Problemele comunei le
soluþionãm în comun. Ion Bold,
preºedintele ONG Terra sana, ne-a
spus cã respectivul proiect urmãreºte
crearea ºi consolidarea Centrului de
tineret din comunã. Iniþiativa este justificatã prin numãrul mare de proprietari ai cotelor de pãmînt care nu au
studii speciale în domeniul agriculturii ºi numãrul mare de tineri care sînt
în cãutarea unui loc de muncã.
Centrul de instruire al ºomerilor
este creat cu sprijinul Centrului CONTACT ºi al consiliului local. Cu concursul agenþilor economici din localitate ºi al Oficiului forþei de muncã
din Rîºcani, aici au fost colectate
informaþii privind piaþa forþei de muncã, tehnologiile agricole, noþiunile de
marketing, management ºi legislaþia
muncii. Cei trei specialiºti în dreptul
funciar, economie ºi management
angajaþi de centru au acordat
consultanþã la 60 de tineri ºi fermieri
începãtori. În cadrul centrului au loc
un ºir de seminare extrem de utile nu
numai pentru tinerii din mediul rural, ci ºi pentru cei din oraºe. Aici, se
poate afla cum se înfiinþeazã o întreprindere particularã, cum se elaboreazã un buget raþional ºi un plan de afaceri, cum poate fi obþinut un credit etc.
Aceasta este o descriere succintã
a cîmpului de activitate a ONG Terra sana. Descoperim cu surprindere
cã, la þarã, tineretul cautã soluþii pentru problemele sociale ºi crizele economice. Se poate spune cã viitorul
comunitãþii este pe mîini de nãdejde.

Noi optãm pentru micul business 
Interviu cu Victor GORDILÃ, primarul comunei Corlãteni
- Dle primar, dupã experienþele
trãite în ultimii ani de comunitatea din Corlãteni, aþi sesizat vreo
schimbare în felul de a fi al consãtenilor dvs?
- Dupã cum ºi era de aºteptat,
succesele obþinute cu sprijinul FISM
a schimbat atitudinea oamenilor faþã
de proprietãþile comunei. Ei au
înþeles cã tot ce ni se dã azi trebuie
sã fie pãstrat la fel cum pãstrãm averea personalã.
- Care sînt problemele mai grave pe care nu le puteþi rezolva din
lipsã de bani?
- Lipsa banilor în bugetul local e
o realitate pe care nu o pot schimba
nici guvernanþii, din cauza cã
legislaþia e cam oarbã. Nu existã surse financiare rezervate pentru

localitãþile rurale, astfel primãriile
fiind afectate financiar anul împrejur. Dacã republica ºi guvernul sînt
sãrace, ce sã mai vorbim de primãrii? Dar probleme pe care nu le
putem soluþiona din lipsã de bani
sînt o mulþime.
- Cu ce necazuri vin localnicii
la primãrie?
- Cea mai frecventã durere acuzatã de consãtenii mei este starea financiarã. Dar primãria nu are posibilitatea de a interveni în fiecare caz.
Desigur cã încercãm sã gãsim soluþii.
În afara agenþilor economici, am
ajuns sã apelãm la comunitãþile baptiste ºi evangheliste, care ne ajutã cu
paste fãinoase, îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte. Astfel, le întindem o
mînã de ajutor familiilor nevoiaºe.

Dar oamenii cer de la noi bani ca sã
poatã achita energia, gazul, ºi 200 de
lei nu schimbã mult situaþia cînd
coºul minim de consum e 1200. Þin
sã le mulþumesc agenþilor economici locali care dau curs acestor solicitãri, în special lui Vasile Talpã ºi Alexandru Rãileanu.
- Ce perspective de dezvoltare
are satul Corlãteni?
- Perspectivele sînt optimiste, dar
depind de fiecare în parte. Am ajuns
sã conºtientizãm cã satele din comunã se pot dezvolta doar pe calea businessului mic ºi mijlociu. La cererea noastrã, ARIA a deschis un oficiu temporar la Corlãteni, pe o perioadã de cinci luni. Sperãm cã, peste
vreo trei luni, vom avea deja primele mici întreprinderi care vor putea

oferi cîte cinci locuri de muncã fiecare. Cel puþin, cei implicaþi în sectorul privat îºi vor putea întreþine familiile. Astfel se va dezvolta secto-

rul economic al localitãþii, iar bugetul local va avea ºanse de a ieºi
din starea de austeritate. Micul business este speranþa noastrã, aºa
cum a fost ºi pentru Occident, care
tot de la acest sector ºi-a început ascensiunea. Cred cã acesta este viitorul comunitãþii din Corlãteni.
- Cum apreciaþi colaborarea cu
Fondul de Investiþii Sociale din
Moldova?
- Recunosc cã, fãrã FISM ºi fãrã
ajutorul organizaþiilor neguvernamentale, pur ºi simplu, nu ne-am fi
descurcat. Guvernele Marii Britanii,
SUA , Olandei etc. ne-au întins mîna
ºi noi am profitat de acest gest caritabil. Banii care ajung la noi prin intermediul FISM ºi altor organizaþii
donatoare sînt oxigenul nostru.

Pagini realizate de Rodica CIORÃNICÃ
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INFO rural
CUBOLTA

Oameni
de bunã credinþã

Locuitorii comunei Cubolta, judeþul Bãlþi, au colectat
circa 8700 de lei pe care i-au
depus în fondul de restaurare a Mãnãstirii Cãpriana.
Mihai Trifãuþanu, primarul
comunei, spune cã misiunea
de colectare a donaþiilor pentru Mãnãstirea Cãpriana a
fost încredinþatã cetãþenilor
Mihai Ciumac, Ion Paºa ºi Ion
Gorea.
Primarul comunei a mai
adãugat cã locuitorii comunei
colecteazã în prezent produse alimentare, iar în zilele cu
cel mai mare volum de lucru
vor asigura masa oamenilor
angajaþi la lucrãrile de restaurare a mãnãstirii.
Potrivit primarului, oamenii
din sat sînt deciºi, de asemenea, sã adune în viitorul apropiat mijloace financiare pentru reparaþia Bisericii Sfînta
Elizaveta din satul natal, consideratã monument de arhitecturã ºi care se aflã în
protecþia statului.

