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”

Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atât în
ţară, cât şi în străinătate. Cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi
sau expulzaţi din ţară.

”

Articolul 18 din Constituţia Republicii Moldova

ediţia nr. 8

“Împreună suntem o forţă!”

Un sat curat, înconjurat de păduri şi păşuni, asta şi-au dorit şi... au făurit locuitorii satului Popeasca, raionul Ştefan Vodă.
Şi pentru că şi-au dat bine seama
că toate acestea pot fi realizate numai asociindu-se, oamenii, îndrumaţi
de lideri înţelepţi şi ingenioşi, au pus
mână de la mână şi şi-au văzut visul
realizat. Deşi, între timp, au reuşit să
schimbe “faţa” satului, locuitorii din
Popeasca nu au pus punct aici, ci au
continuat să atragă investiţii pentru
soluţionarea celor mai importante
probleme.

“Plămânii” satului
În ultimii doi ani, Asociaţia „Unison”
cot la cot cu gospodăriile ţărăneşti „Prietenie”, „Frasin” şi „Cazac Chiril” au sădit
o fâşie forestieră pe o suprafaţă de 5 ha
pentru a proteja solul de eroziuni. Mai
mult, au fost „croite” coridoare verzi între pădurile satului pentru ca animalele
să poată circula dintr-o pădure în alta,
îmbogăţind astfel fauna şi flora satului.
Şi asta nu e tot. Popeştenii au fortificat
malurile râului Plop-Ştiubei prin plantarea teilor şi au semănat cu lucernă şi
ierburi multianuale 40 ha de păşuni.
„În urma realizării acestor proiecte
am obţinut nu doar beneficii ecologice,
ci şi financiare. De exemplu, am creat
condiţii propice pentru creşterea animalelor, pentru obţinerea rezervelor
de lemn şi nu în ultimul rând am creat noi locuri de muncă”, ne-a declarat
Ludmila Miron, preşedintele Asociaţiei
„Unison”.
Proiectele ecologice, în valoare de
200 mii lei, au fost finanţate de Societatea ecologică „Biotica” din Chişinău.
Însă, mai marii satului nu ar fi reuşit nimic dacă sătenii nu ar fi fost de acord să
participe activ la realizarea activităţilor
prevăzute în proiecte.
„La lucrări a participat tot satul,
chiar şi elevii. Nu ne-a fost greu să-i
convingem. Locuitorii satului nostru
au conştientizat repede că dacă nu pot
contribui financiar, atunci trebuie să
dea măcar o mană de ajutor”, ne-a spus
primarul satului Chiril Cojocaru.

Noi locuri de muncă la pepinieră
Odată create, fâşiile forestiere urmau a fi înnoite anual cu material

În satul popeasca, au fost create condiţii propice pentru creşterea animalelor

săditor tânăr. Şi aici popeştenii s-au
dovedit a fi ageri la minte. Primăria a
deschis o pepinieră, unde în fiecare an
cresc 40-50 mii de puieţi, care sunt sădiţi apoi în pădurile satului. Preferaţii
locului sunt puieţii de salcâm alb. Lucrările la această pepinieră sunt efectuate tot de locuitorii satului care sunt
angajaţi sezonier de către pădurarul
satului prin contracte de muncă, iar la
colectarea seminţelor sunt implicaţi
chiar şi elevii.

Drumuri europene
Una dintre principale probleme ale
satelor din republică sunt drumurile
impracticabile şi nereparate de un car
de ani. Primăria satului Popeasca şi-a
propus să anihileze acest handicap.
Astfel elaborarea planului de reparare
nu a fost tergiversată, iar lucrările au şi
început. Potrivit Ludmilei Miron, elaborarea planului s-a făcut cu sprijinul
centrului „ProComunitate”, iar pentru
reparaţia în variantă albă a şoselei
principale din sat Fondul de Investiţii
Sociale a alocat 25 mii de dolari, Primăria Popeasca - 204 mii lei, Consiliului raional - 30 mii lei, iar locuitorii
satului - 68 mii lei. Dorinţa sătenilor
de a se plimba prin sat pe drumuri europene, fără noroi, i-a şi determinat să

adune banii necesari pentru începerea lucrările.
„Pentru reparaţia drumurilor fiecare sătean a contribuit cu câte 100 de
lei. Persoanele care locuiesc în imediata apropiere a şoselei au achitat câte
200 de lei, iar cei care dispun de transport greu – câte 250 lei”, ne-a mai spus
Ludmila Miron.

Cantină socială pentru nevoiaşi
Pentru că au fost învăţaţi să fie
milostivi şi cu frica de Dumnezeu, oamenii din satul Popeasca au reparat
cu forţele proprii biserica devastată
parţial de război. În 2006, cu sprijinul
Secţiei raionale de asistenţă socială, în
curtea bisericii a fost deschisă o cantină socială. Astăzi, la această cantină
iau masa 30 de persoane, iar nevoiaşii
care nu se pot deplasa până la biserică, li se duce mâncarea acasă. Proviziile sunt procurate din banii alocaţi de
Secţia asistenţa socială şi primărie, dar
şi donaţi de cetăţenii simpli.

