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VIZITÃ DE STUDIU LA SADÎC

FISM în cifre

O comunã numai bunã de admirat
Recent, în comuna Sadîc
din raionul Cantemir a avut
loc prima vizitã de studiu
din cadrul Proiectului
Crearea reþelei de beneficiari FISM în zona de sud a
republicii adminstrat de
FISM ºi implementat de
Centrul CONTACT.
Scopul vizitei de studiu a fost
schimbul de experienþã între
localitãþile beneficiare ale FISM, popularizarea experienþei, o mai bunã
cunoaºtere reciprocã a membrilor
reþelei de beneficiari FISM ºi extinderea acesteia în zona de sud a republicii. La vizitã au participat 41 de
primari, manageri ºcolari ºi preºedinþi
ai Asociaþiilor de beneficiari FISM din
aceastã zonã a republicii.
Sadîc este o comunã constituitã
din localitãþile Sadîc ºi Taraclia ºi
poate fi consideratã una dintre
localitãþile performante din sudul
republicii.
ªcoala medie din Sadîc a fost primul obiect vizitat de oaspeþi. Olga

/ În vizitã la Staþia tehnologicã de maºini
Ujavca, manager ºcolar, a fãcut o prezentare a instituþiei, descriind
amãnunþit contribuþia administraþiei
publice locale, a sectorului privat ºi
a sectorului neguvernamental din localitate la crearea condiþiilor bune de
funcþionare a ºcolii. În anul 2000, cu
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suportul FISM, au fost gazificate
douã etaje ale instituþiei, iar mai tîrziu, în 2002, cu sprijinul primãriei
locale ºi a Consiliului judeþean Cahul
au fost gazificate sala de sport ºi sala
de festivitãþi a ºcolii.
Oaspeþii au rãmas încîntaþi de fap-

tul cã instituþia era pregãtitã din timp
cãtre noul an de studii. De asemenea, s-a menþionat cã ºcoala din Sadîc a beneficiat, prin intermediul
FISM, de nouã seturi de mobilier
ºcolar.
Urmare în pag.2

Pînã la 15 iulie 2003, cu
suportul Guvernului, prin
intermediul Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova, au fost implementate 342
microproiecte, dintre care
136 sînt ºcoli reparate. 63 de
comunitãþi au renovat ºi
construit 113,3 kilometri de
drum, 86 de comunitãþi - 539
kilometri de conducte de
gaz, 19 comunitãþi - 60,4
kilometri de reþele de
aprovizionare cu apã potabilã, iar 15 comunitãþi au
implementat microproiecte
din domeniul ecologic. În
proces de implementare sînt
încã 89 de propuneri de
microproiect.
În prezent, funcþioneazã 14
centre ce presteazã servicii
sociale de alternativã, renovare cu suportul FISM, din cele
24 planificate.
Contribuþia comunitãþilor
colectatã de la populaþie,
agenþi economici, diferiþi
sponsori depãºeºte 38
milioane 440 mii lei.

PARTENERIAT SOCIAL

Prioritãþile societãþii moderne
La sfîrºitul lunii iunie, în municipiul
Bãlþi, ºi-a desfãºurat lucrãrile un
seminar cu genericul Dezvoltarea
parteneriatului social la nivel de
comunitate, acþiunea fãcînd parte
din activitãþile planificate în cadrul
Proiectului Crearea reþelei de
beneficiari FISM în zona de nord a
republicii.
La lucrãrile seminarului au luat parte 62
de persoane, între care 20 de reprezentanþi
ai organizaþiilor neguvernamentale, 18 directori de ºcoli, 24 primari din diferite localitãþi
ale raioanelor Sîngerei, Fãleºti, Ocniþa,
Edineþ, Briceni, Ungheni, Glodeni, Soroca,
Floreºti ºi Donduºeni. La eveniment a participat ºi primarul de Bãlþi, Vasile Panciuc.
În cadrul seminarului au fost prezentate
trei concepte ce vizeazã aspecte importante
în dezvoltarea parteneriatului social. Astfel,
reprezentanþii Centrului CONTACT, Mihai
Godea ºi Vitalie Postu, au abordat probleme ce þin de parteneriatul social ca o nouã
prioritate a societãþii moderne ºi rolul factorilor comunitari în crearea parteneriatului social. La seminar au fost prezentate
ºapte studii de caz ce au reflectat importanþa
parteneriatelor sociale în soluþionarea pro-

blemelor comunitare. De remarcat cã lucrul
în ateliere, organizat în timpul seminarului,
s-a dovedit a fi destul de productiv, rezultatele discuþiilor fiind ulterior prezentate în
ºedinþele plenare. O componentã importantã a seminarului au fost atelierele de instruire. În acest compartiment au fost
implicaþi formatorii Veaceslav Lapin ºi Ion
Babici, reprezentanþi ai Centrului CONTACT. Iatã ce au menþionat cîþiva
participanþi la acest eveniment.

Lilian ROTARU,
primarul satului Roºietici, Floreºti:
Formula propusã de FISM, potrivit cãreia 15
la sutã din costul unui proiect trebuie sã le constituie investiþiile comunitãþii, este foarte eficientã.
Alocarea banilor în calitate de ajutor umanitar sau
prin intermediul unor granturi, de regulã, nu cointereseazã în mãsura cuvenitã lumea. Implicarea
comunitãþii însã, chiar ºi cu mijloace simbolice, îi
face pe oameni mai responsabili ºi mai activi.
Urmare în pag.2
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PROMOVAREA REÞELEI FISM
PLANIFICARE STRATEGICÃ

Vom ºti sã fim eficienþi
La începutul lunii iulie, la Pelivan, raionul Orhei, a avut
loc un seminar de planificare strategicã, la care au participat
reprezentanþi ai administraþiei publice locale, consilieri, directorul ºcolii, reprezentanþi ai grãdiniþei, ai centrului de sãnãtate, ai sectorului privat ºi ai celui asociativ.
În debutul activitãþii, primarul a fãcut o prezentare generalã a satului, a vorbit despre resursele existente în sat, realizãrile comunitãþii, problemele ºi doleanþele oamenilor. Printre cele
mai interesante teme discutate au fost aprovizionarea cu apã
potabilã a satului, stabilirea direcþiilor strategice ºi elaborarea
planului de activitate pentru urmãtorii cinci ani.
Au fost organizate focus grupuri care au studiat necesitãþile,
resursele, problemele ºi posibilitãþile satului în diferite domenii de interes, au fost determinate viziunile ºi scoase în vileag
obstacolele ce impiedicã dezvoltarea socio-economicã a satului, au fost trasate direcþiile strategice de dezvoltare, a fost elaborat planul strategic pe o perioadã de 5 ani (pînã în 2008),
planul de acþiuni pe un an, s-au efectuat evaluãrile seminarului
respectiv.
Dupã aceastã sesiune de planificare, vom putea fi mai
eficienþi ºi vom ºti cu exactitate încotro trebuie sã ne orientãm
eforturile, au mãrturisit participanþii la seminar.
Veaceslav LAPIN, Centrul CONTACT

INSTRUIRE

Un nou curs opþional
pentru ºcolile rurale
15 pedagogi din zonele de nord, centru ºi sud ale Republicii Moldova au fost instruiþi în perioada 14-18 iulie în
cadrul seminarului Educaþie pentru dezvoltarea
comunitãþii.
Acest seminar face parte din proiectul de creare a reþelei
de beneficiari FISM, implementat de Centrul CONTACT.
La seminar au participat reprezentanþi ai satelor performante, a cãror ºcoli au implementat proiecte cu susþinerea financiarã a Fondului de Investiþii Sociale din Moldova.
Cursul Educaþie pentru dezvoltarea comunitãþii va fi predat în ºcoli , ca ore opþionale pentru elevii claselor a IX-a.
În perioada de tranziþie, ºcoala este o instituþie de referinþã
în comunitatea în care activeazã, dar treptat unele instituþii
îºi asumã rolul de instituþie comunitarã principalã, s-a
menþionat în cadrul seminarului. ªcoala va forma viitori locuitori ai comunitãþii cu iniþiativã ºi cu spirit comunitar.
Cursul Educaþie pentru dezvoltarea comunitãþii include 15 ore de studiu, care au drept scop familiarizarea elevilor cu conceptul de comunitate, motivarea lor pentru implicarea activã în dezvoltarea comunitãþii, însuºirea valorilor civice ale societãþii democratice. (A.P.)
Dragi cititori, pentru a stabili o legãturã mai strînsã,
vã rugãm sã ne trimiteþi doleanþele ºi sugestiile dvs.
vizavi de noile rubrici ºi subiecte despre care aþi vrea sã citiþi
în Alternative rurale. Aºteptãm mesaje la adresa:
Chiºinãu, str.Bucureºti, 83, Centrul CONTACT, pentru
Alternative rurale; e-mail: sgavrilita@contact.md
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VIZITÃ DE STUDIU LA SADÎC

O comunã numai bunã de admirat
Continuare din pag.1
Urmãtoarea vizitã a fost
întreprinsã la Asociaþia de
economie ºi împrumut a
cetãþenilor (AEÎC), unde
preºedinta acesteia, Maria
Chircu, a trecut în revistã
succesele înregistrate timp de
patru ani de activitate. În anul
2002, AEÎC a obþinut din
partea Fundaþiei SOROS
Moldova un grant în mãrime
de 1900 dolari, acum oficiul
fiind dotat cu echipament ºi
mobilier.
De aici oaspeþii au mers la
Staþia tehnologicã de maºini.
Oaspeþii au rãmas impresionaþi de cele vãzute aici,
menþionînd cã vor mai reveni
dupã alte detalii împreunã cu
agenþii economici din
localitãþile lor.
Un ultim popas al oaspeþilor la vizita de studiu în Sadîc
a fost fãcut în Taraclia. Ala
Stoianov, preºedinta Asociaþiei
beneficiarilor de apã TatlîSu, ne-a arãtat apeductul ºi
fîntîna artezianã construite cu
suportul Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova. Suma
grantului a fost de 33 000
dolari, contribuþia fiecãrui
gospodar fiind de 1000-1500
lei. În iunie 2002, la Taraclia a

/ Fîntîna artezianã de la Taraclia
fost datã în exploatare
conducta de apã potabilã
pentru 300 de sãteni.
Dupã vizitarea obiectelor
renovate au avut loc discuþii
deschise, pe durata cãrora a
fost descrisã procedura de
implementare a fiecãrui proiect
FISM: gazificarea satului ºi a
ºcolii medii din Sadîc,
construcþia apeductului ºi a
fîntînii arteziene în Taraclia.
Primarul comunei, Dumitru
Cocu, ºi Ion Fonari,
preºedintele AOSadîc-Gaz,
au mai vorbit despre alte
activitãþi care au fost realizate
în baza parteneriatului dintre

primãrie, antreprenoriat ºi
sectorul asociativ din comunitate, despre transparenþa
activitãþilor din comunitate ºi
durabilitatea obiectelor
renovate. În cadrul discuþiilor,
s-a amintit ºi despre crearea
unei zone de odihnã, proiect ce
este implementat prin intermediul Programului Dezvoltare
comunitarã.
Fiind o localitate de frunte,
comuna Sadîc a semnat un
contract de performanþã cu
Fondul de Investiþii Sociale.
De asemenea, o realizare
importantã în comunã este
considerat planul strategic de

dezvoltare socio-economicã a
satului pe o perioadã de cinci
ani.Vizita de studiu la Sadîc a
fost apreciatã cu nota maximã
de cãtre participanþi, care au
menþionat cã locuitorii
comunei meritã toatã admiraþia
ºi aprecierea pentru reuºitele ºi
izbînzile lor.
În cadrul Proiectului
Crearea reþelei de beneficiari
FISM în zona de sud a
republicii vor mai fi efectuate
încã trei vizite de studiu în
satele performante din reþea.
Lilia DÃNILÃ,
CONTACT Cahul

PARTENERIAT SOCIAL

Prioritãþile societãþii moderne

Continuare din pag.1
Andrei BORODACHI,
directorul gimnaziului
din satul Hãsnãºenii Noi,
Drochia:
Transparenþa în activitatea
FISM ºi în modalitãþile de
finanþare a influenþat binefãcãtor asupra locuitorilor satului Hãsnãºenii Noi. Atîta încredere ei nu mai avuseserã de
mult ºi aceasta le-a fost rãsp-

lãtitã, cãci aspectul satului a
suportat o schimbare capitalã.
Octavian IVANOV, primarul
satului Criva, Briceni:
Sãtenii n-au reacþionat
imediat atunci când au fost
chemaþi sã discute despre posibilitatea participãrii la concursurile iniþiate de FISM.
Pentru cointeresarea lor, în
localitate a fost creat un grup
de iniþiativã a cãrui activitate
a constat în popularizarea

proiectelor FISM. Dupã aceasta, treburile au mers spre
bine. Acum, comunitatea ºia pus drept scop adoptarea
unui nou stil de viaþã.
Veronica SAVIN,
coordonator al proiectului
Dezvoltarea ONG,
Centrul Contact Bãlþi:
Numãrul Asociaþiilor de
beneficiari ai Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova (FISM) este în permanentã creºtere în partea de nord
a Republicii Moldova. De
aceea, este importantã
conºtientizarea noþiunii de
parteneriat, care constituie
un element important în de-

zvoltarea comunitarã, favorizînd participarea membrilor comunitãþii în soluþionarea problemelor. Participanþii la seminar au dat dovadã de un mare grad de activism, implicîndu-se constructiv în discuþii. Ei ºi-au
împãrtãºit experienþa despre
rolul ºi premisele creãrii parteneriatului social la nivel local. Trebuie menþionat ºi aspectul comunicativ al seminarului, pe parcursul cãruia
participanþii au dat dovadã
de sociabilitate, ceea ce este
foarte important pentru
eficienþa de mai departe a
reþelei de beneficiari FISM.
Reporter A.R.
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PROBLEME ªI SOLUÞII

REALIZÃRI ªI PERSPECTIVE

Cei din ªtefãneºti nu pierd timpul
Deºi nu a fost niciodatã un
sat de rãzeºi, adicã, de þãrani
liberi, care lucrau pãmîntul
împreunã cu familia, comuna
ªtefãneºti a avut un destin
istoric poate mai fericit decît
al unor localitãþi cu tradiþii
strãmoºeºti.
O parte din moºiile satului au
aparþinut lui Ioan Casso, ministru
al învãþãmîntului Imperiului Rus la
rãscrucea secolelor XIX ºi XX.
Boierul a fost ctitorul ºcolii ºi bisericii din sat. ªcoala lui Casso mai
existã ºi astãzi, clãdirea ei însã s-a
pierdut oarecum între blocurile
ºcolii medii construite în 1967. E
lãudabil faptul cã nimãnui nu i s-a
ridicat mîna sã demoleze vechea
ºcoalã, nici Biserica Sf. Pantelimon, care se înalþã perete în perete
cu unul dintre blocurile de studii.
...ªcoala uimeºte prin mobilierul modern, utilajele ºi
dependinþele bine îngrijite. Ai
senzaþia cã ºcoala a suportat recent
o reparaþie capitalã, dar nu este aºa.
Aurica Bodiul, directoarea ºcolii,
ne-a comunicat cã, graþie susþinerii
financiare a FISM, aici a fost implementat un microproiect prin care
au fost renovate doar sala de cazane ºi sistemul de încãlzire.
Problema încãlzirii era una de
importanþã majorã pentru ºcoalã.