VIAÞÃ REFÃCUTÃ

Javgurenii sînt pe drumul cel bun
Satul Javgur, judeþul Lãpuºna,
este situat în vãgãuna dintre
douã dealuri, lucru despre
care vorbeºte ºi denumirea
localitãþii: în traducere din
limba turcã, javgur înseamnã groapã. În virtutea
acestei denumiri sau poate
din cauza disperãrii ºi a
sãrãciei, într-un timp, javgurenii au renunþat sã mai lupte
pentru viitor, lãsînd lucrurile
sã meargã de la sine, astfel
încît localitatea s-a pomenit,
de bunã seamã, parcã
aruncatã într-o groapã din
care nu se mai putea ieºi.
Oamenii erau apatici, totul
era în delãsare, iar drumurile
 atît cele lãturalnice, cît ºi cel
central  pline de gropi.

a luat angajamentul de a colecta
banii de la persoanele în vîrstã, grupul de profesori  de la colegii lor
ºi de la ceilalþi reprezentanþi ai
intelectualitãþii, grupul de tineri  de
la congenerii lor ºi de la familiile
tinere din sat etc.

Timp de 70 de ani, în satul Javgur nu a existat un drum de acces
asfaltat sau mãcar pietruit. ªoseaua
centralã Javgur - Valea-Perjei, construitã în perioada sovieticã, s-a distrus complet ºi a intrat aproape de
tot în pãmînt. ªi dacã pe timp frumos mai era cum mai era, cînd începeau ploile, deplasarea prin sat
devenea o adevãratã odisee. Anume
din aceastã cauzã, la sfîrºitul anului
1999, cînd a început colaborarea cu
FISM, la adunarea generalã a satului, din ºirul de probleme stringente
cu care se confrunta localitatea la
acel moment (reparaþia ºcolii, a sistemului de alimentare cu apã potabilã, a Centrului de sãnãtate etc.)
locuitorii au considerat drept prioritarã pentru comunitate construirea
drumului central.
Costul total al proiectului a constituit 767 mii 273 de lei, dintre care
satul trebuia sã ofere 128 mii 306
lei, contribuþie în bani, muncã, materiale de construcþie. Acumularea
contribuþiei comunitãþii a fost cea
mai grea încercare. Pentru cã oamenii erau neîncrezãtori, grupul de
iniþiativã, în frunte cu primarul Gheorghe Vacarciuc, ºi consiliul local
au elaborat o strategie privind antrenarea comunitãþii în soluþionarea
problemei respective ºi modalitãþile
de a-i face pe oameni mai receptivi.
Au fost create grupuri speciale în
toate mahalalele, precum ºi grupuri
pe domenii de activitate ºi de interese. Astfel, grupul de pensionari ºi-

doar cu doi lei, pentru cã oamenii
nu puteau sã ne dea mai mult, ne
povesteºte Ala Pîslaru, secretara
consiliului comunal din Javgur, care
ºi-a dat toatã osteneala pentru a colecta contribuþia satului ºi a implementa proiectul. Au fost ºi donaþii
de 70100 de lei de la javgurenii
plecaþi la muncã peste hotare.
În fine, comunitatea a oferit 50
la sutã din contribuþie cheº, iar cealaltã jumãtate  în argilã ºi nisip care
se gãsesc din belºug pe moºia satului. Lucrãrile de construcþie a drumului au început la 24 aprilie 2001
ºi au fost realizate de firma

Discutam cu oamenii
cîte douã ore
Fiecare familie urma sã contribuie cu cîte 50 de lei pentru reparaþia
drumului. Însã, pentru cã mulþi sãteni o duc din greu, fiecare a oferit
cît l-a þinut punga. Orice ajutor, oricît de nesemnificativ, era binevenit.
Uneori, trebuia sã le explicãm
consãtenilor cîte o orã, douã pentru
ce colectãm banii ºi în ce mod îi
vom cheltui, ca la urmã sã plecãm

BRÎNZENI

Trei sãptãmîni
în Israel

Lilia Tãnase, profesoarã la
ºcoala medie din satul Brînzeni, judeþul Edineþ, preºedinta organizaþiei neguvernamentale Ecofambus, a fost
singura reprezentantã a Republicii Moldova în componenþa unui grup de 15 femei
din diferite þãri europene,
care timp de trei sãptãmîni
s-a aflat în Israel în cadrul
unui proiect cu denumirea
Femeia liberã.
Lilia Tãnase spune cã pe
parcursul aflãrii sale în Israel, împreunã cu grupul din
care a fãcut parte, a avut numeroase întîlniri cu femei din
diverse domenii de activitate:
agriculturã, business, politicã,
caritate etc. Femeile din Israel
ºi-au împãrtãºit cu amabilitate experienþa lor în soluþionarea problemelor societãtii,
în care lor le revine un rol de
seamã.
Programul stagiului a cuprins deplasãri în renumitele
oraºe Tel-Aviv, Ierusalim,
Haifa. Totodatã, vizitatoarele
din Europa au avut ºi posibilitatea de a contempla locurile sfinte de pelerinaj ce þin de
viaþa pãmînteascã a lui Isus
Hristos, precum ºi diverse
centre culturale.

TRANSCON-M. La sfîrºitul lunii august a aceluiaºi an, cei 2 km
720 de metri de drum care strãbat
satul dintr-un capãt în altul au fost
daþi în exploatare.
Trebuie sã menþionãm cã
administraþia publicã localã din Javgur a gãsit o modalitate ineditã ºi
eficientã, în acelaºi timp, de a-i atrage ºi a-i implica activ ºi pe copii în
procesul de dezvoltare durabilã a
comunitãþii - îmbinînd utilul cu plãcutul. Conform Contractului de
performanþã privind asigurarea
durabilitãþii obiectivului renovat, între altele sînt prevãzute mai multe
excursii pentru locuitorii satului Javgur, atît maturi, cît ºi copii. Anul
trecut, administraþia localã a decis
sã planteze copaci pe marginea drumului renovat ºi a solicitat ajutorul
elevilor. Astfel, fiecare elev care a
sãdit un copãcel, a plecat în excursie la circ, la teatru, la Grãdina Zoologicã sau la mãnãstiri. În acest an,
puieþii care nu s-au prins urmeazã
sã fie înlocuiþi cu alþii. Totodatã,
primarul Gheorghe Vacarciuc ne-a
spus cã, în timpul apropiat, oamenii intenþioneazã sã sãdeascã în centrul satului un parc.
De cînd colaborãm cu FISM,
aspectul satului s-a transformat
puþin, mai mult schimbîndu-se oamenii. Ei au conºtientizat cã de
dînºii depinde viaþa de mai departe,
înfãþiºarea satului, s-au trezit din
nepãsare ºi, principalul, au cãpãtat
încredere în administraþia publicã,
ne spune, entuziasmatã, Ala Pîslaru. Acuma, nu mai stau sã se gîndeascã dacã meritã sã calce pragul primãriei sau sã mai aºtepte ca primarul sã fie în duºi buni.