Sala de cazane, energofagã, consuma, ca un cãpcãun, pînã la 200
tone de cãrbune pe sezon, în cei
zece ani aceasta pãpînd sume fabuloase de la bugetul primãriei.
Cele mai periculoase pentru ºcoalã
erau iernile reci care, nu o singurã
datã, au scos din uz sistemul de
încãlzire. Cînd comunitatea a trebuit sã identifice problema stringentã a localitãþii, toþi sãtenii au
fost de acord cã aprovizionarea cu
apã ºi gazificarea satului mai pot
aºtepta, pe cînd ºcoala nu. Lobby-ul corpului didactic a fost
mai convingãtor, cînd profesorii
au declarat cã renunþã la salariul
pe o lunã în contul contribuþiei
comunitãþii. Exemplul a fost urmat
de angajaþii adiministraþiei publice locale, care de asemenea au
depus cîte un salariu pe contul
Agenþiei de implementare. N-au
rãmas indiferenþi nici absolvenþii
ºcolii, între ei Petru Ghidirim, vicepretorul sectorului Centru al
municipiului Chiºinãu, ºi nici
preºedintele gospodãriei þãrãneºti
Feodosia Balan, care a donat 5
mii de lei.
Lucrãrile însã au decurs cam anevoios. Contractul încheiat între Coloana mobilã mecanizatã nr. 2 a
Moldcoop-ului din Bãlþi ºi
Agenþia de implementare, a fost desfãcut pînã la urmã pe motiv cã fir-

ma nu ºi-a onorat obligaþiunile. A
fost organizat un nou tender, pe care
l-a cîºtigat firma Cebomor din
Zastînca, Soroca, patronul cãreia,
Ion Cebotari, nu a pãrãsit ºantierul
timp de douã luni, pînã obiectul nu
a fost dat în exploatare.
La finalizarea proiectului a fost
constituitã Asociaþia pãrinþilor ºi
pedagogilor din ªtefãneºti, astfel
încît cei 161 de membri, reuniþi de
un scop comun, s-au pus pe treabã
chiar de la bun început. Au fost lansate mai multe proiecte ºi depuse
cereri pentru participare la alte concursuri anunþate de FISM. Rezul-

tatele nu s-au lãsat mult timp
aºteptate. ªtefãneºtenii au cîºtigat
concursul pentru mobilier ºcolar,
instituþia alegîndu-se cu 15 seturi
de mobilã. Ulterior, au beneficiat
de pe urma altui concurs pentru biblioteca ºcolarã pe care au completat-o cu beletristicã, enciclopedii ºi
dicþionare, în valoare de 32 mii de
lei.
APP ªtefãneºti a încheiat cu
FISM un contract de performanþã,
în valoare de 2 mii de dolari, jumãtate din aceastã sumã constituind aportul comunitãþii. Prin intermediul acestui proiect a fost pro-

curat inventar sportiv, literaturã metodicã, au fost organizate seminare
de instruire a cadrelor didactice, seminare ecologice ºi de educaþie
pentru sãnãtate. În baza aceluiaºi
proiect, a fost dotat ambulatoriul
ºcolii.
Asociaþia a materializat peste 15
proiecte prin care au fost create
punþi de colaborare ºi cu alte
fundaþii. Unul dintre cele mai
reuºite este cel al Centrului Comunitar ªtefãneºti. La acest centru au
acces nu numai locuitorii comunei,
ci ºi oamenii din alte ºapte localitãþi
din zonã. Un alt proiect se referã la
integrarea socialã a copiilor cu
cerinþe educative speciale. Microproiectul se aflã la etapa iniþialã.
Colaborarea cu FISM n-a fost
pur ºi simplu un colac de salvare
pentru comunitate, ne-a spus dna
Bodiul. Fondul ne-a fost ca o cãlãuzã în cursa printr-o mare agitatã de talazuri. În toate timpurile comunitatea a supravieþuit, rezolvîndu-ºi problemele prin solidaritate. Sîntem convinºi cã, în pofida
crizei economice, aceastã colaborare este durabilã, dar nu veºnicã.
De aceea, pentru noi, este important sã nu pierdem timpul în care
fiecare membru al comunitãþii poate învãþa cît mai multe, a conchis optimista directoare a ºcolii
din ªtefãneºti.

CU EFORTURI COMUNE

Sãtenii au schimbat faþa localitãþii
La Scorþeni, cînd e vorba de
fãcut o clacã, nu trebuie
neapãrat sã pofteºti lumea. E
destul sã se dea veste în
mahala cã vineri sau sîmbãtã
cineva pune podul la casã sau
face lampaci ºi în ziua cu
pricina în curtea gospodarului
vine tot satul cu furca
subþioarã. Pe lîngã faptul cã-s
uniþi la treabã, scorþenenii sînt
înzestraþi cu un deosebit simþ
al umorului, dar nici de
ambiþie nu duc lipsã. Greu de
priceput de unde au luat
oamenii din Scorþeni lecþii de
democraþie, însã în cei 45 de
ani de colhoz au schimbat vreo
35 de preºedinþi.
Sãtenii zic cã au avut noroc de
un primar bun, de un director de
ºcoalã ºi preºedinte de asociaþie cu
mult suflet. Nu sînt dintre acei care
ar umbla tînguindu-se. Bucuroºi lear duce toate, de e pace, de-i rãzboi - spune Eminescu într-una din
Scrisorile sale despre oamenii cu
o asemenea stare de spirit.
Totuºi, rîpa din mijlocul satului
le cauza un mare disconfort locuitorilor Scorþenilor. Pe alocuri, ea
atinsese lãþimea de 15 metri, iar

malurile se surpaserã ameninþînd
sã înghitã casele mai multor gospodari. Problema a fost pusã de mai
multe ori în faþa unor candidaþi la
fotoliul de parlamentar, ba chiar ºi
în faþa unor ºefi ai statului. Dar totul a fost de-a surda. Ulterior, au
apãrut cîteva proiecte de astupare
a rîpii, dar nici unul nu putea fi
aplicat. Primul dintre ele nu le convenea deloc sãtenilor, deoarece,
pentru a astupa rîpa, trebuiau evacuate vreo 20 de gospodãrii. Alt
proiect, elaborat în 1991, costa 187
mii de ruble ºi nu a fost implementat din cauza ieºirii Moldovei din
zona rublei ºi devalorizãrii acestei
monede.
A trebuit sã treacã mult timp pînã
oamenii sã poate gãsi altã soluþie.
Aceastã soluþie a fost oferitã de Fondul de Investiþii Sociale din Moldova, iniþiatorul colaborãrii cu FISM
fiind Eugen Mardari, primarul de
atunci al comunei. La o adicã,
scorþenenii au fost printre primii beneficiari ai microproiectelor
finanþate prin intermediul Fondului, care s-a condus ºi de principiul
Primul venit  primul servit.
Chiar la prima adunare generalã
a comunitãþii, satul a întrunit toate
condiþiile legate de procentul de par-

ticipare a populaþiei la aceastã reuniune. Or, conform cerinþelor FISM,
era obligatoriu ca la amintita adunare sã asiste 15 la sutã din populaþia
maturã, iar 40 la sutã din numãrul
celor prezenþi trebuiau sã fie femei.
Oamenii au pus în discuþie trei
probleme  gazificarea satului, finalizarea construcþiei ambulatoriului ºi astuparea rîpei. Problema gazificãrii a fost repede scoasã de pe
ordinea de zi din simplul motiv cã
conducta de gaz trebuia adusã mãcar pînã la marginea satului, or, la
acel moment, acest lucru era imposibil. Cît priveºte punctul medical,
acesta mai putea aºtepta. Proiectul
privind astuparea rîpei cerea
intervenþii urgente ºi, în opinia localnicilor, avea mai multe ºanse sã
fie acceptat de Fond.
Proiectul Stoparea extinderii
rîpei ºi construcþia unei porþiuni de
drum a fost estimat la 75 mii de
dolari sau 975 mii de lei. Comunitatea trebuia sã colecteze 146 mii de
lei, 20 la sutã din aceastã sumã 
cheº. S-a calculat cã, pentru a completa suma necesarã, fiecare familie trebuia sã contribuie cu cîte 40
de lei. Primarul a oferit primul
exemplu, donînd suma de 350 de lei.
Cunoscînd bine firea sãtenilor care

lasã zgîrcenia la o parte dacã vecinul dã mai mult, primarul a recurs
la o stratagemã. În faþa primãriei a
fost instalat un panou uriaº, pe care,
cu cernealã roºie, erau scrise numele celor care au dat mai mult de 100
de lei, iar cu cernealã albastrã  numele celor care au oferit mai puþin
de 100 de lei. Cerneala violetã a fost
pentru cei care leagã paraua cu zece
noduri. Dacã s-ar fi gãsit cineva
care sã dea 1000 de lei sau mai mult,
am fi gãsit aur coloidal ca sã-i scriem numele, a glumit primarul.
La contribuþia sãtenilor, s-a adãugat ºi donaþia de 30 mii de lei a Consilului judeþean, ºi cea a carierei de
piatrã Trifeºti, principal furnizor de
piatrã brutã din regiune, care a donat 400 metri cubi de piatrã în valoare de 10 mii de lei.
Am apelat la spiritul comunitar
al sãtenilor, a remarcat ex-primarul
Eugen Mardari. Mai multã lume a
reuºit sã înþeleagã cã, unindu-ºi eforturile, pot schimba faþa localitãþii.
La tender au participat zece firme constructoare, învingãtoare devenind filiala nr. 6 a firmei Consarm din Chiºinãu, care a efectuat
o muncã colosalã. Pe o distanþã de

500 de metri au fost încorporate 400
metri cubi de piatrã brutã, plus o
cantitate enormã de argilã ºi nisip
din cariera localã. Rîpa a fost astupatã, prãpastia de 15 metri lãþime
fiind redusã la un canal cu o bazã
de 4 metri lãþime, respectiv, 6 metri
la punctul de sus, ºi cu înãlþimea de
1,20 metri.
Deºi contractorul nu a executat
lucrãrile în termenele prescrise, obiectul a fost recepþionat cu superlative din partea comisiei. Din 2001, canalul consolidat a reuºit sã þinã piept cîtorva torente puternice.
E interesant faptul cã nu s-a furat barem o piatrã sau o lopatã de
mortar de la locul contrucþiei. Mai
mult chiar. Pe malurile rîpei consolidate gospodarii din vecinãtate au
plantat puieþi de salcîmi, mesteceni
ºi plopi.
Eugen Mardari, regretã cã n-a
reuºit sã materializeze proiectele de
reconstrucþie a grãdiniþei de copii ºi
de gazificare a satului. Oricum, îi
doreºte succese celui care îl succede la postul de primar, pentru a putea duce la capãt realizarea obiectivelor ce þin de dezvoltarea durabilã
a localitãþii.

Materiale pregãtite de Ion CERNEI
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CORLÃTENI

O expediþie
ecologicã
pe rîul Rãut

Organizaþia neguvernamentalã Liver cu sediul în
satul Corlãteni, raionul
Rîºcani, a efectuat recent un
sondaj de opinie ce viza
starea ecologicã a rîului
Rãut.
Sondajul s-a desfãºurat
printre locuitorii satelor
Corlãteni ºi Singureni, raionul
Rîºcani, iar respondenþi au
fost 70 de persoane cu vîrste
cuprinse între 10 ºi 75 de ani.
Cei chestionaþi au fost
întrebaþi: Cum apreciaþi
starea ecologicã a rîului Rãut
pe porþiunea de zece kilometri dintre cele douã sate ºi
care ar fi cãile cele mai
eficiente de redresare a
situaþiei create?.
Potrivit Iuliei Dumbrãveanu,
preºedintele Asociaþiei, marea
majoritate a participanþilor la
sondaj considerã cã la
momentul actual situaþia
ecologicã a rîului este catastrofalã ºi acest lucru poate
pune în pericol însãºi
existenþa cotidianã a locuitorilor din regiune. De notat cã
participanþii la sondaj au
propus cîteva cãi de
soluþionare a situaþiei. Astfel,
mai mulþi intervievaþi au spus
cã pentru a ieºi din acest
impas în fiecare localitate
situatã în bazinul rîului Rãut
urmeazã sã fie organizate ore
de ecologie ºi instituite gãrzi
de mediu. De asemenea, pe
malurile rîului urmeazã sã fie
sãdiþi copaci, iar o data pe
lunã - sã se organizeze
activitãþi de curãþare a albiei
rîului.
În cadrul proiectului
Perlele Rãutului, susþinut de
Centrul CONTACT, Asociaþia
Liver intenþioneazã sã
organizeze o expediþie
ecologicã pe o porþiune a
rîului Rãut: de la satul RediulMare, Donduºeni, unde îºi
începe cursul, pînã la oraºul
Bãlþi. Expediþia presupune o
expertizã a apelor Rãutului pe
o porþiune de 120 de kilometri
ºi activitãþi de curãþare a albiei
rîului, de amenajare a malurilor lui etc. Expediþia mai are
drept obiectiv formarea unei
viziuni ecologice sãnãtoase a
cetãþenilor.
Asociaþia Liver a fost
constituitã la 25 septembrie
2002 ºi face parte din Alianþa
ONG-urilor din Republica
Moldova active în domeniul
protecþiei sociale a persoanelor în etate.
Organizaþia numãrã 52 de
membri, printre care medici,
pedagogi, elevi, funcþionari
publici, agronomi etc.
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ÎNTRE DOUÃ ADMINISTRAÞII

La Varniþa se lucreazã din plin
Varniþa este o localitate
strategicã în care sînt concentrate interesele economice ºi
politice a douã sisteme
administrative aflate în
conflict. În ciuda unor
circumstanþe nu tocmai
favorabile, la Varniþa, în
ultimii patru ani, spiritul
întreprinzãtor a prins la puteri
ºi, cu sprijinul sectorului
privat, economia localã ºi
infrastructura socialã au
evoluat în ritmuri uluitoare.
Graþie acestui sprijin, a reuºit
ºi colaborarea cu Fondul de
Investiþii Sociale din Moldova,
prin intermediul cãruia în
aceastã localitate au fost
finanþate cîteva microproiecte.
Varniþa ºi oraºul Tighina parcã
ar fi o singurã localitate. Ultima
cãsuþã din sat se aflã în imediata
vecinãtate a primei case din cartierul de nord al Tighinei, în care este
concentrat potenþialul industrial al
oraºului. Cele 19 uzine de acolo se
aflã pe teritoriul controlat de
Chiºinãu, dar se subordoneazã
administraþiei tighinene.
Satul Varniþa a fost, pînã la conflictul din 1992, o periferie a
oraºului Tighina. În acel an, bãrbaþii
din Varniþa au luptat ca sã-ºi pãstreze satul în componenþa Republicii
Moldova. Astãzi este imposibil sã
instalezi un hotar între Varniþa ºi
oraº. Existã gospodãrii care figureazã în
evidenþa ambelor
administraþii ºi oamenii nu ºtiu în
care dintre aceste douã aºezãri locuiesc de jure. Ei au dificultãþi cînd
merg la piaþa din oraº ca sã vîndã
ceva ºi la fel de greu le este sã vinã
cu mãrfuri de acolo. Teoretic, conflictul aici încã nu s-a consumat.
Dar depinde mult ºi de omul care
trece hotarul, de cel care stã la post.
Sînt oameni printre oameni. Cu cazacii e cel mai greu, ei nici nu vor
sã audã cã în Tighina locuieºte un
frate, iar în Varniþa o sorã ºi cã oamenii simt nevoia sã se vadã din
cînd în cînd.

O relaþie solidã
În aceastã atmosferã de instabilitate politicã ºi economicã, satul a
stagnat pînã în 1999. O datã cu alegerea lui Tudor Serbov în funcþia de
primar al Varniþei, lucrurile au luat
o altã turnurã. Noul ºef al
administraþiei locale a început sã
caute soluþii pentru a scoate localitatea din amorþire ºi pentru a vindeca rãnile lãsate de conflictul armat. Astfel, primarul de Varniþa a
bãtut la uºa FISM-ului. Lipsa de igienã socialã, dezastrul total, precum
ºi dorinþa comunitãþii de a schimba
aceastã situaþie, au constituit un argument forte în favoarea relaþiei cu
FISM ce urma sã se contureze.
Primul microproiect implementat de comunitate cu sprijinul financiar al FISM a fost reparaþia capita-

lã a complexului educativ constituit
din ºcoalã ºi o parte din grãdiniþã.
Sistemul termic care alimenta cu
cãldurã aceste douã instituþii era distrus ºi, de ºase ani, ºcoala din Varniþa
nu mai fusese încãlzitã. Din cauza
lipsei de înþelegere dintre directorul
ºcolii ºi primarul de atunci, sistemul
de încãlzire ºi sala de cazane au fost
lãsate în voia Celui de Sus pînã acestea au devenit cu totul nefuncþionale. Administraþia publicã localã le este recunoscãtoare pãrinþilor
ºi pedagogilor care nu au insistat sã
se închidã ºcoala, acceptînd ca pro-

/ Tudor Serbov, primarul s. Varniþa
cesul instructiv sã aibã loc în
condiþii-limitã. ªase ierni la rînd
copiii au învãþat încotoºmãnaþi pe
scaunele reci din sãlile de clasã.
În iarna lui 2000, situaþia s-a
schimbat. Proiectul a costat 571 mii
de lei, inclusiv 101,7 mii contribuþia
comunitãþii.
Din aceºti bani s-a construit conducta de gaz subteranã de presiune
medie, s-a instalat dulapul de
distribuþie ºi s-au construit ºapte sãli
de cazane  douã dintre acestea alimentau blocul central al ºcolii, una
 cantina ºi sala de sport, alta - atelierul, iar celelalte trei  grãdiniþa ºi
centrul medical. În cadrul aceluiaºi
proiect au fost reparate sistemul de
electrificare, cel de asigurare cu apã,
canalizarea, s-au fãcut reparaþii interioare ºi exterioare. Singurele obiecte neatinse au fost acoperiºul, care

se þinea încã bine, ºi subsolul.
Potrivit primarului Tudor Serbov,
proiectul a fost foarte complicat. Comunitatea a plasat surse suplimentare de 117 mii lei la construcþia sãlilor de cazane ºi încã 115 mii - la
construcþia conductei de gaz. Alte
70 mii de lei au fost oferite de Guvern, de asemenea în contul gazificãrii. În total, au fost investite suplimentar la proiectul FISM 300 mii
de lei. Din aceastã sumã a fost repusã în funcþiune cantina ºcolii,
unde, în ultimii doi ani, se alimenteazã gratuit toþi cei circa 700 de
ºcolari.
Cu acumularea contribuþiei nu au
fost probleme. Fiecare gospodar a
donat în contul proiectului de la 50
de lei în sus. S-a lucrat ºi cu agenþii
economici, care au susþinut acþiunile
Agenþiei de implementare prin toate metodele  ºi cu bani, ºi cu forþã
de muncã, ºi cu materiale de
construcþie. De aceea, s-a acumulat
o sumã mai mare decît era nevoie
pentru proiect ºi, astfel, a apãrut posibilitatea sã se facã lucrãri suplimentare.
Datoritã FISM, la Varniþa a fost
implementat Programul educaþional
Pas cu pas, iar ºcoala a primit mobilier, manuale ºi o bibliotecã de invidiat. ªi au apãrut ºi rezultate  întro ºcoalã de toatã frumuseþea elevii
învaþã cu mai multã tragere de inimã. Dacã în 1999 la Varniþa era doar
un elev eminent, în 2000 au fost 34,
în 2001  60, iar în ultimii doi ani 
cîte 78. De remarcat cã toþi
absolvenþii ultimei promoþii, cu o
singurã excepþie, sînt astãzi studenþi
la universitãþi ºi au obþinut burse de
stat.

Un centru pentru copiii
defavorizaþi
Recent, Asociaþia pãrinþilor ºi pedagogilor Vatra din Varniþa a mai
cîºtigat la FISM un proiect de 75 mii
de dolari care presupune crearea
unui Centru educaþional pentru copiii cu deficienþe din familii socialmente vulnerabile. 75 la sutã din
costul proiectului sînt bani

direcþionaþi spre reconstrucþia centrului, care va fi dotat ºi cu un complex sportiv, iar restul  pentru echipament. Proiectul e în curs de implementare ºi pînã la 1 septembrie
instituþia va fi datã în exploatare.
Tot recent, comunitatea a obþinut
prin intermediul FISM finanþarea
proiectului de reparaþie capitalã a
drumului central pe o lungime de
1276 metri ºi o lãþime de 7 metri, în
valoare de 75 mii dolari. Contribuþia
satului în acest proiect este de 170
mii de lei. Anul trecut, ºoseaua
urma sã fie datã în exploatare, dar
deoarece contractul cu prima firmã
angajatã a fost reziliat, lucrãrile au
fost tergiversate.
Acum însã se lucreazã din plin.
La construcþia drumului central al
satului Varniþa vor fi aplicate cele
mai moderne tehnologii. De respectivul proiect s-au arãtat foarte interesate ºi autoritãþile de la Tighina
care au ajuns la o înþelegere cu
administraþia localã a Varniþei. Tighina este interesatã sã investeascã
mijloace suplimentare la cele 75 mii
de dolari, astfel încît drumul sã fie
reconstruit pe o lãþime de 12 metri.
Dacã acest proiect va fi materializat, noua rutã de troleibuz a oraºului
va trece ºi prin Varniþa, spre cartierul de nord al Tighinei. În august,
de ziua lui, primarul sperã sã se
plimbe cu maºina pe asfaltul nou.
Cu susþinerea agenþilor economici, administraþia publicã localã
intenþioneazã sã facã mai multe decît a fãcut pãnã acum. În prezent,
un cãmin este transformat într-o casã
de locuit, cele 32 de apartamente de
aici urmînd sã fie oferite angajaþilor
Poliþiei din Tighina, subordonaþi
Ministerului de Interne de la
Chiºinãu. Peste un an, aceastã casã
va fi datã în exploatare. Totodatã,
cu susþinerea judeþului care a oferit
99 mii de lei ºi graþie contribuþiei
de 90 de mii a comunitãþii, grãdiniþa
a fost acoperitã cu þiglã metalicã.
La Varniþa sînt multe idei prin realizarea cãrora comunitatea de aici
priveºte altfel viaþa. Cu zîmbet pe
faþã ºi speranþã în mai bine.
Rodica CIORÃNICÃ
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Frumosul educã oamenii
Pentru satul Limbenii Noi din
raionul Glodeni Fondul de
Investiþii Sociale din Moldova
(FISM) a fost ca un adevãrat
colac de salvare. Aºa spun
locuitorii satului. Cu doi-trei
ani în urmã, toate instituþiile
de menire socialã se aflau
într-o stare vrednicã de plîns,
iar cu atîta sãrãcie ºi nepãsare
din partea oamenilor se
distrugeau ºi puþinele lucruri
care mai rãmãseserã.
În anul 2000, cînd au venit
reprezentanþii FISM la noi, ne-am
adunat cu o bunã parte din sãteni în
clubul neîncãlzit, îºi aminteºte Anatol Buzut, primarul satului, fost director al ºcolii. Ne aflam într-o
situaþie grea ºi nu ºtiam cum sã ieºim
din impas, dar reprezentanþii FISM
ne-au demonstrat cã problemele noastre pot fi rezolvate.
Probleme sînt multe ºi toate 
stringente, dar cei mai scumpi sufletului nostru sînt, totuºi, copiii, ºi
de ei trebuie sã avem cea mai mare
grijã  astfel au vorbit sãtenii la adunarea generalã ºi tot atunci au decis
cã mai întîi trebuie reparatã ºcoala.
Fãrã sã aibã mãcar un gard împrejur, niciodatã reparatã capital (a fost
datã în exploatare în 1968), ºcoala
se ruina vãzînd cu ochii: acoperiºul
curgea; sticlele la geamuri lipseau;
ramele de la ferestre erau într-atît de
putrede, încît prin gãuri puteai scoate mîna afarã; sistemul de încãlzire era îngheþat, iar mobilierul - tocmai bun de pus pe foc. În aceste
condiþii era foarte greu sã lucrezi
ºi, rînd pe rînd, profesorii abandonau ºcoala ºi plecau sã-ºi încerce
norocul peste hotare.
ªi pentru cã primarul de atunci
nu a dorit sã se ocupe de reparaþia
ºcolii, profesorii au luat iniþiativa în
mîinile lor. Ulterior, li s-a alãturat
ºi colectivul pedagogic de la
grãdiniþã. Cel mai greu le-a fost sã
strîngã contribuþia. Neîncrederea
oamenilor era atît de mare, încît cineva din sat chiar mi-a spus: O sã
reparaþi voi ºcoala, cînd o ieºi bunelul meu din mormînt, povesteºte
Anatol Buzut. Însã profesorii nu s-

au dat bãtuþi. În fiecare searã o
cãruþã cu un pedagog strãbãtea satul în lung ºi-n lat pentru a aduna
cele 64 de mii de lei ce constitue
contribuþia comunitãþii. Atunci, în
2000, restanþele la salarii erau de 810 luni de zile, iar cei care lucrau în
gospodãria agricolã sãteascã nu primiserã banii de vreo trei luni. Oamenii erau sãraci ºi era foarte greu
sã-i convingi sã ofere din puþinul pe
care-l aveau. Am strîns de la unul o
cãldare de grãunþe, de la altul un sac
de grîu ºi am vîndut produsele adunate, iar banii obþinuþi i-am depus
în contul contribuþiei, îºi aminteºte
primarul. Cînd am început a umbla prin sat, primele zile chiar plîngeam, pentru cã unii sãteni ne ofensau, povesteºte Lilia Orbu,
preºedintele Asociaþiei pãrinþilor ºi
pedagogilor, director la grãdiniþa din
sat. Spuneam cã nu mã mai duc nicãieri, dar a doua zi o luam de la
capãt
Ajutorul a venit ºi din partea SRL
Liminal Agro care a convenit cu
angajaþii sã reþinã din salariul fiecãruia cîte 45 de lei, aceºti bani urmînd sã fie transferaþi în contul
contribuþiei. 22 de mii de lei a alocat ºi Consiliul judeþean. De asemenea, toþi profesorii au oferit cîte un
salariu. În ciuda eforturilor depuse,
colectivul didactic nu reuºea sã adune încã circa 3 mii de lei pentru a
completa contribuþia. În aceastã
situaþie, o mînã de ajutor a venit ºi
din partea lui Mihail Chetrari, originar din Limbenii Noi, care a oferit aceºti bani.
Suma totalã a proiectului a constituit 415 mii 644 de lei, iar tenderul a fost cîºtigat de firma Real
Constructor din Bãlþi. Lucrãrile de
reparaþie au început la 20 septembrie 2001 ºi au durat pînã la 20 decembrie, acelaºi an. Sã ºtiþi cã Dumnezeu e de la Limbeni, spuneau
atunci sãtenii, pentru cã în perioada
aceea nu a nins, nu a plouat ºi nu a
îngheþat. Peste vreo sãptãmînã de la
darea în exploatare a ºcolii renovate au început gerurile ºi ninsorile.
De fapt, cei de la Limbeni au avut
noroc ºi cu firma care a cîºtigat tenderul. Soþia directorului firmei este

originarã din aceastã localitate ºi, pe
lîngã suma de 415 mii de lei, Real
Constructor a efectuat lucrãri de
construcþie suplimentare ce valorau
circa 20 de mii - din cont propriu.
Au fost schimbate duºumelele,
toate uºile ºi ferestrele, a fost reparat pereul ºcolii, la toate uºile ºi geamurile au fost montate cîte douã
rînduri de sticlã, s-au reparat atelierul tehnic, sala de sport ºi douã clase Pas cu pas.
Dupã aceasta,
Asociaþia
pãrinþilor ºi pedagogilor a obþinut al
doilea microproiect - reparaþia sistemului de încãlzire a gimnaziului
 în sumã de 228 mii de lei. ªcoala
era reparatã, dar nu avea sistem de

SAHARNA

benii Noi a participat la concursurile organizate de FISM ºi a cîºtigat
nouã seturi de mobilã. În prezent,
biblioteca ºcolii este una dintre cele
mai frumoase ºi mai bogate din raion, avînd peste 80% de literaturã artisticã ºi metodicã în limba românã,
cîºtigatã ºi aceasta în cadrul concursurilor. Astfel, efectuînd reparaþia
ºcolii, noi am fãcut un pas înainte ºi
în dezvoltarea ei ca instituþie de
învãþãmînt, considerã dl Buzut.
De la o vreme, între elevi, dar ºi
între profesori, s-a creat o atmosferã de concurenþã sãnãtoasã. Dacã
s-au pus perdele într-o salã de clasã
 nu se lasã mai prejos ºi celelalte
clase, dacã unii au adus flori  aduc

Tabãrã de voluntariat
internaþional

La sfîrºitul lunii iulie, în cadrul Mãnãstirii Sfînta Treime
din satul Saharna, Rezina, sa desfãºurat a treia Tabãrã de
voluntariat internaþional, organizatã de Asociaþia de voluntariat internaþional din Republica Moldova, cu susþinerea
Fundaþiei Milieukontakt Oost Europa din Olanda.
Scopul taberei este de a
sensibiliza opinia publicã din
Republica Moldova în vederea
soluþionãrii în comun a problemelor locale. În cadrul ei s-au
desfãºurat lucrãri de curãþare
ºi amenajare a izvoarelor din
împrejurime. De asemenea, au
fost restaurate unele edificii din
curtea Mãnãstirii din Saharna.
La aceastã tabãrã au participat circa 15 tineri-voluntari
din Polonia, Belgia, Marea
Britanie, Olanda ºi Republica
Moldova. În afara lucrãrilor
menþionate, s-au organizat
excursii în mai multe locuri
pitoreºti din aceastã zonã.