Este greu,
dar e satul nostru
Conteazã faptul cã oamenii au
conºtientizat cã fac aceste lucruri
pentru ei înºiºi, nu pentru altcineva, ne-a declarat primarul comunei
Javgur.
Lucrurile au fost puse pe roate.
Un argument în acest sens îl consti-

/ Teatrul de pãpuºi al gimnaziului Javgur

/ Gheorghe Vacarciuc,
primarul Javgurului
tuie ºi multiplele activitãþi care au
fost iniþiate pe parcurs. În prezent,
în sat activeazã o cooperativã de
producere ºi colectare a laptelui
Jav-lacta. Celor mai activi membri ai cooperativei li s-au dat vite de
prãsilã, iar laptele colectat este vîndut Fabricii de prelucrare a laptelui
din Cãlãraºi.
De asemenea, în vara lui 2002,
în conlucrare cu Bursa muncii din
Cimiºlia, primãria din Javgur a organizat pentru ºomerii înregistraþi la
bursã cursuri de patru luni pentru ai instrui gratis sã deprindã un
meºteºug, în special împletirea în
lozie, papurã ºi pãnuºi. De curînd,
o absolventã a cursurilor respective
a obþinut finanþare pentru implementarea în Javgur a unui proiect de
angajare în cîmpul muncii a persoanelor care au fost instruite.
Datoritã eforturilor depuse de
administraþia localã, a fost reparat
ºi gimnaziul din Javgur. La finele
anului 2001, primãria a alocat din
bugetul local 137 mii 500 de lei,
bani din care gimnaziul a fost acoperit cu tablã. Totodatã, a fost reparat etajul trei care a avut de suferit mult din cauza acoperiºului deteriorat. Duºumeaua din nouã sãli
de clasã a fost acoperitã cu linoleum în valoare de circa 10 mii de
lei. Dupã ce a fost reabilitatã sala
de cazane, au fost schimbate þevile
la sistemul de încãlzire, investindu-se ºi aici circa 40 de mii de lei.
De 10 mii de lei a fost procuratã
vesela ºi toate cele necesare pentru
alimentarea copiilor, banii fiind
alocaþi, de asemenea, de la bugetul
local.
ªcoala nu a mai cumpãrat mobilier nou de 25 de ani, de cînd a fost
datã în exploatare. Participînd la
concursul privind pregãtirea ºcolilor
cãtre sezonul rece, anunþat de FISM,
ºcoala din Javgur a obþinut nouã seturi de mobilã.
Totodatã, primãria, în parteneriat cu ONG Viitorul Javgurului, a
obþinut prin intermediul Centrului
CONTACT finanþarea unui proiect
educaþional  un teatru de pãpuºi în sumã de 7 mii 500 de lei, dintre
care 750 de lei (10%) au constituit
contribuþia comunitãþii. Scopul proiectului consistã în prevenirea comportamentului antisocial al copiilor
din familii vulnerabile. Teatrul activeazã în gimnaziul Javgur, iar actori sînt elevii claselor V-IX.
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CU GÎNDUL LA ZIUA DE MÎINE

Exemplu pentru alte localitãþi
Ca sã vã puteþi schiþa
imaginea generalã a satului
Hãsnãºenii Noi din judeþul
Bãlþi, vã spunem cã este o
localitate relativ tînãrã, cu
o istorie de numai 83 de
ani. Informaþii despre
primele gospodãrii întemeiate aici apar în documentele datate prin anii 20 ai
secolului trecut. Este un sat
specific mai ales datoritã
planului urbanistic. Cele
douã drumuri centrale sînt
intersectate de strãzile
perpendicular pe acestea.
Dintr-un elicopter, satul
pare o basma în carouri
aruncatã între cîmpii. Este
un element aparent
nesemnificativ, însã la
realizarea proiectului de
gazificare a localitãþii,
implementat din banii
localnicilor, proiectanþii au
remarcat cã, datoritã
acestui element, este foarte
uºor sã instaleze þevile
pentru conducta de gaze
naturale.
Fãrã suportul financiar al
societãþii agricole din localitate,
condusã de Ion Prodan, în
Hãsnãºenii Noi nu se rezolvã nici
o problemã de interes comunitar.
Ion Prodan mai este ºi
preºedintele Asociaþiei beneficiarilor de drum, fapt care implicã
o responsabilitate ºi o dãruire
mult mai mari decît în cazul unui
simplu agent economic.

milie a scos din propriul buzunar
cîte 100-150 de lei pentru acest
proiect, banii nu erau suficienþi.
Intervenþia agentului economic
respectiv a fost o soluþie ce nu putea fi neglijatã. De fapt, oamenii
au mai suportat ºi cheltuieli suplimentare pentru amenajarea
porþiunii dintre drum ºi fiecare
poartã.
Peste un an ºi jumãtate,
Asociaþia beneficiarilor de drum
Viitorul a încheiat un contract de
performanþã cu FISM, în valoare
de douã mii de dolari, achitat în
jumãtate cu comunitatea.

Renovarea drumului 
prima iniþiativã localã
Repararea drumului, mai exact
a douã porþiuni de drum, a fost
primul proiect implementat în
Hãsnãºenii Noi la iniþiativa
comunitãþii. Era anul 1999 ºi sãtenii tocmai auziserã despre posibilitatea investiþiei de 50 de mii de
dolari de care ar putea beneficia
ºi ei prin intermediul Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova.
Dar, chiar dacã iniþiativa a fost a
localnicilor, lucrurile s-au urnit din
loc cu greu. Scepticismul, caracteristic tuturor comunitãþilor care
încercau pentru prima oarã o asemenea colaborare, nu ocolise nici
Hãsnãºenii Noi. Oamenii n-au
înþeles din prima despre ce e vorba, ce fel de organizaþie este FISM
ºi care sînt modalitãþile sale de lucru. Contribuþia comunitãþii, indispensabilã la implementarea proiectului, a fost acumulatã anevoios
ºi într-un volum extrem de mic,
diferenþa de pînã la 15 la sutã din
valoarea proiectului fiind acoperitã de unitatea agricolã dirijatã de
Ion Prodan. Deºi practic fiecare fa-

/ Andrei Borodachi, directorul
gimnaziului Hãsnãºenii Noi
Astfel, recent, ºcoala s-a ales cu
inventar ºi echipament sportiv pentru fotbaliºti, pentru care s-au cheltuit peste 13 mii de lei. Tot din contractul de performanþã, 40 de co-

pii, aleºi în bazã de concurs dintre
cei mai silitori elevi ai gimnaziului, au beneficiat recent de o excursie la Circul din Chiºinãu ºi de
cîte un pachet cu dulciuri. Pentru
alþi 40 de copii, care tind sã se numere printre cei de frunte, va fi
organizatã altã excursie la teatrul
V. Alecsandri din Bãlþi. Este un
fel de a-i stimula ºi de a le trezi
ambiþia de a fi cei mai buni, ne-a
explicat directorul gimnaziului,
Andrei Borodachi.