LOGÃNEªTI
încãlzire ºi satul a decis sã facem ºi
acest lucru, spune directorul interimar Vera Naforniþã. De data aceasta, ne-a fost cu mult mai uºor sã
strîngem contribuþia. ªi oamenii, ºi
administraþia publicã localã au
înþeles cã putem face ceva cu propriile mîini. Prin urmare, lumea avea
încredere în noi.
ªi de data aceasta lucrãrile de
reparaþie au început în timpul anului ºcolar  la sfîrºitul lui octombrie.
Profesorii s-au angajat sã compenseze o parte din contribuþie punînd
ºi ei umãrul la treabã. Au venit în
ajutor oameni din sat, care au clãdit,
au construit, au donat materiale de
construcþie º.a Au fost instalate cazane care pot fi exploatate ºi cu gaz.
Dacã la sistemul vechi se foloseau
120-127 tone de cãrbune pe timp
de iarnã ºi foarte multã energie electricã, în prezent sînt necesare doar
40-45 tone pentru încãlzirea întregii ºcoli, iar luminã nu se cheltuieºte
deloc.
A fost minunat, afirmã Anatol
Buzut. Dupã ce am renovat sistemul
de încãlzire ºi l-am pus în funcþiune,
au venit pãrinþii elevilor ºi, într-o
singurã zi, au astupat toate gãurile,
au vãruit etc. Acuma, iarna în ºcoalã
avem 18-24 de grade de cãldurã.
Profesorii afirmã cã s-a schimbat
ºi atitudinea pãrinþilor faþã de ºcoalã.
Pînã a fi reparatã ºcoala era o adevãratã caznã sã organizezi o adunare cu pãrinþii. Nu veneau, nu-i interesa nimic... Abia dacã se adunau
vreo 40 de persoane. Acum, pãrinþii
sînt prezenþi în proporþie de 90 la
sutã.
Dupã renovare, ºcoala din Lim-

ºi ceilalþi. Spre exemplu, anul trecut în ºcoalã a fost organizat un concurs pentru cea mai amenajatã salã
de clasã. Lilia Orbu povesteºte cum
iarna, pe un omãt pînã la brîu, a mers
pe jos vreo 12 km pînã la ºoseaua
centralã (autobuzul nu putea ajunge în sat) pentru a se deplasa la Bãlþi
ca sã cumpere perdele. A doua zi
era concursul, iar în clasa în care
învãþa copilul meu nu erau perdele
la geamuri ºi eu, ca pãrinte, nu doream sã rãmînã odrasla mea în
urmã, spune ea.
Ana ªerbei, secretara gimnaziului ºi a Asociaþiei pãrinþilor ºi pedagogilor, mãrturiseºte la rîndul sãu:
De cînd s-a fãcut reparaþie, atitudinea copiilor e alta faþã de toate cele
ce-i înconjoarã: ei se strãduiesc sã
pãstreze ºi mobila, ºi pereþii. Dupã
cum se vede, frumosul educã oamenii...
Conducerea ºcolii a convenit cu
factorii de decizie de la Ministerul
Educaþiei sã elaboreze un regulament pentru a transforma instituþia
în gimnaziu-grãdiniþã. Scopul? Ca
sã fie utilizat cît mai eficient spaþiul
pentru a cãrui renovare au fost investite sume atît de mari. În satele
noastre, din cauza reducerii
natalitãþii, cu fiecare an scade ºi numãrul de elevi, ºi cel al cadrelor didactice. Astfel, o parte din clãdire
nu e folositã ºi, din acest motiv, se
deterioreazã, considerã primarul.
Aducînd aici grãdiniþa ºi creînd un
centru educaþional în sat, vom reuºi
sã pãstrãm ºi ºcoala, dar ºi sã creãm
ceva frumos ºi util.
Natalia RÃILEANU

Magazinul agricol
Crist-Valg

La sfîrºitul lunii iulie, în satul Logãneºti, raionul Hînceºti,
a avut loc inaugurarea oficialã a magazinului agricol CristValg.
Acesta este al treilea local
de acest tip care a fost deschis anul acesta ºi al 63-lea
lansat în Republica Moldova
de la demararea în 2001 a
Proiectului Agromagazine. În
total, în 2003 vor fi inaugurate
încã 25 de magazine agricole, ce-ºi vor desfãºura activitatea cu sprijinul Corporaþiei
americane CNFA, finanþatã de
Agenþia SUA pentru Dezvoltare Internaþionalã (USAID).
Crist-Valg va funcþiona în
cadrul companiei private
Crist-Valg SRL, cunoscutã,
în deosebi, prin prestarea serviciilor de morãrit. De asemenea, întreprinderea este un
importator ºi distribuitor de
succes a îngrãºãmintelor minerale. Spre exemplu, în 2002
ea a livrat gospodarilor locali
circa o mie de tone de acest
produs. Odata însã cu deschiderea magazinului agricol,
compania va avea posibilitatea sã-ºi multiplice ºi diversifice cu mult atribuþiile, localul
devenind un veritabil Centru
de Dezvoltare Ruralã, la care
vor putea oricînd apela circa
5000 de producãtori agricoli
din localitatea de reºedinþã ºi
din satele învecinate.

6

Republica Francezã
l SUPRAFAÞA: 551 500 km2
Ziua naþionalã: 14 iulie (aniversarea cãderii Bastiliei 
1789)
Religia: catolicism 90%;
protestantism; islamism
Capitala: Paris (cca 10
mln.loc.)
l TERITORIUL francez e divizat,
din punct de vedere administrativ, în 96 departamente. Principalele oraºe ale þãrii sînt Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille,
Saint-Etienne, Nice, Toulouse,
Strasbourg, Rouen.
Porturile principale: Calais, Le
Havre, Cherbourg, SaintMalo, Brest, Nantes, La Rochelle, Toulon.
l POPULAÞIA. Aproximativ 60
mln. locuitori (conform datelor
din 2002). În agriculturã 8%
din populaþia activã; în industrie aproape 30%. Populaþia
urbanã 75%. Cea mai mare
densitate a populaþiei se înregistreazã în regiunea parizianã, Nord-Pas de Calais ºi
Marseille-Nice.
l NATURA. Franþa este cea mai
mare þarã (ca suprafaþã) din
Europa Occidentalã. La est se
înalþã un lanþ de munþi, Alpii,
cu altitudinea de pânã la 4810
m (Mont Blanc), care separã
Franþa de Italia ºi Elveþia. La
sud munþii Pirinei care formeazã frontiera între Franþa ºi
Spania. Þãrmurile Franþei sînt
scãldate la sud de Marea
Mediteranã, la nord de
Strâmtoarea La Manche ºi la
vest de Oceanul Atlantic.
Clima Franþei este temperatã
la nord, umedã în general. E
mai aridã în sudul Franþei.
l ECONOMIA. Situatã în rîndul
primelor cinci puteri ale economiei mondiale. Are o industrie
foarte diversificatã, cu înalte
tehnologii în special în domeniul
aeronauticii, producerii energiei
nucleare, industria chimicã, a
medicamentelor, textilã, siderurgicã. Franþa este o mare putere
agricolã (locul I în Europa la
cereale; sfeclã de zahãr ºi
cartofi). Ocupã locul II pe glob
la struguri ºi vinuri. Franþa are
o reþea foarte dezvoltatã de cãi
rutiere ºi feroviare, caracteristicã unei þãri de mare atracþie
turisticã (Paris, Valea Loarei,
litoralul mediteranean, Alpi,
Pirinei).
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Mai bine o datã sã vezi
Printre proiectele finanþate de
Fondul de Investiþii Sociale din
Moldova este ºi Proiectul Dezvoltarea parteneriatului comunitar, care se implementeazã în
20 de sate din republicã. Anume
în cadrul acestui proiect a fost
posibilã organizarea a douã
vizite de studiu în Franþa. La ele
au participat persoane oficiale,
colaboratori ai FISM,
reprezentanþi ai Centrului Contact, directori de ºcoli, primari
din comunitãþile ce colaboreazã
cu FISM. În continuare, vã
propunem sã citiþi despre prima
vizitã de studiu.
Scopul pe care ºi l-au propus
participanþii la prima vizitã de studiu
a fost de a lua cunoºtinþã de
experienþa francezã în ce priveºte

am aflat cã feericul Touquet în a
doua jumãtate a secolului trecut s-a
confruntat cu probleme foarte grave:
locuitorii pãrãseau orãºelul în cãutarea unui loc de muncã, rata ºomajului
era foarte înaltã, începea sã se
distrugã infrastructura socialã, se
nãºteau puþini copii, preponderenþa
revenea persoanelor de vîrsta a
treia... ªi nu se ºtie cum ar fi arãtat
acest orãºel astãzi, dacã nu se gãsea
un grup de entuziaºti, cãrora le-a
venit o idee fantasticã: de a-l transforma în plaja Parisului, într-un oraº
al celor patru anotimpuri, adicã întrun itinerar turistic pe tot parcursul
anului. Ei au înþeles cã prosperitatea
unei comunitãþii depinde în mare
mãsurã de buna organizare a membrilor ei din perspectiva folosirii
raþionale a teritoriului ce le aparþine
ºi a bunurilor materiale aflate în acest

/ Evaluînd cele vãzute
modalitãþile de stabilire a parteneriatelor ºi de soluþionare a problemelor
sociale la nivel comunitar. Ca mai
apoi, revenind acasã, sã mediteze ºi
sã încerce sã adapteze experienþa
francezã la condiþiile din republica
noastrã.
Agenda vizitei de studiu a conþinut
mai multe întîlniri cu persoane oficiale, în special cu reprezentanþi ai
autoritãþilor publice locale  primari,
consilieri; ai diferitelor instituþii de
stat, societãþii civile ºi mass-media.

teritoriu, precum ºi de utilizarea ºi
animarea lui raþionalã, astfel, încît
teritoriul respectiv sã fie atractiv
pentru populaþia lui, pentru tineri,
businessmeni, turiºti etc.
Impresioneazã ritmul în care s-a
transformat acest orãºel, ce se conduce de o strategie proprie de dezvoltare
a turismului. Reþeaua de prestare a
serviciilor de calitate este una de

Touquet  oraºul celor
patru anotimpuri
Acest orãºel, situat la Nordul
Franþei în regiunea Pas de Calais, a
fost gazdã primitoare pentru primul
grup de moldoveni, care chiar din
prima clipã au fost impresionaþi de
curãþenia ºi buna amenajare a teritoriului: drumuri neted asfaltate, cascade, iarbã, flori... Frunzele copacilor
pãreau a fi spãlate ºi lustruite: nu era
un fir de praf pe ele. ªi aºa a fost pe
tot parcursul celor cîteva zile de
aflare în Franþa: cunoaºterea unei noi
realitãþi, deºi ºtim foarte multe lucruri
despre aceastã þarã, în permanenþã
ne-a oferit surprize.
Una dintre ele a fost atunci, cînd

/ Centrul Accueil Partage

/ Primarul de Touquet
invidiat. Exemplu în acest sens este ºi
Liceul hotelier, o instituþie publicã ce
pregãteºte specialiºti pentru prestarea
serviciilor hoteliere. Toþi profesori sînt
numiþi în funcþie de cãtre stat ºi
remuneraþi respectiv. 4-5 procente din
sursele financiare necesare pentru
funcþionarea liceului, sînt colectate de
însãºi instituþia respectivã prin
desfãºurarea diferitor activitãþi.
Asociaþia pãrinþilor are grijã de
circulaþia transportului pentru elevi,
uniforma lor, cazare etc. Un rol
deosebit în viaþa liceului revine
asociaþiei foºtilor elevi. De cele mai
multe ori, prin intermediul acesteia
absolvenþii sînt plasaþi în cîmpul
muncii.
Primarul, unul dintre acei foºti
tineri care au crezut în viitor ºi au
muncit neîncetat pentru materializarea
ideilor sale, este mîndru de realizãrile
obþinute. El are 76 de ani, este
deputat în parlament, continuã sã fie
un centru de gravitaþie pentru tinerii
profesioniºti care îl înconjoarã. De
menþionat cã în echipa lui oamenii sînt
aleºi ºi promovaþi doar în dependenþã
de capacitãþile lor.
Nu mai puþin important este ºi
faptul cã pînã a deschide uºa primãriei cetãþeanul poate gãsi rãspuns
la o mulþime de întrebãri ce îl frãmîntã citind informaþia de pe panourile de
la intrare. Iar în holul primãriei poate
gãsi informaþie mai detaliatã adunatã
în pliante, buclete, buletine. Tot aici
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este expus planul urbanistic. Fiecare
locuitor poate face propuneri pentru
îmbunãtãþirea sau modificarea lui. ªi
cel mai uluitor este faptul cã întotdeauna se þine cont de pãrerea
oamenilor.
Cît priveºte relaþia cu jurnaliºtii, ei
sînt invitaþi la ºedinþele consiliilor
locale, la diferite manifestãri etc.
Activitatea primãriei este oglinditã în
permanenþã de mass-media. Acelaºi
lucru se referã ºi la viaþa întregii
comunitãþi.
În orãºel îºi desfãºoarã activitatea
peste 100 de asociaþii obºteºti,
subvenþionate din bugetul comunei ºi
obligate sã satisfacã necesitãþile
comunei.
Astãzi, numai în decursul verii,
numãrul turiºtilor ce viziteazã Touquet-ul depãºeºte cifra de 70 de mii.
La dispoziþia lor se aflã un stadion
impozant, hipodromul, cazinoul,
hoteluri, diferite vile... Oameni din
întreaga Europã se deplaseazã încoace pentru a se odihni de gãlãgie,
pentru a respira aer proaspãt de
mare, pentru cã le place cum sînt
primiþi în acest orãºel cu o populaþie
de aproximativ 6 mii de locuitori.
Pare incredibil cã pînã în 1850 pe
locul actualei aºezãri erau doar dune
de nisip.

Comunitatea comunitãþilor 
un model de soluþionare
a problemelor
ªtiaþi cã cele mai multe comune din
Europa sînt situate în Franþa? Numãrul lor depãºeºte 36 de mii. Ele au
existat pînã la revoluþia francezã din
1789. Fiecare comunã, indiferent de
numãrul populaþiei, are primar ºi
consiliu local de administrare, iar
între competenþele statului ºi ale
comunitãþilor existã o delimitare
strictã. Francezii menþioneazã cu
mîndrie cã separarea puterii în executivã, legislativã ºi judiciarã conduce la
evitarea autocraþiei ºi la dezvoltarea
democraþiei.
Comunitatea comunitãþilor din care
face parte Touquet-ul este alcãtuitã
din 15 comune cu o populaþie de
aproximativ 49 mii de locuitori. Cea
mai mare comunã  Touquet  dupã
cum am spus deja, are 6 mii de
locuitori, iar cea mai micã  80.
Comunitatea comunitãþilor are un
consiliu de administrare ºi este preocupatã de soluþionarea unor probleme
care afecteazã comunele membre ale
comunitãþii, cum ar fi: protejarea
mãrii, supravegherea litoralului în
special în sezonul de turism, amenajarea parcului de distracþie pentru
turiºti, combaterea eroziunii solului,
inundaþiilor etc.
Orãºelul Etaples face parte din altã
comunitate a comunitãþilor. El dateazã
din 1774 ºi este populat de pescari cu
vechi tradiþii. Are aproximativ 11 mii
de locuitori. Consiliul municipal este
constituit din 33 de persoane, inclusiv
primarul ºi 9 adjuncþi.
Sursele lui bugetare sînt folosite
pentru plata salariilor angajaþilor
primãriei, întreþinerea edificiilor
ºcolilor primare, achitarea ajutoarelor
sociale, prestarea serviciilor publice,
sînt investite în drumuri, construcþia
de case, sisteme de canalizare, de-
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/ Camera de comerþ din Boulogne
zvoltarea turismului, realizarea
diferitelor proiecte politice, sociale
etc.
Impozitele locale sînt constituite din
mai multe taxe: pentru locuinþã,
imobil, terenuri agricole, alte tipuri de
terenuri, precum ºi taxa profesionalã.
Persoanele cu venituri mici beneficiazã de anumite înlesniri.
Mãrimea medie a taxelor este
recomandatã de stat prin lege. Fiecare
consiliu local, însã, voteazã mãrimea
taxelor locale.
Cele mai mari probleme ce afecteazã comunitatea sînt amenajarea
teritoriului, dezvoltarea economicã,
crearea noilor locuri de muncã. Aceste
probleme, ce afecteazã ºi alte
comunitãþi, sînt soluþionate de ele în
comun.

nu doar pentru pãstrarea produselor
alimentare  lapte, brînzã, sucuri,
carne, peºte, conserve etc. - dar ºi
pentru desfãºurarea diferitor
manifestaþii atît cu participarea
adulþilor, cît ºi a copiilor.
De menþionat cã fiecare familie
achitã o taxã lunarã de 6 euro. Banii
colectaþi sînt cheltuiþi pentru procurarea produselor alimentare de la
Banca alimentarã naþionalã, unde sînt
foarte ieftine.
Majoritatea persoanelor implicate în activitatea centrului sînt
voluntari din rîndurile foºtilor sau
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teoreticã ºi cea practicã existã o
dependenþã reciprocã. Ceea ce se
învaþã în sãlile de clasã este testat în
practicã, iar laboratoarele sînt chiar
fermele ºi terenurile agricole ce
aparþin pãrinþilor. Temele pentru
acasã sînt foarte apropiate de preocupãrile agricultorilor. Asfel, rezolvînd probleme la matematicã, elevii
învaþã cît grîu se seamãnã la hectar,
cît lapte se poate obþine de la o vacã,
cînd se curãþã via, cum se îngrijesc
caii etc. Pentru elevi este obligatorie
ºederea în internat. Ei pleacã acasã
doar în zilele de odihnã.
Casele familiale rurale sînt specializate în dependenþã de preocupãrile agricultorilor din zona respectivã
a þãrii. Ele au douã misiuni: instruirea tinerilor ºi pregãtirea lor profesionalã.
Caracteristicile de bazã ale unei
case familiale rurale sînt urmãtoarele:
puterea realã în ºcoalã este deþinutã
de pãrinþi; alternanþa ºi responsabilitatea sînt indispensabile; este obligatoriu internatul ºi programul special
de instruire; profesorul este ca un
pãrinte. Apropo de profesor. El ºtie
totul despre discipolii sãi, merge cu
ei la pescuit, discoteci, face ciclism
cu ei etc., le cunoaºte foarte bine
interesele, prietenii, pãrinþii.
Pe durata aflãrii în Franþa am aflat
multe alte lucruri interesante, bunãoarã,
cum se organizeazã ºi se desfãºoarã o
campanie de comunicare, cum decurge
instruirea într-o ºcoalã obiºnuitã, cum

ONG-urile 
partenerii primãriilor
În Franþa sînt peste 80 mii de
asociaþii obºteºti. Ele se implicã în
soluþionarea diferitelor probleme:
ecologice, sociale etc. În mare parte
ele sînt susþinute de cãtre stat.
Consiliul regional Boulogne, de
exemplu, finanþeazã diferite proiecte
adresate populaþiei defavorizate.
Costul proiectelor variazã între 762
ºi 544 euro. 70 procente din costul
lor total sînt acoperite din bugetul
local, restul  30 procente, sînt
colectate de cãtre membrii
organizaþiei, care a prezentat proiectul.
Propunerile înaintate sînt examinate de o comisie specialã. Aprobarea ori respingerea lor se face prin
vot deschis în lipsa autorului proiectului. Nu este obligatoriu ca
membrii asociaþiei obºteºti sã locuiascã în cartierul, unde se
desfãºoarã proiectul.
Centrul Accueil Partage este
una dintre asociaþiile obºteºti, care
colaboreazã cu Consiliul regional
Boulogne. Preocuparea centrului este
distribuirea produselor alimentare
familiilor sãrace dintr-un cartier al
oraºului Boulogne. Beneficiari sînt
180 de familii. Toate aceste familii sau pomenit în situaþii dificile, pentru
depãºirea cãrora au nevoie de un
ajutor temporar. Prin intermediul
Centrului Accueil Partage ei fac
cunoºtinþã, îºi spun pãsul, cautã
soluþii. Sediul centrului este folosit

/ Aspecte de la vizitarea unei ºcoli obiºnuite
actualilor beneficiari.
Casa familialã ruralã este un alt
model interesant de cooperare pentru
atingerea unui anumit scop. În lume
sînt peste 1000 de asemenea case. În
Franþa funcþioneazã 450 din ele.
Fiecare casã familialã ruralã este o
asociaþie obºteascã alcãtuitã dintr-un
grup de agricultori preocupaþi de
instruirea copiilor lor. Acest grup
alege consiliul de administrare, care
este benevol ºi se ocupã de gestionarea, orientarea ºi instruirea în casa
familialã ruralã, precum ºi de asigurarea ºi întreþinerea spaþiul necesar.
Sînt salariaþi doar directorul, 1020 profesori, secretarul, intendentul
ºi bucãtarul. Acest personal este
angajat prin concurs.
În fiecare casã familialã ruralã sînt
aproximativ 100 de elevi care, în
urma studiilor, obþin o diplomã
recunoscutã de stat.
Instruirea se bazeazã pe alternanþa
zilnicã lecþii-practicã. Între partea

se implicã în activitatea ºcolii asociaþia
pãrinþilor, cum este organizat un azil
pentru bãtrîni, cum se soluþioneazã
problemele ecologice etc.
Experienþa acumulatã este foarte
valoroasã ºi meritã sã fie împãrtãºitã
la cît mai multã lume. Reieºind din
aceste considerente, pe 31 iulie
2003 în incinta FISM se va
desfãºura seminarul Dezvoltarea
parteneriatului social: adaptarea
experienþei franceze la condiþiile
Republicii Moldova. Despre lucrãrile lui, precum ºi despre cele
însuºite de cãtre membrii celui de-al
doilea grup de moldoveni, care au
vizitat Franþa, veþi putea afla din
numãrul urmãtor al ziarului Alternative Rurale.
Tatiana SOCOLOV
În pagina urmãtoare citiþi opinii
ale participanþilor la prima vizitã
de studiu în Franþa.
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ABC-ul DEZVOLTÃRII COMUNITARE

Fondul de participare a cetãþenilor
Vlad GHIÞU,
Centrul CONTACT Bãlþi:
Aº vrea sã aduc un exemplu
elocvent cu privire la rolul ºi
importanþa unei organizaþii
construite pe principiul voluntariatului ºi al grijii faþã de cei
slabi ºi nevoiaºi.O asemenea
organizaþie este Fondul de
participare a cetãþenilor care
activeazã pe lîngã primãria
oraºului francez Boulogne-surmer. Fondul susþine iniþiativele
asociaþiilor obºteºti. Anual,
aceastã organizaþie oferã granturi
mici pentru cele mai originale

ºi importante cereri de finanþare.
Dupã întrunirea de la sediul
Fondului de participare a
cetãþenilor situat în clãdirea
primãriei, ne-am deplasat la
sediul unui ONG din Cartierul
Verde, a cãrui activitate de bazã
o constituie aprovizionarea cu
produse alimentare a membrilor
celor mai sãrace familii din
cartier. Membrii organizaþiei, în
majoritate voluntari, distribuie
cu regularitate la pachet cele
mai importante produse alimentare, oferind astfel un suport
material considerabil familiilor

nevoiaºe. E lãudabil faptul cã
aceste produse sînt oferite de
mai multe întreprinderi private ºi
de proprietari de magazine
alimentare. De notat cã un rol
important în stimularea acestor
activitãþi filantropice îl are
primãria.
Pe lîngã aceste acþiuni
organizaþia îºi lãrgeºte rîndurile
prin implicare în activitãþile sale
a noilor membri ce au reuºit sã
scape de diverse vicii ca alcoolismul sau narcomania graþie
comunicãrii interactive cu
nucleul organizaþiei.

E nevoie de educaþie civicã
Valentin ODOBESCU,
directorul ºcolii din Receºti,
ªoldãneºti:
Din tot ce am vãzut în Franþa am
înþeles cã, fãrã educaþie ºi culturã
civicã, nu este justificat nici un
efort. Absolut noi ºi interesante au
fost pentru mine structura ºi modul
de organizare ºi activitate a
administraþiei publice locale.
Totodatã, am fost curios sã descopãr
nivelul de implicare a cetãþenilor în

activitãþile comunitare. Curãþenia ºi
felul cum sînt amenajate drumurile,
terenurile din jurul localurilor
publice ºi localitãþile în general, m-a
fãcut sã înþeleg cã pentru a da
dovadã de simþ estetic ºi a menþine
curãþenia în satele noastre nu avem
nevoie atît de importante infuzii
financiare, cît de bun gust ºi
educaþie. Adicã, trebuie sã pãstrãm
ceea ce avem sau ceea ce am putea
realiza prin munca noastrã. Pentru

un gãrducean de nuiele nu e nevoie
de granturi, ci de plãcerea de a
bucura ochiul celor din jur. Poþi sã
faci din te miri ce un lucru frumos ºi
poþi sã strici cît ai zice peºte alt
lucru în care s-a investit enorm.
Mi-a plãcut mult Casa familialã
ruralã ºi promptitudinea cu care
aceastã instituþie sãteascã rãspunde
la nevoile ºi solicitãrile oamenilor.
La fel, m-a impresionat stabilitatea
financiarã a primãriilor.

O ºcoalã agricolã ruralã
Silvia ÞURCANU,
primarul comunei Chiºcãreni,
Sîngerei:
În Franþa am vãzut o
mulþime de lucruri care m-au
impresionat ºi care ar putea fi
realizate ºi în Moldova, în
pofida diferenþelor care existã
în dezvoltarea acestor douã
state.
Modelul care mi-a plãcut
îndeosebi este Casa familialã
ruralã - o ºcoalã sãteascã
pentru copiii care vor sã
beneficieze de instruire agrarã.
Întrucît Moldova e un stat
agrar, m-am întrebat imediat
de ce nu am prelua ºi noi acest
model. În lume, funcþioneazã
circa 1000 de ºcoli cu asemenea profil sau destinaþie.
La Casa familialã ruralã se
înscriu, de regulã, elevi care au

absolvit patru clase în ºcoala
obiºnuitã ºi doresc sã facã
studii aprofundate în agriculturã. Studiile teoretice, în care
fiecare curs sau temã este
legatã de proporþii, fertilitate,
îngrãºãminte, hectare etc. sînt
succedate de practicã. Sigur cã
este foarte greu sã implementãm un asemenea proiect,
deoarece trebuie reformat din
temelie sistemul de învãþãmînt.
Iatã o idee care mi-a plãcut
ºi la care þin foarte mult.
Chiºcãreniul este un centru
economic, religios ºi cultural,
localitatea noastrã aflîndu-se la
rãscrucea a numeroase drumuri.
Cred cã acest fapt este un
avantaj enorm pentru noi,
deoarece în eventuala Casa
familialã ruralã ar putea studia
ºi copii din localitãþile vecine.