Echipa idealã
La al treilea proiect, reparaþia
capitalã a gimnaziului, a fost mult
mai simplu. Transparenþa în activitatea FISM ºi în modalitãþile de
finanþare a schimbat satul. Atîta
încredere nu mai avuseserã demult, nici mãcar în guvernele pe
care, într-un fel, tot ei, sãtenii, le
votaserã, ºi care au putut sã-i contrarieze atît de rapid. ªi aceastã
încredere, le-a fost rãsplãtitã,
cãci, gimnaziul a suportat o
schimbare de vis.
Era de necrezut. Cînd a fost dat
jos acoperiºul, scoase uºile, geamurile ºi duºumeaua, roasã tencuiala de afarã, rãmãseserã numai
pereþii, între care ºuiera vîntul, ºi
caloriferele. Sistemul de încãlzire autonom a fost pãstrat.
Toate lucrãrile de renovare a
ºcolii au costat 637 mii de lei. La
10 ianuarie 2002, a avut loc deschiderea oficialã a ºcolii. Douã
clase au început sã studieze conform programului Pas cu pas.
Copiii au sesizat schimbarea ºi
noile condiþii, dar efectul s-a produs mai ales asupra pãrinþilor.
Aceºtia au vãzut cã banii lor, rupþi
de la alte nevoi parcã mai urgente, au fost investiþi raþional, adicã

gospodãreºte. Copiii lor vor putea învãþa în condiþii normale, în
cãldurã, curãþenie ºi folosind materiale didactice ºi echipament
care îi lipsea pînã atunci ºcolii.
Am reuºit totul graþie
insistenþei personale a fiecãrui
membru al echipei pe care am
constituit-o împreunã cu dl Ion
Prodan ºi Maria Romaniuc, inginer cadastral la primãrie, remarcã directorului gimnaziului. Fiecare dintre noi are probleme la
locul de muncã ºi de multe ori trebuie sã facem tot felul de concesii ca sã reuºim ºi la serviciu, ºi
în activitãþile comunitare. Ne pare
rãu cã, uneori, nu sîntem înþeleºi
de unii sãteni ºi atunci ne bate gîndul sã lãsãm totul baltã ºi sã ne
cãutãm de propriile probleme.
Dãm a lehamite din mînã, dar supãrarea ne trece repede. Nu putem abandona totul pentru cîþiva
inºi care nu înþeleg situaþia. Pentru cã existã alþii, mult mai mulþi,
care aºteaptã de la noi rezultate.
I-am întrebat pe interlocutorii
noºtri pentru ce se dedicã acestor activitãþi voluntare? Pentru
rezultatul final, ni s-a rãspuns.
Cînd vedem cã în urma noastrã
rãmîne un drum bun sau o ºcoalã
renovatã, ne dãm seama cã
generaþiile urmãtoare ne vor fi
recunoscãtoare.
Animaþi de cele realizate pînã
acum, ei vor sã elaboreze planul
urbanistic al localitãþii, sã renoveze grãdiniþa ºi sala de sport, sã
extindã gazoductul ºi reparaþia
drumului. În ritmurile ºi cu atitudinea abordate pînã acum, comunitatea din Hãsnãºenii Noi ar putea reuºi.
Pagini realizate de
Natalia RÃILEANU

INFO rural
CÃLÃRAªI

Încã un
magazin agricol

De curînd în oraºul
Cãlãraºi, judeþul Ungheni, a
fost deschis un magazin
agricol. Aceastã unitate
comercialã aparþine întreprinderii mixte moldo-germane
Moldagrochim ºi este a
cincia la numãr care va
funcþiona în teritoriul acestui
sector.
Ion Badia, directorul
Reprezentanþei Centru a
întreprinderii Moldagrochim,
spune cã magazinul a fost
deschis la multiplele solicitãri
ale þãranilor din judeþ, aflaþi în
cãutarea îngrãºãmintelor ºi a
preparatelor de protecþie a
culturilor agricole.
Potrivit sursei citate,
întreprinderea Moldagrochim
a devenit, în ultimii ani, unul
din principalii furnizori de
îngrãºãminte ºi chimicale în
acest sector. Numai pe
parcursul anului trecut,
agricultorilor din partea locului
le-au fost livrate circa douã mii
de tone de îngrãºãminte ºi
preparate chimice. În anul
curent, agricultorilor le vor fi
propuse ºi seminþe calitative
de porumb, floarea-soarelui ºi
de alte culturi, omologate în
aceastã regiune a Republicii
Moldova, a mai spus Ion
Badia.

CORTEN

Cei mai buni
gospodari

Satul Corten, judeþul
Taraclia, a ieºit din nou
învingãtor în concursul
republican pentru cea mai
salubrã, amenajatã ºi
înverzitã localitate.
Primarul localitãþii,
Dumitru Glacikov, a declarat
cã este mai uºor sã obþii
ceva, decît sã te menþii pe
poziþiile cucerite. De aceea,
succesul din anul curent
este poate mai preþios decît
cel din anul trecut. Premiul
de 20 mii de lei, acordat
localitãþii pentru primul loc
obþinut în Concursul republican, va fi utilizat pentru
îmbunãtãþirea în continuare
a aspectului satului.
În primul rînd, se vor
repara drumurile ºi se va
încheia reparaþia centrului
sãnãtãþii, a mai precizat
primarul.
Începînd cu anul 2000,
satul Corten este în
permanenþã laureat al
acestui prestigios concurs
republican, ce se
desfãºoarã în fiecare
primãvara.
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Pentru a strînge contribuþia,

ACCESUL LA INFORMAÞIE

Centru comunitar de informare ºi instruire Satul Iujnoe
Interviu cu Nicolae SPÎNU,
a crescut porci
directorul Liceului Chiºcãreni, judeþul Bãlþi

- Chiºcãrenii au cîºtigat, alãturi de alte
cinci comunitãþi din nordul Moldovei,
proiectul pentru crearea unui Centru comunitar de acces la informaþie ºi instruire. Care au fost atuurile comunitãþii dvs.
în concursul pentru acest proiect?
- Am avut ºansa sã implementãm, acum
trei ani, proiectul privind reparaþia capitalã
a ºcolii din localitate, iar, în toamna anului
trecut, am început renovarea sistemului de
aprovizionare cu apã a satului Chiºcãreni.
Sperãm cã vom finaliza acest ultim proiect
în vara curentã. Trebuie sã precizez cã am
mai fost avantajaþi de faptul cã satul nostru
a fost selectat de cãtre FISM printre cele

trei comunitãþi-pilot care vor implementa
cu suportul financiar al DFID al treilea proiect constituit din trei subproiecte. Este vorba de reparaþia drumurilor din Chiºcãreni,
elaborarea planului de urbanism ºi extinderea sistemului de aprovizionare cu apã.
- Care sînt avantajele unei comunitãþi
ce ºi-a creat un Centru comunitar
informaþional?
- Avem posibilitãþi de informare extraordinare ºi, beneficiind de acest centru, vom promova noi concepte de informare ºi instruire în
domeniul tehnologiilor informaþionale în mediul comunitar. Vom familiariza comunitatea,
în speþã tineretul, cu calculatorul, INTERNETul, vom organiza seminare, conferinþe la tema
utilizãrii respectivelor tehnologii ºi, în fine, vom
facilita accesul cetãþenilor la informaþie. Recent, am participat la niºte seminare, care au
avut loc la Chiºinãu, unde colegii din alte
localitãþi ºi-au exprimat admiraþia vizavi de
potenþialul nostru informaþional. Am fãcut un
schimb de adrese, pentru a le putea transmite
eventual informaþia necesarã.
- Cum veþi acumula informaþia ºi cum
o veþi oferi solicitanþilor?

- Vom exploata Internetul, vom avea legãturã directã cu Centrul CONTACT
Chiºinãu ºi cu oficiul regional CONTACT,
iar pentru distribuirea informaþiei vom folosi
poºta electronicã ºi faxul. Vom presta aceste
servicii în special beneficiarilor proiectului
FISM din sectoarele Sîngerei, Fãleºti ºi Ungheni. Sîntem favorizaþi ºi de aºezarea geograficã, în multe localitãþi ajungîndu-se via
Chiºcãreni. Sîntem mîndri de Centrul
informaþional, dar simþim ºi o responsabilitate uriaºã privind acoperirea necesitãþii de informare a comunitãþii ºi a beneficiarilor din
alte sate. În perspectivã apropiatã, intenþionãm
sã organizãm un seminar la care sã-i învãþãm
pe membrii ONG-urilor cum se scrie un proiect. Avem un grup de profesoare ( Liuba Vitu,
Marcela Borº ºi Viorica Ignatiuc) bine instruite la acest capitol, care sînt, la rîndul lor,
beneficiare ale unui proiect finanþat de Corpul Pãcii ce prevede crearea unui Centru de
limbi moderne ºi clasice. Foarte curînd, copiii noºtri vor avea posibilitatea sã studieze la
ei acasã engleza, franceza, latina ºi rusa prin
intermediul unor tehnologii moderne.
Rodica CIORÃNICÃ

O ªANSÃ LA MOMENTUL POTRIVIT

Artizana le-a redat
sãtenilor încrederea
Constantin Olteanu,
meºter popular din
Paºcani, judeþul Cahul, ºi
lider al ONG Artizana a
devenit cunoscut mai ales
dupã ce ºi-a expus
lucrãrile la diverse
expoziþii din Chiºinãu,
Galaþi ºi Ismail. Americani, francezi, englezi,
olandezi, ruºi ºi chiar
concetãþeni de-ai noºtri
au rãmas uimiþi de
talentul lui Constantin
Oleanu în împletitul loziei
ºi confecþionarea obiectelor de artã.
Pînã în 1984, Constantin fusese ºofer în colhoz. În timpul liber, îl vizita pe un unchi din sat
care împletea coºuri. Îmi
plãceau lucrurile frumoase, ne-a
mãrturisit actualul meºter popular. Dumnezeu ne-a aºezat lîngã
baltã, unde materie primã este din
belºug. Poate imaginaþie ne-a dat
prea puþinã, pentru cã, de-ar fi
fost alt popor în locul nostru, ar
fi fãcut averi din meseria asta.
Pasionat de ocupaþia moºului
sãu, Constantin l-a rugat într-o
zi sã-l ºcoleascã ºi pe el. Te-aºezi
lîngã mine ºi dacã o fi meseria
ta, vei învãþa. Dacã vei fi prost,
n-o sã prinzi nimic. Tînãrul a
însuºit tainele mlajei ºi, individual, a început sã studieze literaturã despre arta împletitului loziei.

A prins sã facã tot felul de obiecte ºi sã trãiascã din asta. Dupã ce
a participat la lichidarea
consecinþelor dezastrului de la
Cernobîl, a avut multe probleme
cu sãnãtatea ºi s-a gîndit cã trebuie sã-i moºteneascã cineva
meseria, în cazul în care viaþa lui
ar fi pusã în pericol.
Dumnezeu însã a fost alãturi
de el ºi Constantin a devenit iarãºi
stãpîn pe viaþa lui. Întremîndu-se,
din iunie 2000, în cadrul ONG
Artizana a iniþiat, asemeni
moºului sãu, în meseria pe care a
îmbrãþiºat-o el însuºi de curînd,
douã grupe de ºomeri din Paºcani
ºi din satele vecine. Administraþia
localã i-a oferit inimosului meºter

o încãpere unde acesta a deschis
un atelier, în care a instruit timp
de trei luni copii ºi invalizi din
localitate. S-a inclus în diverse
proiecte finanþate de SOROS,
Banca Mondialã, prin care a instruit alte cîteva zeci de persoane.
Societatea olandezã Cordaid a
finanþat amenajarea ºcolii-atelier, care avea sã funcþioneze pe
principiile unei ºcoli de meserii.
Banca Mondialã l-a ajutat sã
echipeze un laborator în care se
prelucreazã materia primã.
Constantin Olteanu a încercat
sã le iniþieze în tainele meseriei
ºi pe persoanele care vin în cãrucior la ºcoala de meserii. Aici,
aceºti oameni gãsesc un mediu

nou, comunicare ºi pot
confecþiona obiecte pentru casele lor. Invalizii se simt utili ºi
importanþi în atelierul lui Constantin Olteanu. Azi, meºterul se
poate considera împlinit. Deoarece au existat instituþii care i-au
întins mîna cînd îi era greu, adicã la începuturi, la rîndul sãu,
Constantin Olteanu le-a redat la
o mulþime de oameni pofta de
viaþa, fãcîndu-i sã-ºi gãseascã un
loc într-o lume în care ei se credeau inutili. (R.C.)