Rolul ONG-lor în stabilirea
parteneriatului social
Ion BABICI,
Centrul CONTACT Soroca:
În timpul vizitei pe care am
efectuat-o în Franþa am rãmas
impresionat de rolul pe care-l au
organizaþiile neguvernamentale
în acest stat. Funcþia de bazã a
ONG-urilor franceze rezidã în
menþinerea dialogului deschis
dintre structurile guvernamentale
ºi contribuabili. În acest sens,
ONG-urile vin cu propuneri
orientate spre atenuarea problemelor de ordin social specifice
comunitãþilor. Astfel, se asigurã
transmiterea mesajului, de la cele
mai mici comunitãþi spre structurile administrative, la nivel de
comunã, comunitatea
comunitãþilor, regiune, departament ºi, nu în ultimul rând,
parlament, guvern ºi ministere.
În funcþie de necesitãþi ºi
competenþe, organizaþiile
neguvernamentale pot solicita

implicarea funcþionarilor publici
în discuþia unei propuneri sau în
soluþionarea unei probleme ori
conflict.
Ar fi extraordinar dacã
aceastã practicã ar fi preluatã ºi
de Republica Moldova. Deºi ne
vine cam greu sã ne imaginãm o
asemenea perspectivã, structurile
administrative de la noi ar putea
solicita participarea ONG-urilor
la soluþionarea problemelor de
ordin social, cultural ºi economic, evitînd riscurile legate de
iniþierea unor acþiuni ce nu
corespund percepþiilor unei
comunitãþi.
La capitolul metodologie de
soluþionare a problemelor
sociale, Franþa poate fi un
model pentru noi. De notat cã
experienþa, transparenþa ºi
educaþia civicã sînt elemente
ce fortificã democraþia în
aceastã þarã.

O comunitate
a comunitãþilor ne-ar uni
Aceleaºi principii, dar diferite rezultate
Andrei BORODACHI,
directorul gimnaziului
din Hãsnãºenii Noi, Drochia:
Deºi, în fond, ºi dezvoltarea comunitarã, ºi parteneriatul social din Moldova au loc
dupã aceleaºi principii de care
se conduc francezii, nu
trebuie sã ne fie ruºine sã
afirmãm cã avem multe de
învãþat de la occidentali.
Chiar dacã principiile sînt
identice, rezultatele noastre
abia se întrezãresc.
Am fost plãcut surprins de
relaþiile sãnãtoase ºi fireºti în
parteneriatul comunitar de

acolo. Am remarcat o legãturã
strînsã între factorii comunitari
francezi, între care
administraþia publicã localã,
oamenii de afaceri, ºcoalã,
reprezentanþii sectorului
neguvernamental etc. La noi
totul este la început, fiecare
relaþie abia se coaguleazã ºi nu
existã tradiþii în relaþiile dintre
factorii noºtri comunitari.
Mi-a plãcut orientarea
ONG-urilor spre nevoile
oamenilor. Într-un mod special
m-a sensibilizat activitatea
unei organizaþii neguvernamentale numite Asociaþia de

prevenþie civilã. Este o
organizaþie care se ocupã de
prevenirea abandonului ºcolar
ºi a criminalitãþii juvenile. Iatã
un model bun de preluat
pentru noi, în Moldova problemele legate de minori manifestîndu-se deosebit de acut. Am
apreciat caracterul transparent
al acþiunilor iniþiate de
reprezentanþii sectorului
asociativ. Chiar dacã nu putem
asigura transparenþa totalã,
facem ce ne stã în puteri, prin
intermediul buletinelor ºi
foilor volante rãspîndite în
comunitate.

Anatol BUZUT,
primarul comunei
Limbenii Noi, Glodeni:
Una dintre numeroasele
noutãþi pe care le-am aflat în
Franþa a fost comunitatea
comunitãþilor  o structurã ce
reuneºte cîteva primãrii sau
ºefi ai administraþiilor publice
locale, care încearcã sã rezolve
împreunã probleme de aceeaºi
naturã specifice respectivelor
comunitãþi. O asemenea
comunitate ne-ar fi de mare
folos, bunãoarã în condiþiile în
care avem nevoie sã aducem
conducta de gaze la marginea
satului, iar toate localitãþile
din jurul nostru deja beneficiazã de gaze naturale. O comuni-

tate a comunelor ne-ar ajuta sã
ne unim eforturile.
M-a mirat mult faptul cã
ONG-urile activeazã în baza
unei legi elaborate în 1901,
lege care nu a suportat, preþ de
peste un secol, nici o modificare. Acolo, administraþia
publicã localã rezolvã toate
problemele prin intermediul
acestui sector. Consiliul local
nu ia nici o decizie pînã
primarul nu consultã Consiliul
ONG-urilor. De menþionat cã
APL ar tribui sã asigure o
transparenþã totalã a activitãþii
sale, inclusiv în plan financiar.
Or, în Franþa am înþeles cã
transparenþa o poate asigura ºi
sectorul asociativ.

Materiale pregãtite de Rodica Ciorãnicã
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Început promiþãtor
la Cuhureºtii de Jos
Comuna Cuhureºtii de Jos,
raionul Floreºti, lasã impresia
unei localitãþi care întotdeauna a mers în pas cu timpul.
Strãzile sînt asfaltate, iar
obiectele de menire socioculturalã sînt bine pãstrate ºi
îngrijite datoritã faptului cã
sînt puse în folosinþa
comunitãþii ºi au la cîrmã
oameni gospodari. Deºi e bine,
oamenii vor sã fie ºi mai bine.
Potrivit primarului localitãþii,
principalele sarcini care stau
în fata sãtenilor la momentul
actual, sînt reparatia drumurilor, construcþia reþelei de gaze
ºi a bisericii.
Mi s-a pãrut surprinzãtor faptul cã
biserica din Cuhureºtii de Jos, al cãrei
proiect a fost realizat de renumitul
arhitect Alexei ªciusev, mai este astãzi un ºantier de construcþii care a
înþepenit de 60 de ani la jumãtate de
drum. Lucrãrile de construcþie a catedralei care, dupã mãreþia sa, se aseamãnã cu Catedrala mitropolitanã din
Chiºinãu, au fost întrerupte încã în
1944, o datã cu revenirea în sat a Puterii Sovietice. Acum, oamenii vor sã
ducã la bun sfîrºit opera notoriului
arhitect.
Ei þin sã demonstreze cã au
experienþã în restabilirea obiectelor de
menire socialã ºi cã, dacã-ºi pun ceva
în gînd, numaidecît realizeazã. Acum
un an ºi ceva, în sat a fost datã în exploatare ºcoala, renovatã cu susþinerea
financiarã a Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova. De menþionat
cã, dupã implementarea acestui proiect, în comunitate a luat naºtere o nouã
mentalitate. Tocmai despre acest aspect am discutat cu Victoria Chirsta,
profesoarã de matematici la ºcoala
din localitate, care conduce ºi Centrul
Comunitar local.
Respectivul centru s-a dovedit a
fi o micã salã de clasã unde este instalat un computer ºi un telefon, unde
este multã literaturã ºi unde poþi gãsi
colecþiile ediþiilor periodice care
conþin articole despre satul Cuhureºtii
de Jos. Victoria Chirsta a fost una dintre cele mai active participante la procesul de acumulare a contribuþiei
comunitãþii în valoare de 139 mii lei
pentru proiectul de renovare a ºcolii
estimat la un milion de lei. Directoarea centrului a recunoscut cã aceastã
activitate a fost una dintre cele mai
dificile din viaþa ei, dar atît ea, cît ºi
echipa în ansamblu, au reuºit sã facã
faþã situaþiei datoritã faptului cã au
avut o rãbdare de invidiat.
Aceastã echipã a ºtiut cum sã stimuleze comunitatea în acumularea de
fonduri. Cei care dãdeau sume mari
erau trecuþi în liste cu cernealã rosie.
Dupã pãrerea mea, trebuia sa scriem
cu cernealã roºie numele tuturor celor care au dat în acest cont mãcar un
leu, opineazã directoarea. Mai mult ca
de orice, lumea s-a temut cã banii care
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au fost colectaþi se vor pierde sau vor
fi folosiþi în alte scopuri.
Condiþia la care a fost adusã
ºcoala dupã lucrãrile de finisare i-a
impresionat pe locuitorii satului. La
o lunã de la inaugurarea acesteia,
adicã la sfîrºitul anului 2002, a fost
fondatã Asociaþia pedagogilor ºi
pãrinþilor Vatra, care ºi-a propus ca
scop dezvoltarea durabilã a satului.
Iar la începutul anului curent a luat
fiinþã Centrul de dezvoltare comunitarã, a cãrui misiune este mult mai
largã  impulsionarea activitãþilor de
ordin social pe raza a opt localitãþi
limitrofe. De la începutul anului aici
au avut loc cinci seminare la care au
participat reprezentanþi ai acestor
localitãþi  primari, consilieri, lideri
de gospodãrii agricole, de tineret etc.,
ºi la care au fost puse în discuþie diferite teme care þin de managementul resurselor umane, dezvoltarea
economicã a localitãþilor, planificarea strategicã º.a.
Tocmai în ziua aflãrii mele la
Cuhureºti, primarul ºi antreprenorii de
aici urmau sã aibã o întîlnire cu
reprezentanþii Centrului CONTACT
de la Chiºinãu. Timp de douã ore, reprezentantii autoritatilor publice, liderii agricoli ºi agenþi economici au discutat cu cei de la CONTACT posibilitatea acordãrii creditelor pentru
iniþierea unor afaceri. Din discuþia care
a avut loc am înteles cã aici activeazã
o asociaþie de fermieri ºi o cooperativã de întreprinzãtori. S-a construit o
linie de prelucrare a producþiei agricole, dintr-un grant a fost procurat
utilaj agricol care, dupã ce a fost introdus în procesul de producþie, a adus
un venit de 23 mii lei, bani ce urmeazã sã fie cheltuiþi pentru extinderea
serviciilor în agriculturã. Cei cinci
participanþi la discuþie din rîndul sãtenilor s-au arãtat dispuºi sã reprofileze
încãperi rãmase în afara procesului de
producþie pentru o brutãrie, o uscãtorie de fructe, o minifabricã de mezeluri ºi pentru alte eventuale întreprinderi. Totodatã, a fost abordatã problema casei de prestãri servicii, proiect
privit cu scepticism, deoarece, de regulã, cele mai multe dintre asemenea
case sînt nerentabile în condiþiile unei
localitãþi rurale.
Victoria Chirsta este de pãrere cã
începutul unei colaborãri cu FISMul, în special , ºi cu alte proiecte, în
particular, le-a dat membrilor
comunitãþii încredere în forþele proprii. Fiindcã ºi pînã la conlucrarea în
cauzã aici veneau multe persoane care
vorbeau frumos ºi fãgãduiau multe,
dar, pînã la urmã, din cele mai multe
intenþii nu se alegea nimic. Oricum,
nu putem sã ne oprim la cele obþinute:
trebuie sã aprofundãm aceste contacte ºi sã arãtãm cã sîntem seriosi ºi demni de colaborãri în continuare, a
conchis directoarea Centrului comunitar de la Cuhureºtii de Jos.
Ion CERNEI

Drumul central din Sturzovca

Pitoresc, bine amenajat ºi
îngrijit, satul Sturzovca din
raionul Glodeni, are cu ce se
mîndri. Însã cea mai recentã
realizare a comunitãþii este
drumul central al satului.
Acesta a fost renovat în anul
2002 cu suportul Fondului
de Investiþii Sociale din
Moldova.
Drumul central prin sat a fost
construit ºi asfaltat în 1974. De
atunci, pînã în 1987, din cînd în
cînd, strada principalã era reparatã cosmetic cu pietriº. Totuºi, cu
timpul, sub acþiunea factorilor de
mediu ºi a transportului, aceasta sa deteriorat considerabil ºi crea
probleme atît pietonilor, cît ºi
automobiliºtilor. Pentru cã lucrãrile
de reparaþie necesitau resurse financiare considerabile, autoritãþile
locale au cãutat suport în afara
comunitãþii. Posibilitatea de a renova drumul s-a ivit în 1999, prin
intermediul FISM. Oamenii din sat
îºi doreau sã aibã o ºosea ca lumea
ºi la adunarea generalã au votat în
unanimitate pentru. Tot atunci, s-

/ Viceprimarul Valentin Liboni

a convenit ºi asupra contribuþiei pe
care trebuia s-o aloce comunitatea.
Persoanele apte de muncã din sat
au dat cîte 15 lei, angajaþii primãriei au oferit cîte un salariu, iar
sãtenii care au tehnicã agricolã sau
mijloace auto de transport  cîte
100 de lei (sumã stabilitã prin decizia consiliului local). Costul total al proiectului a fost de 833 de
mii de lei, satul urmînd sã aloce
125 mii 292 de lei.
Tenderul a fost cîºtigat de societatea pe acþiuni Magistrala din
Bãlþi. Lucrãrile de construcþie au
început la 24 august 2001, iar la 15
august 2002 a fost dat în exploatare un tronson de 1,5 km de drum
asfaltat. ªoseaua a fost executatã
din materiale de construcþie calitative, inclusiv nisip tare, de argilã
de la Cosãuþi, astfel încît sîntem siguri cã drumul nostru va sluji mult
timp, spune viceprimarul Valentin Liboni.
Într-adevãr, comunitatea din
Sturzovca se poate mîndri cã a fãcut un lucru bun ºi calitativ. Pentru
comparaþie poate fi luat drumul care
uneºte satul cu ºoseaua interurbanã