/ Constantin Olteanu

Satul Iujnoe din judeþul Cahul este o localitate cu 230 de case. Dupã reforma administrativ-teritorialã din 1998, este gestionat de primãria din Alexanderfeld, primarul satului Lidia
Carpenco devenind viceprimar de Alexanderfeld cu sediul tot la Iujnîi. Pentru locuitorii acestui sat, Lidia Carpenco este în continuare primarul lor. Graþie insistenþei ºi energiei sale debordante, satul a fost gazificat printre primele
din republicã cu suportul Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova.
Dar, pînã la colaborarea cu FISM, satul Iujnoe demonstrase cã-ºi poate soluþiona de unul
singur unele probleme. Ruºinea sãtenilor era
o rîpã uriaºã, cãreia îi cãzu cu tronc tocmai
centrul localitãþii ºi care despãrþea satul în
douã. Însã soluþii nu se prea întrezãreau. Pînã
într-o zi, cînd dupã o ploaie mare, dna primar
ºi-a rupt un picior în timp ce încerca sã treacã
rîpa pentru a ajunge în altã parte a satului.
Atunci ºi-a zis sã facã tot posibilul ca sã construiascã un pod. La 11 septembrie 1996, un
pod de toatã frumuseþea a fost dat în exploatare cu muzicã, preot ºi o masã pentru sat. La
deschiderea oficialã a podului au fost prezenþi
pînã ºi reprezentanþii Ministerului de Transport
în frunte cu ministrul de atunci. Lidia Carpenco bãtuse mult pe la uºile ministerului ca sã
obþinã banii pentru construcþia podului. În cele
din urmã, dîndu-ºi seama cã nu vor fi lãsaþi în
pace pînã nu vor da curs cererii acestei
primãriþe rãzbãtãtoare, funcþionarii au rezolvat
problema.
Ulterior, într-o nouã ordine administrativã,
satului i-a mers mai greu. Fãrã intenþia de a
arunca vreo piatrã în curtea primãriei, Lidia Carpenco ne-a declarat cã nu au fost foarte
favorizaþi de respectiva reformã. Primãria din
Alexanderfeld nu ºi-a prea bãtut capul de problemele celor din Iujnoe, astfel încît ei au fost
nevoiþi sã se descurce mai mult singuri.
Tocmai aflaserã despre posibilitatea de a
atrage investiþii prin intermediul FISM. Au decis cã trebuie sã soluþioneze în regim de
urgenþã problema încãlzirii. Cum în jurul satului nu existã pãduri, lumea era tentatã sã taie
pînã ºi ultimul copãcel pentru a face focul în
case. Pentru a pãstra micile oaze verzi din împrejurimi, localnicii au propus FISM un proiect
de gazificare a satului. Era ºi timpul ca oamenii sã devinã mai civilizaþi, sã nu umble permanent murdari de funingine, ne-a spus Lidia Carpenco. S-au fãcut zeci de calcule ca sã li se
demonstreze sãtenilor cã vor cheltui mai mult
pentru procurarea lemnelor ºi cãrbunilor, decît
pentru gazificare.
Locuitorii însã nu aveau bani ca sã poatã fi
acumulatã contribuþia. Fiindcã majoritatea erau
membri ai asociaþiei agricole, ºi-au vîndut
acþiunile. Era însã puþin ºi, ca sã adune restul
sumei, sãtenii au decis sã creascã porci. Timp
de douã luni, fiecare familie a crescut cîþiva purcei pe care i-a vîndut. Astfel, contribuþia a fost
colectivã. În acest mod, conducta de gaz a
ajuns lîngã poarta fiecãrui gospodar. La 24 noiembrie 1998, cînd conducta a fost datã în exploatare, erau conectate la ea deja 42 de case.
În scurt timp, a fost înregistratã ºi Asociaþia
obºteascã Iujnoe-gaz. Membrii ei ºi-au propus sã
caute resurse pentru a repara drumul din localitate,
apeductul ºi a crea un centru de tineret. Odatã ce iau venit de hac rîpei, ºi-au tras gaz, sînt siguri cã
vor putea implementa ºi alte proiecte.
Sanda ROMAN
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CENTRUL START DIN BUDEªTI

Deschidere cãtre viitor
Budeºtiul este o localitate
aflatã la nouã kilometri de
Chiºinãu. Pare neverosimil
faptul cã, în ultimii patru
ani, în obiectele de menire
socialã din Budeºti au fost
investite circa 6,5 milioane
de lei, sumã echivalentã cu
ºase bugete locale.
Cu contribuþia financiarã a
diverºilor donatori, la Budeºti a fost
renovatã grãdiniþa de copii, creat
Centrul de zi pentru copiii cu
disabilitãþi mentale, reparat capital
ºi dotat cu tehnicã ºi mobilier modern Centrul de sãnãtate, deschis
primul centru cadastral rural din
Moldova ºi este în construcþie un
impunãtor centru cultural.
Imaginaþi-vã cã agenþii economici
de aici produc de la sãpun pînã la
conserve ºi bere Kellers, oferind
front de lucru localnicilor. Este incredibil cã într-un sat din Moldova
se pot face atîtea lucruri utile
comunitãþii.