Bãlþi-Glodeni. Cu o lingime de
aproximativ 1,5 km, acesta a fost
construitã în 2002, aproape concomitent cu drumul central din Sturzovca, de cãtre Direcþia judeþeanã
de drumuri din Bãlþi. Deºi a trecut
foarte puþin timp, acest drum a ºi
început sã se deterioreze, spre deosebire de cel din centrul Sturzovcãi,
care aratã la fel ca atunci cînd a fost
dat în exploatare.
În cadrul aceluiaºi proiect au
fost realizate ºi alte lucruri necesare pentru sat. S-au reparat cele
trei poduri pentru scurgerile de apã
peste care trece drumul central ºi
au fost puse semnele de circulaþie.
De asemenea s-a încheiat un contract cu Direcþia drumuri din Bãlþi.
Astfel, periodic, din Bãlþi vine o
maºinã specialã (primãria oferã
motorina) care mãturã ºi curãþã
drumul.
Acum, primãria intenþioneazã
sã construiascã în centrul satului,
de-a lungul drumului, un gard frumos, zice Valentin Liboni, pentru
a îmbunãtãþi aspectul estetic al
localitãþii. Administraþia localã a ºi
înaintat un proiect în acest sens ºi
sperãm sã aibã cîºtig de cauzã.
În anul curent primãria a
finanþat reparaþia unei porþiuni de
drum cu lungimea de 1,5 km.
Lungimea totalã a drumului ce
strãbate satul este de 5 km. Atît
administraþia publicã localã, cît ºi
locuitorii sperã sã gãseascã resurse financiare pentru a-l asfalta în
întregime. Este foarte bine cã a
fost asfaltat drumul: mergi cu
plãcere ºi fãrã grijã ºi cînd e timp
frumos, ºi cînd plouã. Sperãm cã
va fi construit ºi mai departe, pentru cã este foarte necesar sãtenilor, ne spune Elena Guþu, locuitoarea satului.
Natalia RÃILEANU
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ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Â Áàóð÷è êðàñèâî êðóãëûé ãîä
Ñðàçó êàê âûåçæàåøü â
ñåëî Áàóð÷è, ×àäûðË óíãñêîãî ðàéîíà,
ðàäóåò ãëàç ÷èñòîòà
óëèö, ê ëóìáû öâåòîâ è
ðîâíûå ðÿäû ìîëîäûõ,
âèäíî íåäàâíî ïîñàæåííûõ, äåðåâüåâ. Íè îäíîé
ïîëîìàííîé âåòêè, íè
îäíîé çàòîïòàííîé
êëóìáû èëè ïîðâàííîãî
öâåòêà. Óñèëèÿìè
ïðèìýðèè è ìåñòíûõ
æèòåëåé â ñåëå âñå
ïîñòàâëåíî íà ñâîè
ìåñòà.
Îáû÷íî â íàøèõ ñåëàõ ëþäè
ñòàðàþòñÿ ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó â ñîáñòâåííûõ äâîðàõ, à
ìóñîð âûíîñÿò íà óëèöó. Â Áàóð÷è æå òàê íå ïðèíÿòî. ×èñòî
è îïðÿòíî. Áîëåå òîãî, ìåñòíûå
æèòåëè àêòèâíî ó÷àâñòâóþò âî
âñåõ ðàáîòàõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííîãî ïóíêòà, êîòîðûå îðãàíèçîâûâàåò ïðèìýðèÿ.
Ëþäè îõîòíî ñîãëàñèëèñü î÷èñòèòü îò ìóñîðà è ãðÿçè ðóñëî
ðå÷êè Áåçûìÿíêà, äëÿ ÷åãî ïðè-

ìýðèÿ âûäåëèëà 800 òûñ. ëåé.
Ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ñèëàìè
ñåëü÷àíå ïîñòðîèëè ÷åòûðå ïåøåõîäíûõ äåðåâÿííûõ ìîñòîâ.
Òàêæå, îíè âíåñëè ñâîé âêëàä
è â ñòðîèòåëüñòâî äâóõ äðóãèõ
ïåøåõîäíûõ è òðåõ àâòîìîáèëüíûõ ìîñòîâ. Ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìåñòíûõ îðãàíîâ áàóð÷àíå âûðûëè ñåìü êîëîäöåâ â íîâûõ æèëûõ ìèêðîðàéîíàõ ñåëà  ïî 5000 òûñ.
ëåé, íà êàæäûé. À ïîñëå òîãî
êàê àñôàëüòèðîâàëè ãëàâíóþ
âüåçäíóþ äîðîãó â ñåëå, ïðîâåëè è êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîã ïî ñåëó, íà ÷òî áûëî ïîòðà÷åíî 90 òûñ. ëåé ñèëàìè æèòåëåé è ïðèìýðèè.
Íî ñàìûì êðàñèâûì è áëàãîóñòðîåíûì ìåñòîì â Áàóð÷è
âñå-òàêè ÿâëÿåòñÿ ñðåäíÿÿ øêî-

ëà. Õîòü è íå ñòàðîå (ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå áûëî ïîñòðîåííî è ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ â
1990-îì ãîäó) øêîëà îáðåëà
íîâûé, áîëåå ñâåæèé è êðàñèâûé îáëèê ïîñëå ðåìîíòà êîòîðûé áûë ïðîâåäåí ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ñîäåéñòâèè è ïîääåðæêè Ôîíäà Ñîöèà ëüíûõ
Èíâåñòèöèé Ìîëäîâû (ÔÑÈÌ)
â 2001 ãîäó.
Ñåëî Áàóð÷è î÷åíü áîëüøîå
 ïî÷òè äåñÿòü òûñÿ÷ æèòåëåé
 è äåòè ñîñòàâëÿþò íåìàëóþ
÷àñòü ñîîáùåñòâà. Â ñðåäíåé
øêîëå îáó÷àþòñÿ 1046 äåòåé è
íàñ÷èòûâàåòñÿ àæ 37 êëàññíûõ
êîìïëåêòîâ ñ ïÿòîãî ïî îäèííàäöàòûé êëàññ.
«Ìû ñ÷èòàåì íàøó øêîëó
íîâîé íî, òåì íå ìåíåå, åé óæå
òðèíàäöàòü ëåò è çà ýòî âðåìÿ
êîå-÷òî óñïåëî ðàçðóøèòüñÿ,
ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð øêîëû
Ãàëèíà Ïîìóæàê. Ïî÷òè äåñÿòü
ëåò êðûøà øêîëû òåêëà, ïîñòåïåííî âîäà äîõîäèëà äî ïåðâîãî ýòàæà è òàêèì îáðàçîì ðàçðóøàëîñü âñå çäàíèå. Íî òàê
êàê ïî÷òè êàæäûé æèòåëü ñåëà

èìååò, áëàãîäàðÿ äåòÿì, òåñíûé
íåïîñðåäñòâåííûé êîíòàêò ñî
øêîëîé, íà âñåîáùåì ñîáðàíèè
ñåëà ðîäèòåëè íàñòîÿëè íà òîì
÷òîáû áûëà îòðåìîíòèðîâàíà
èìåííî øêîëà».
Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà
ñîñòàâëÿëà 867228 ëåé. Ñåëî
âíå ñëî 144231 ëåé. Êðûøà
âñåé øêîëû (çà èñêëþ÷åíèåì
êîðïóñà À êîòîðûé ïåðåêðûò â
1996-îì ãîäó) áûëà ïîëíîñòüþ
ïåðåêðûòà øàòðîâîé ìåòàëëî÷åðåïèöåé. Òàêæå, áûë ïðîâåäåí ðåìîíò öîêîëüíîé ÷àñòè
çäàíèÿ è ìå ñò àìè ñäåëà ëè
øóáó, ïîëíîñòüþ îáäåëàëè ôàñàäíóþ ÷àñòü øêîëû è ìíîãîå
äðóãîå.
Ñ åãîäíÿ âå ñü êîëëåêòèâ
øêîëû, æèòåëè ñåëà óáåäèëèñü
íàñêîëüêî âàæíûé øàã ñäåëàí

â ðàçâèòèå ñåëà. Ôàñàä çäàíèÿ
ãîâîðèò îá îãðîìíîé ïðîäåëàííîé ðàáîòå ãäå ïî÷òè êàæäûé
æèòåëü ñåëà âíåñ ñâîé âêëàä,
«âî èìÿ íàøèõ äåòåé, âñåõ
íàñ», ñ÷èòàåò äèðåêòîð øêîëû.
Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ
î÷åíü ìíîãî ðàáîòàåò íàä òåì
÷òîáû ñîõðàíèòü òî ÷òî ïîëó÷èëè, âñå ÷òî óæå åñòü, ÷òî óæå
ñäåëàíî. Ïîñòàðàëèñü ñîõðàíèòü è ìåáåëü, è ïîëû, òàê ÷òî
çà ýòè 13 ëåò ó íàñ âñå íàõîäèòñÿ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Âñÿ
òåððèòîðèÿ âîêðóã øêîëû áûëà
áëàãîóñòðîåííà è êðàñèâî îáñòàâëåíî öâåòàìè è äåðåâüÿìè
åùå êîãäà ó÷åáíîå çàâåäåíèå
ñäàëè â ýêñïëóàò àöèþ. Âñ å
áûëî ñäåëàíî ðóêàìè òîãäàøíèõ ó÷åíèêîâ. Ñ òåõ ïîð è ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ âñÿ øêîëà ïîñòîÿííî ðàáîòàåò â ýòîì íàïðàâëåíèè. Ïåðåä øêîëîé ãîðäî âûðî ñëè ðÿäû êðàñèâûõ
êàøòàí è áåðåç. Â æàðêóþ ïîãîäó îíè äàðÿò ïðîõëàäó è äåòÿì, è âçðîñëûì. Ìíîãî÷èñëåííûå êóñòû ðîç (240 øòóê)
ðàäóþò ãëàç ñâîåé êðàñîòîé è
îäàðèâàþò ëþäåé ñâîèì ïðåêðàñíûì àðîìàòîì. Åæåãîäíî
øêîëüíèêè âìåñòå ñ ó÷èòåëÿìè
ñàæàþò íîâûå äåðåâüÿ è öâåòû.
Â ýòîì ãîäó ïîñàäèëè òþëüïàíû è ñèðåíü. Âîêðóã øêîëû
êðàñèâî êðóãëûé ãîä. Â òåïëûé
ïåðèîä êðàñèâî â îñîáåííîñòè
áëàãîäàðÿ öâåòàì: îíè öâåòóò
ïî î÷åðåäè. Ïåðâûå öâåòóò
òþëüïàíû. Ïîòîì öâåòåò ñèðåíü... Çà íåé - ðîçû, à ïîñëå
ðîç - âàñèëüêè. Åùå âî äâîðå
øêîëû ðàñòåò ñìîðîäèíà. Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ðåøèëà
ïîñàäèòü åå íà ðàäîñòü äåòÿì.
Íà ìîé âîïðîñ ïî÷åìó âûáðàëè èìåííî ñìîðîäèíó, à íå äðóãîé äåêîðàòèâíûé êóñò, äèðåêòîð Ãàëèíà Ïîìóæàê îòâåòèëà
ïðîñòî: «Ïóñòü äåòè êóøàþò».
Çàñëóãà ìåñòíûõ ïåäàãîãîâ
ñîñòîèò â òîì ÷òî ñóìåëè ïðè-

ó÷èòü äåòåé ê ýòîé êðàñîòå è ê
ïîðÿäêó. Ýòî îñîáåííî òðóäíàÿ
çàäà÷à â óñëîâèÿõ êîãäà î÷åíü
ìíîãèå äåòè îñòàâëåíû ñàìè
ïî ñåáå ðîäèòåëÿìè êîòîðûå
óåõàëè íà çàðàáîòêè. Êàê ãîâîðèò äèðåêòîð øêîëû, çàíÿòíîñòü íàñåëåíèÿ î÷åíü áîëüøàÿ ïðîáëåìà äëÿ ñåëà è åñëè
âçÿòü â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè
äåòåé â øêîëå, ïðèìåðíî 80%
èç íèõ î ñò àâëåíû äîìà ïîä
ïðèñìîòðîì ñòàðèêîâ èëè ñòàðøèõ ñåñòåð. À åñòü äåòè êîòîðûå âîîáùå î ñò àëèñü îäíè
äîìà. Ýòà ïðîáëåìà ñåëà ñòàíîâèòñÿ è ïðîáëåìîé øêîëû, òàê
êàê ñêàçûâàåòñÿ íà îáðàçîâàíèè, è ïîòîìó íà ó÷èòåëåé ëîæèòñÿ áîëüøàÿ îòâåò ñòâåííîñòü.
Âñå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè âîêðóã øêîëû
ïðîâîäÿòñÿ âìåñòå ñ ó÷åíèêàìè. Îñåíüþ è âåñíîé îíè êîïàþò çåìëþ, óõàæèâàþò çà öâåòàìè êîòîðûå îíè æå ïðèíîñÿò è
ñàæàþò. Ê ïðèìåðó, â ýòîì ãîäó
îíè ïðèíåñëè èâó è ðÿáèíó è

âìåñòå ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè ïîñàäèëè èõ. Êîãäà èäóò äîæäè
àñôàëüò âîêðóã øêîëû çàëèâàåòñÿ, íî è ýòà ïðîáëåìà áûñòðî ðåøàåòñÿ. Ê êàæäîìó êëàññó çàêðåïëåí îïðåäåëåííûé
ó÷àñòîê çà êîòîðûì ðåáÿòà óõàæèâàþò. Âîò îíè è î÷èùàþò
òåððèòîðèþ îò èëà.
Âåñíîé, ïåðåä Ïàñõîé, âñÿ
øêîëà âûõîäèò íà áëàãîóñòðîéñòâî ñåëà: ïîäìåòàþò, áåëÿò,
êîïàþ ò. Òàêæå, øêîëüíèêè
ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå è
â îðãàíèçàöèè ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ñåëà, â ïîñàäêå ëåñà è ëåñîïîëîñ âîêðóã íàñåëåííîãî
ïóíêòà. Â ýòîì ãîäó ó÷åíèêè
çàëîæèëè ïàðê â êîíöå ñåëà.
Òàêèì îáðàçîì ïðèó÷àåì äåòåé ê ïîðÿäêó, ÷òî íàäî ñîõðàíèòü òî ÷òî èìååì, ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð. Îíè ñòàðàþòñÿ
ïîääåðæèâàòü â ëó÷øåì ñîñòîÿíèè âñå ÷òî åñòü, òåì áîëåå
êîãäà ñâîèìè ðóêàìè ïîñàæåíî
è óõîæåíî.
Íàòàëüÿ ÐÝÉËßÍÓ
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CENTRUL DE SÃNÃTATE MENTALÃ SOMATO

O LECÞIE DE VIAÞÃ
Centrul de sãnãtate mentalã
Somato, cunoscut bãlþenilor
deja de trei ani, a fost inaugurat
în scopul reabilitãrii psihosociale a persoanelor cu
tulburãri psihice ºi retardate.
Vîrsta minimã a beneficiarilor
instituþiei este de 14 ani.
Capacitatea centrului Somato
este de 25 persoane pentru
centrul de zi ºi de 13 persoane la
plasament temporar. La
momentul actual, aici se
reabiliteazã 30 de persoane.
Dacã aveþi nevoie de mãmica,
intraþi pe aici- ne îndrumã o tînãrã
bãieþoasã care stã pe pragul centrului
ºi mediteazã cu privirea þintitã undeva în zare. Peste un sfert de orã, urma
sã aflãm cã mãmica este de fapt directoarea centrului  Jana Chihai.
Dupã doar cîteva minute de discuþii
cu Jana Chihai, reuºeºti sã-ºi dai seama cã ea nu face nici o distincþie între
casa ei ºi centrul Somato. Beneficiarii permanenþi ai centrului pot sã meargã în week-end la vila dnei directoare, la fel cum bãieþelul ºi soþul ei pot
petrece cîteva ore minunate la centru,
alãturi de tinerii cu probleme de sãnãtate.

faptul cã aceºti oameni petrec foarte
mult timp în niºte spitale care nu le
pot oferi gratuit tratamentul, cu
excepþia unor cure de întreþinere ce nu
ameliorau starea bolnavului. Astfel, ei
degradau ca personalitate. Totodatã,
respectivele persoane nu prea sînt
agreate în propriile familii, fiind pînã
la urmã o povarã greu de suportat. În
consecinþã, bolnavii sînt internaþi în
spital, de unde ajung la internat. În
acest mod, se produce instituþionalizarea acestor categorii.
Pericolul instituþionalizãrii i-a determinat pe Jana Chihai ºi echipa ei
sã propunã Fundaþiei SOROS un proiect de creare a actualului centru. Iar
fundaþia s-a dovedit a fi receptivã la
solicitarea lor. Ceva mai tîrziu, dupã
o perioadã bunã de activitate, centrul
Somato a iniþiat o binevenitã colaborare cu primãria municipiului Bãlþi,
care le-a oferit actualul sediu pe o perioadã de 15 ani, fãrã platã pentru arendã. Apropo, cheltuielile operaþionale
ale centrului vor fi achitate în
proporþie de 50 la sutã tot de cãtre primãrie.
Sediul oferit era un bloc al unei
grãdiniþe care nu mai funcþiona de doi
ani. Clãdirea era însã avariatã ºi nu
putea fi folositã în starea respectivã.

nunta tot aici. Era o poveste de dragoste foarte frumoasã, se þineau de
mînã toatã ziua ºi se ajutau reciproc.
Nunta lor a durat trei zile, aºa cum a
visat mirele. Sîmbãtã a avut loc înregistrarea cãsãtoriei la oficiul stãrii civile, duminicã ceremonia a continuat
în familie, iar luni  s-a serbat cu colegii de la Somato ºi cu foarte multã presã. La Bãlþi, acesta a fost cel mai
mediatizat eveniment al anului.
Olga îmi spune cã a fost dragoste
de la prima vedere. Cînd l-a vãzut pe
Sergiu, a rugat pe cineva sã le facã
cunoºtinþã. Ne-am întîlnit timp de doi
ani, ne plimbam pe lac, cu barca, iar
acum aºteptãm cu nerãbdare un copil.
El ar vrea sã fie fetiþã, iar mie mi-e
totuna. Principalul e sã fie sãnãtos.
Acum, în cadrul unui proiect sprijinit de UNICEF, Copii cu ºanse egale, beneficiarii centrului Somato
împreunã cu voluntarii de aici merg
la Casa copilului unde învaþã sã comunice cu cei care au aceleaºi probleme ca ºi ei.

La un pas de înfiere

O idee împotriva
instituþionalizãrii
Cei care ajung aici învaþã în
permanenþã o lecþie a vieþii. Învaþã sã
respecte igiena, sã-ºi spele rufele, sã
gãteascã ºi sã-ºi aranjeze patul. Sînt
lucruri elementare, dar ei trebuie sã
facã un efort ca sã le însuºeascã. Alte
ocupaþii, mult mai captivante, sînt desenul, colajul, teatrul de pantomimã,
cercul de dans. În plus, fetele învaþã
sã coase, iar bãieþii - sã meºtereascã
obiecte utile pentru gospodãrie. Beneficiarii centrului de zi sînt alimentaþi
de patru ori, iar ai centrului de plasament temporar  de cinci ori. Alt serviciu, foarte util, este tratamentul gratis de care are nevoie fiecare beneficiar. Acest lucru este foarte important,
deoarece pastilele pe care nu le puteau procura din lipsã de bani îi fãceau
sã ajungã mai des prin spitale, unde
îºi petreceau cîteva luni pe an.
Actuala formulã a centrului este o
idee mai veche a Janei Chihai, psihiatru de profesie. Eram deranjatã de

În acest moment, administraþia centrului a gãsit de cuviinþã sã adreseze
FISM o propunere de finanþare a renovãrii clãdirii. În scurt timp, blocul
grãdiniþei a fost adaptat la nevoile unui
modern centru de sãnãtate. Proiectul
a costat circa 50 mii de dolari, 3 la
sutã din aceastã sumã  contribuþia
comunitãþii - fiind oferitã de primãria
municipalã. Prin intermediul respectivului proiect, clãdirea a fost reparatã ºi mobilatã integral. De asemenea,
a fost instruit personalul centrului. Ca
rezultat al proiectului implementat în
colaborare cu FISM, capacitatea centrului de zi va creºte pînã la 40 de persoane.

Cel mai mediatizat
eveniment al anului
Cel mai mediatizat eveniment legat de Somato, mai mediatizat chiar decît însãºi deschiderea acestei
instituþii, a fost nunta a doi beneficiari ai centrului, Sergiu ºi Olga, care sau întîlnit aici, s-au plãcut ºi au fãcut

CV-ul lui Oleg este similar cu cel
al altor tineri de la Somato - orfan,
a crescut într-o casã de copii ºi a
învãþat la ºcoala specialã. A absolvit
o ºcoalã de meserii, devenind un excelent zugrav ºi lemnar. Face lucruri
extraordinare ºi, probabil, ar putea sãºi construiascã de unul singur o casã.
Administraþia centrului a încercat sãi soluþioneze problemele  sã-i gãseascã un serviciu ºi o casã în care sã fie
primit cu cãldurã. Aceastã dorinþã de
a-i rezolva problemele mai n-a generat însã un scandal de proporþii.
La mijlloc a fost vizita la centru a
unei profesoare de la ºcoala-internat
unde învãþase Oleg ºi a unui bãrbat
de prin suburbiile Bãlþiului, care ºi-a
exprimat dorinþa de a-l înfia imediat.
A fost o tentaþie extraordinarã pentru
cei de la centru, întrucît lui Oleg i se
oferea o masã, un pat ºi o familie. Dnei
directoare însã i s-a pãrut suspectã
dorinþa cetãþeanului de a înfia un tînãr de 23 de ani, deja major. Cazul în
speþã a fost, de fapt, cea mai tristã
experienþã a centrului. Oleg a mers
în familia respectivã pentru o lunã ºi,
în cazul în care s-ar fi dovedit cã înfietorii îi pot oferi un cãmin, s-ar fi fã-

cut actele la notar. Peste o sãptãmînã
însã Oleg a fugit de acolo ºi a revenit
la centru.
Din cîte a reuºit el sã explice, viitorul sãu tatã avea în gospodãrie 50
de porci, 10 vaci ºi ducea lipsã de
braþe de muncã. Oleg ºi încã o femeie
necãjitã, adãpostitã de fermierul respectiv, erau treziþi la 5 dimineaþa ºi
puºi sã munceascã pînã noaptea tîrziu. Erau hrãniþi cu te miri ce ºi culcaþi
într-un ºopron cu podeaua din beton,
unde nu exista nici mãcar o închipuire de pat. Potrivit lui Oleg, o mãmucã din mahala s-a milostivit de el ºi
i-a dat o pernã, o plapumã ºi o saltea.
În primele trei zile, Oleg a suferit o
indigestie ºi, din cauza durerilor de
stomac, nu a putut lucra. A fost însã
pus cu forþa sã munceascã. Cînd a fugit de acolo, Oleg a putut sã-ºi ia doar
casetofonul. Este un pericol îngrozitor ca persoanele ca Oleg, care nu au
nevoie de o asistenþã socialã specialã
ºi pot munci, sã fie exploatate ºi tratate ca argaþi. Administraþia centrului
vrea sã investigheze cazul ºi sã avertizeze conducerea casei de copii despre implicarea profesoarei în cazul lui
Oleg ºi, poate, în alte cazuri similare.
Problema în cauzã trebuie sã devinã
transparentã.

Vecinii au bãtut-o
pe Anuºca
Anuºca, o tînãrã de 21 de ani, cu un
debit verbal de invidiat ºi pe cît de volubilã, pe atît de veselã, a ajuns la internat acum patru ani, graþie unei jurnaliste de la Golos Bãlþi care a gãsit-

o în stradã într-o stare criticã. Mai tîrziu, cînd s-a deschis centrul Somato,
tînãra a fost printre primele beneficiare ale centrului. Apropo, beneficiarii au
participat pe unde au putut la lucrãrile
de renovare a actualului sediu ºi
Anuºca este singura persoanã care afirmã cã nu a fost deloc complicat. Ea
cautã sã gãseascã plãcutul în tot ce face.
O întreb ce-i place la centru ºi rãspunde: Îmi place sã mãnînc, sã gãtesc, sã
fac ordine ºi sã dansez cu Iliuºa..
Pãrinþii lui Iliuºa intenþioneazã s-o ia
pe Anuºca la ei acasã ºi sã-i ofere statutul de membru cu drepturi depline al
familiei lor. Ea rîde. Îi place prea mult
libertatea ºi nu este sigurã cã Iliuºa este
omul lîngã care ar vrea sã-ºi petreacã
viaþa. Zilele trecute, copiii vecinilor sau luat dupã ea ºi au lovit-o. Ea le-a
rãspuns cu aceeaºi monedã ºi astfel a
apãrut primul conflict dintre Somato ºi cartierul care nu vrea sã-i accepte pe noii locatari. În consecinþã,
asistenþii centrului intenþioneazã sã organizeze zile ale uºilor deschise prin
care se va încerca înlãturarea barierelor de comunicare dintre beneficiarii
centrului ºi comunitate.
Finalitatea serviciilor sociale de
alternativã oferite de Somato ar fi
apartamentele sociale, în care ar locui
cîteva persoane cu probleme de sãnãtate mentalã. Este ceva costisitor
pentru Moldova, dar care ar putea oferi o soluþie definitivã pentru persoanele cu deficienþe. Dar pînã acolo,
existã foarte multe trepte ce trebuie
depãºite
.
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.

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

ATENÞIE CONCURS!

Aveþi ºansa realã de a cîºtiga mobilier
ºcolar sau inventar sportiv!
Guvernul Republicii Moldova anunþã un concurs pentru localitãþile rurale, care au beneficiat de suport financiar din
partea Fondului de Investiþii Sociale din Moldova (FISM).
Învingãtorii concursului  satele cu teritoriul ºcolii cel mai bine amenajat - vor beneficia de pînã la 10 seturi de
mobilier ºcolar sau de un set de inventar sportiv la costul respectiv.
Formularele de aplicare pot fi solicitate la direcþiile de învãþãmînt din teritoriu sau la oficiul FISM
începînd cu 15 iunie curent.
Termenul de prezentare a formularelor completate la direcþiile menþionate - 1 septembrie 2003.
Concursul se desfãºoarã cu asistenþa FISM.
Adresa FISM: or.Chiºinãu, bd.ªtefan cel Mare, 124..Relaþii suplimentare la telefonul din Chiºinãu 27-27-00.

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

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 deºeurilor;
Ø Educarea populaþiei în scopul reducerii violenþei ºi abuzului împotriva femeilor ºi copiilor.
Contribuþiile primite pentru proiect trebuie folosite în
scopurile declarate. Proiectele aprobate trebuie sã fie unicat ºi nu este permis ca acestea sã fie duplicate, variante
corectate sau o forma de finanþare canadianã simultanã a
unor proiecte deja finanþate de cãtre Guvernul canadian.
Studiile de fezabilitate nu sînt eligibile pentru acest
program.
Contribuþia canadianã nu poate depãºi valoarea
de 6000 dolari SUA.
Propunerile de proiect trebuie trimise cãtre:
Daniela Topîrceanu, CFLI Officer, Canadian Embassy, Technical Cooperation Section, 36, Nicolae Iorga Street,
71118 Bucharest, Romania, tel. + 40-1-307 5097, 307 5059
(on Wednesdays, from 09:00 a.m. to 05:00 p.m.), tel. +
40-1-781 6212 (marþi ºi joi - 09:00 -17:00), mobil: +4091 812 882,
e-mail: daniela.topirceanu@dfait-maeci.gc.ca,
daniela_topirceanu@hotmail.com

FUNDAÞIA SOROS - MOLDOVA

ANUNÞÃ PROGRAMUL SOCIETATE CIVILÃ
Competiþie deschisã pentru finanþarea proiectelor
organizaþiilor neguvernamentale.

Componentele programului:
A. Iniþiative ale ONG-lor
B. Cereri de participare la cursuri de instruire, seminare
C. Proiecte de cooperare
Proiectele se prezintã dupã un model standard - Cerere de finanþare, care
este specific pentru fiecare componentã a programului. Organizaþiile vor alcãtui propriul formular urmând ºi respectând întocmai modelul oferit.
Modelele standard pentru Cererile de finanþare pot fi obþinute permanent
(în zilele lucrãtoare între orele 9.00 - 18.00) la recepþia Fundaþiei Soros Moldova (Chiºinãu, str. Bulgarã 32, tel. 270031, 274480, fax 270507, sau
pagina web: www.soros.md, e-mail: foundation@soros.md), Centrul
Informaþional Bãlþi al Fundaþiei Soros - Moldova (Bãlþi, str. Puºkin 38, tel.
(231) 24522), oficiile Centrului CONTACT (Chiºinãu, str. Bucureºti 83,
tel.233947, 233948; Bãlþi, str. Puºkin 38, tel. (231) 20157; Cahul, str.
Independenþei 1, bir 29, Universitatea de Stat, Cahul, tel. (239) 28993; Soroca, bd. ªtefan cel Mare 20, tel. (230) 26023; Comrat, ASITO, str. Tretiacov 5,
bir.421, tel. (238) 23516).
Proiectele vor fi prezentate în 3 exemplare, vor fi tipãrite (calculator,
maºinã de scris) ºi opþional forma electronicã. Toate cererile de finanþare vor fi
prezentate în limbile românã sau englezã. În cazul când proiectul este prezentat în limba englezã trebuie neapãrat sã fie însoþit de o adnotare în limba românã. Cele 3 exemplare plus anexele cerute vor fi expediate pe adresa Fundaþiei
Soros - Moldova (cu remarca: Competiþie deschisã pentru finanþarea proiectelor ONG).
Termenul limitã de prezentare a proiectelor pentru componentele A ºi
C este, 17 octombrie 2003 (orele 18:00). Proiectele de tip B urmeazã sa
fie prezentate pînã la data de 01 a fiecãrei luni.

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 tehnicoºtiinþifice, medicinã ºi ramuri similare, culturã, cercetãri în domeniul istoriei ºi ecologie.
Pentru informaþii suplimentare, vã
puteþi adresa la Reprezentanþa în
Moldova a Fundaþiei Eurasia: tel./fax.
(022) 24.76.03 sau
e-mail:eurasia@eurasia.mldnet.com,
www.eurasia.org