Un examen pentru
comunitate
Însoþiþi de dna primar a comunei
Budeºti, Nina Costiuc, venim la
grãdiniþa Viorel ºi Viorica din localitate. Aceasta a fost renovatã prin
intermediul unui proiect finanþat cu
suportul Fondului de Investiþii Sociale din Moldova. Grãdiniþa reprezintã o construcþie modernã, din
multe blocuri legate între ele prin tot
felul de turnuleþe ºi scãriþe plasate
în interior ºi în exterior. În pofida
aspectului ultramodern, în 1999,
grãdiniþa se afla într-o stare deplorabilã. Fusese construitã fãrã a se
respecta cerinþele tehnice ºi, prin
decizia de a investi în acest proiect,
comunitatea a intenþionat sã salveze edificiul ºi sã le creeze copiilor
un sediu pe potriva vremurilor în
care trãim.
Pentru aceasta era necesarã o
investiþie de circa 75 mii de dolari.
A fost un examen pentru întreaga
comunitate, care trebuia sã acumuleze 136 mii de lei, ne spune Nina
Costiuc. În ciuda temerilor cã nu
va izbîndi, comunitatea a susþinut
examenul pe zece. La 1 martie 2001,
grãdiniþa Viorel ºi Viorica din
Budeºþi ºi-a redeschis uºile.
Ceva mai tîrziu, Angela Cibotar,
preºedinta Asociaþiei pentru incluziunea persoanelor cu disabilitãþi era
în cãutarea unui local pentru Centrul de zi, proiect finanþat cu
susþinerea FISM ºi Guvernului flamand. Administraþia Budeºtiului a
fost receptivã la aceastã idee, oferind Centrului un bloc al grãdiniþei.
La 1 iunie 2001 a avut loc inaugurarea primului centru de zi pentru
copiii cu disabilitãþi mintale, numit
Start.
Activitatea Centrului Start, cu
o capacitate de 30 de locuri, este coordonatã de Asociaþia pentru inclu-

ziunea persoanelor cu disabilitãþi
(AIPD) în cooperare cu autoritãþile
locale. Centrul este bine echipat,
mobilat, nu duce lipsã de jucãrii ºi
de televizor. Tinerii care frecventeazã instituþia au vîrste cuprinse între 14 ºi 23 de ani, provin din familii absolut normale din Budeºti,
Bãlþata, Tohatin ºi Chiºinãu. Pînã a
veni la centru, ei erau þinuþi în casã.
Aici au învãþat sã comunice cu cei
care sînt la fel ca ei, cu jumãtãþi de
cuvinte, cu sunete înþelese numai de
ei. Munca fizicã ºi interesul pentru
diverse activitãþi îi ajutã sã uite cã
sînt altfel decît restul lumii.
O fatã de vreo 14 ani, aºezatã cuminte pe o canapea, înþelege cã o
examinãm cu privirea ºi pleacã
ruºinoasã capul. Un bãiat rîde parcã fãrã motiv ºi ni se bagã în ochi,
iar alþii spalã vesela ºi nici nu observã apariþia unor oameni strãini în
casa lor. Natalia Cernega, pedagog ºi coordonator, ne spune cã lucreazã cu ei la fel cum ar face-o cu
niºte copii obiºnuiþi. Ei participã la
plantarea puieþilor ºi arbuºtilor pe
terenul din jurul centrului, învaþã sã
coase ºi îºi pun imaginaþia în joc
într-un teatru de pãpuºi. Serile, toþi
se întorc în sînul familiei. A doua
zi, revin ºi pe chipurile lor se
ghiceºte dacã au fost sau nu înþeleºi
de cei apropiaþi, dacã s-au bucurat

Stiopa Lozan, în vîrstã de 20 de
ani, frecventeazã Centrul Start de
doi ani deja, adicã din prima zi de

de o atitudine normalã în familie.
Dacã facem abstracþie de defectele fizice cu care s-au nãscut ºi pentru care nu poartã nici o vinã, ei sînt
ca ºi noi, oameni cu sentimente, cu
emoþii, oameni care se îndrãgostesc
ºi care sperã sã li se rãspundã cu
acelaºi sentiment. Poate cã realizeazã cã sînt altfel decît ceilalþi, dar
în cadrul centrului aceºti adolescenþi
se simt confortabil. Acasã, zile întregi închiºi în odãile lor, erau parcã inutili ºi uitaþi de toatã lumea.
Aici lucreazã, vãd rezultatele muncii lor, se bucurã cã sînt capabili de
ceva, au prieteni ºi se simt incomparabil mai bine decît între cei patru pereþi ai casei lor.
Angajaþii centrului încearcã sã le
gãseascã vreo slujbã dupã ce discipolii lor pleacã de aici, dar este foarte dificil. Nu existã un cadru legislativ adecvat acestei situaþii, nu
existã întreprinderi mici în care

activitate a acestuia. Stiopa a îndrãgit mult centrul ºi oamenii de
aici, ne-a mãrturisit mama lui, Roza.
S-a ataºat enorm, iar atunci cînd este
bolnav, se strãduie sã respecte întocmai prescripþiile medicului ca sã se
poatã întoarce cît mai curînd printre prietenii lui. ªi nouã ne este foarte comod, putem sã mergem la serviciu ºi sã ne soluþionãm problemele. Din cîte ne-a spus Roza Lozan,
fiul ei crede cã va merge toatã viaþa
la centrul din Budeºti. Cu regret, nu
este chiar aºa.
Pãrinþii lui Stiopa sunt foarte
preocupaþi de viitorul lui. Sperã cã,
dupã ce va pãrãsi centrul, bãiatul
va fi angajat undeva. În ultimii doi
ani fiul lor a devenit organizat ºi responsabil. I-au dispãrut complexele,
este mai îndrãzneþ ºi poate ieºi de
unul singur în oraº.O perturbare de
la obiºnuinþa de a se trezi în fiecare
dimineaþã ca sã poatã merge la cen-

aceºti tineri ar putea produce ceva
vandabil. Deocamdatã, fac acest lucru la Budeºti.

Start învaþã tinerii
cu disabilitãþi sã fie
independenþi

tru, eventual, la serviciu, l-ar destabiliza.
Angela Cibotar, preºedinta
Asociaþiei pentru incluziunea persoanelor cu disabilitãþi, ne-a relatat cã
scopul creãrii acestui centru a fost
de a evita instituþionalizarea persoanelor cu disabilitãþi mentale. Frecventarea Centrului de zi ºi întoarcerea în familie este alternativa
situaþiei în care aceºti tineri ar fi fost
internaþi pentru toatã viaþa într-o
instituþie aflatã la zeci sau sute de
kilometri de casa lor. Alt avantaj este
cã beneficiarilor li se oferã un training în societate. În fiecare lunã,
copiii ºi tinerii din centru merg la
cinematograf, circ, expoziþii. Se simt
membri ai societãþii. La începutul
anului, ei au confecþionat mãrþiºoare
pe care le-au comercializat în
reþeaua lor de cunoºtinþe. Recent,
Centrul a achiziþionat trei copiatoare, oferindu-le astfel tinerilor cîteva
locuri de muncã ºi sentimentul cã
sînt utili.
În condiþiile în care nu toþi beneficiarii Centrului pot comunica ºi au
deprinderi care le-ar facilita integrarea în societate, Start implementeazã programe care pot dezvolta
abilitãþile lor de a se descurca singuri. Iniþial, ei învaþã sã comunice,
apare ambiþia, iar mai tîrziu  ºi deprinderile profesionale. Urmãtoarea

etapã va fi crearea locurilor de muncã adaptate pentru ei, dar plasate în
niºte instituþii sau întreprinderi ordinare. Scopul final este ca, pãrãsind
centrul, tinerii sã nu se simtã strãini
într-un mediu de activitate obiºnuit.
Centrul Start este o verigã în
reþeaua serviciilor sociale de alternativã ce ar trebui sã existe ºi în societatea noastrã. La aceastã etapã
persoanele cu disabilitãþi îºi dezvoltã abilitãþile care, mai tîrziu, le-ar
oferi independenþa.
Dupã ce pãrãsim sediul grãdiniþei
ºi Centrul, Nina Costiuc ne vorbeºte
despre celelalte realizãri ale administraþiei locale ºi ale celor douã ONGuri. În centrul localitãþii se renoveazã Centrul pentru copii ºi tineret, cu
suportul Fundaþiei Udo-Iurgens ºi
al Asociaþiei Hilfsprojekt-Strassenkinder e.V din Germania, care a
investit în acest proiect 82 mii de
dolari. Alãturi, activeazã Centrul cadastral, iar vizavi - Centrul de sãnãtate, renovat printr-un proiect al Fondului de Investiþii în Sãnãtate.
Trebuie sã trãieºti pentru oameni ºi sã te întrebi searã de searã cît
bine ai fãcut pentru ei  aceasta este
raþiunea administraþiei locale ºi
motivaþia a tot ce s-a schimbat la
Budeºti.
Rodica CIORÃNICÃ
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Centrul CONTACT ANUNÞÃ
Programul de
instruire continuã

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

Programul Informaþional
anunþã Programul
de Dezvoltare a
Colecþiilor de Bibliotecã

Programul are drept scop asigurarea accesului la
informaþie, cunoaºtere ºi culturã, acordînd sprijin bibliotecilor publice la dezvoltarea colecþiilor de literaturã în diverse domenii de interes deosebit pentru comunitate, contribuind astfel la completarea fondurilor de bibliotecã cu
publicaþii de maximã actualitate pentru dezvoltarea umanã.
Programul se adreseazã bibliotecilor publice de toate
nivelurile din teritoriu (comunale, orãºeneºti, judeþene).
În cadrul programului vor fi acordate granturi de pînã la
1500 USD pentru proiecte de dezvoltare a colecþiilor. Granturile vor fi acordate pe bazã de concurs.
Proiectele prezentate la concurs vor include urmãtoarea
informaþie:
1. Descrierea succintã a bibliotecii ºi a comunitãþii în
care activeazã;
2. Caracterizarea fondului existent de documente ºi a
beneficiarilor;
3. Argumentarea necesitãþii de dezvoltare a colecþiei;
4. Accesibilitatea ºi promovarea noii colecþii;
5. Lista publicaþiilor solicitate;
6. Bugetul proiectului;
7. Trei oferte de la edituri sau difuzorii de carte;
8. Curriculum Vitae al persoanei responsabile de proiect.
Formularele de participare completate, însoþite de celelalte
documente solicitate, urmeazã a fi prezentare la Fundaþia Soros (Chiºinãu, str. Bulgarã, 32) pîna la data de 25 iunie 2003.
Formulare de participare la concurs ºi informaþii
suplimentare pot fi solicitate la sediul Fundaþiei Soros,
str. Bulgarã, 32; tel: 27 00 31, 27 44 80,
fax: 27 05 07, director de programe Mariana Alecsandri, e-mail: malecsandri@soros.md

PROGRAMUL CANADIAN
PENTRU INIÞIATIVE LOCALE
1. SCOPURI ªI OBIECTIVE
Scopul programului canadian pentru iniþiative locale
(Canada Fund-CF) este de a sprijini dezvoltarea unei
societãþi civile puternice, viabile ºi pluraliste în contextul
economiei de piaþã, prin facilitarea participãrii active a grupurilor ºi organizaþiilor voluntare non-profit în procesul
reformei sociale, economice ºi politice.
2. PRIORITÃÞILE PE ÞÃRI.
MOLDOVA
Ø Sprijinirea dezvoltãrii capacitãþii ONG-urilor;
Ø Sprijinirea dezvoltãrii economice;
Ø Încurajarea protecþiei omului ºi a dezvoltãrii resurselor
umane;
Ø Îmbunãtãþirea protecþiei mediului;
Ø Sprijinirea dezvoltãrii conºtiinþei 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 ale guvernului

naþional.
Exemple de activitãþi sprijinite de programul Canada
Fund:
Ø Seminare de pregatire ce vizeazã întãrirea capacitãþii ONGurilor;
Ø Activitãþi menite sã atragã participarea voluntarilor ºi
sã creascã participarea civicã în rezolvarea problemelor
legate de spaþiile verzi ºi administrarea delºeurilor;
Ø Educarea populaþiei în scopul reducerii violenþei ºi abuzului împotriva femeilor ºi copiilor.
Contribuþiile primite pentru proiect trebuie folosite în
scopurile declarate. Proiectele aprobate trebuie sã fie unicat ºi nu este permis ca acestea sã fie duplicate, variante
corectate sau o forma de finanþare canadianã simultanã a
unor proiecte deja finanþate de cãtre Guvernul canadian.
Studiile de fezabilitate nu sînt eligibile pentru acest
program.
Contribuþia canadianã nu poate depãºi valoarea
de 6000 dolari SUA.
Propunerile de proiect trebuie trimise cãtre:
Daniela Topîrceanu, CFLI Officer, Canadian Embassy, Technical Cooperation Section, 36, Nicolae Iorga Street,
71118 Bucharest, Romania, tel. + 40-1-307 5097, 307 5059
(on Wednesdays, from 09:00 a.m. to 05:00 p.m.), tel. +
40-1-781 6212 (marþi ºi joi - 09:00 -17:00), mobil: +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 trei 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. Galãþeanã, 17; tel. 238 23516).
Data limitã de prezentare a proiectelor este 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 prioritare:
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