Apa, izvor al sănătăţii
şi bunăstării
Aprovizionarea satului cu apă potabilă a fost o altă realizare comună
a administraţiei satului Popeasca

şi a localnicilor. Astfel în anul 2004
primăria a iniţiat repararea apeductului construit în perioada sovietică,
cheltuind 33 mii lei pentru repararea
turnului apeductului şi a conductei.
Aceşti bani însă nu au fost suficienţi
pentru finisarea lucrărilor, ceea ce i-a
determinat pe localnici să apeleze la
Fondul Naţional Ecologic, care a contribuit la realizarea proiectului cu 100
mii lei. Astăzi, se bucură de apă potabilă grădiniţa, cele două şcoli şi 500 de
locuinţe din sat.
Primarul satului are cu ce se mândri, deoarece Popeasca este una dintre
puţinele localităţi rurale din republică
aprovizionat cu apă potabilă, gazificată, înconjurată de păşuni şi păduri
verzi şi populată de oameni harnici şi
deschişi spre iniţiative comunitare.
„Astăzi, din numărul total de 1200
de persoane apte de muncă, 800 activează în satul nostru şi localităţile
învecinate. Numai 176 de persoane
cu vârsta de 18-40 de ani sunt plecate
peste hotare. Sperăm însă să rezolvăm
această problemă prin crearea locurilor de muncă cu sprijinul agenţilor
economici care sunt inima şi sufletul
satului”, a spus cu mândrie primarul
satului.

Aliona POSTICĂ

Ce să facem pentru a impulsiona dezvoltarea şi participarea comunitară?
Nu vom greşi, dacă vom afirma:
fiecare din cele o mie de sate din
Moldova îşi doreşte să fie o comunitate dezvoltată. Adevărat, însă, este şi
altceva: orice comunitate poate deveni viabilă doar în cazul, când aspiraţia
spre prosperitate va fi alimentată de
cetăţenii, actorii şi partenerii gata să
acţioneze în numele binelui comun.
Or, exemplele performanţei comunitare din republică demonstrează
că dezvoltarea comunităţii este un
obiectiv concret şi tangibil, iar procesul de dezvoltare este un proces
complex şi continuu care necesită
efortul conjugat al întregii comunităţi. Studiul efectuat în comunităţile
din Republica Moldova, dar şi practicile internaţionale ne fac să formulăm
mai multe recomandări, respectându-le pe care vom reuşi să conferim
dezvoltării şi participării comunitare
randamentul scontat.

Recomandări pentru membrii
comunităţilor:

1. Grupurile de iniţiativă civică locală reprezintă cel mai bun mecanism

de soluţionare a problemelor locale,
precum şi de participare la procesul
decizional;
2. Organizaţiile neguvernamentale
reprezintă o iniţiativă a cetăţenilor
şi nu o afacere privată; în calitate
de actori ai dezvoltării şi participării
comunitare, ele trebuie să răspundă
nevoilor comunităţilor;
3. Orice acţiune locală trebuie întemeiată, în primul rând, pe iniţiativa
şi sprijinul din partea cetăţenilor;
4. Participarea comunitară presupune nu doar contribuţia financiară a
cetăţenilor, ci şi valorificarea de către
actorii comunitari a resurselor de
solidaritate şi de muncă existente în
comunitate;
5. Succesul acţiunilor comunitare
este determinat, în bună parte, de
implicarea în realizarea lor a tineretului;
6. Transparenţa acţiunilor şi pro-

iectelor implementate stimulează
antrenarea atât a membrilor, cât şi a
actorilor comunitari în noi acţiuni de
interes public;
7. Alianţele ONG-urilor, autorităţilor publice locale şi întreprinderilor
locale asigură utilizarea mai eficientă
a resurselor, experienţei şi informaţiei
disponibile la nivel local în scopul
obţinerii rezultatelor scontate ale
intervenţiei comunitare.

Recomandări pentru actorii comunitari:

1. Parteneriatul şi coeziunea actorilor comunitari contribuie la solidarizarea comunităţii;
2. Iniţiativele locale pot fi materializate mult mai uşor şi mai eficient,
când au sprijinul solidar al autorităţilor locale, agenţilor economici,
sectorului asociativ şi al altor instituţii
comunitare;
3. Actorii comunitari trebuie să fie
cât mai deschişi faţă de doleanţele

membrilor comunităţii pentru a multiplica iniţiativele civice în comunitate; Transparenţa şi imparţialitatea în
adoptarea deciziilor stimulează participarea şi iniţiativele comunitare;
5. Orice succes, oricât de mic, în
dezvoltarea comunitară încurajează
comunitatea, o face mai sigură în
propriile forţe şi o îndeamnă la noi
iniţiative;
6. Miza principală în activitatea lor
curentă şi de perspectivă rezidă în
acoperirea necesităţilor comunitare,
în soluţionarea problemelor reale ale
oamenilor.
7. Sprĳinul acordat de oamenii de
afaceri locali la realizarea programelor de dezvoltare comunitară constituie o investiţie durabilă în dezvoltarea propriei afaceri: angajaţii calificaţi
nu vor părăsi localitatea dezvoltată,
iar acţiunile lor vor avea motivaţii
temeinice.
După studiul „Dezvoltare şi participare comunitară în Republica Moldova”

Ecoul alegerilor
Majoritate democrată în Consiliul
Municipal Chişinău.

Partidul Liberal (PL), Alianţa „Moldova Noastră” (AMN), Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) şi Partidul Democrat (PD) au anunţat despre
formarea unei majorităţi în Consiliul
Municipal Chişinău (CMC). Declaraţia
de constituire a fost semnată la 24 iulie, în cadrul unei conferinţe de presă,
de către liderii celor patru partide.
Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, a
declarat că decizia de a forma o coaliţie majoritară este exprimarea voinţei
partidelor semnatare de a asigura o
activitate prodigioasă a CMC şi a Primăriei. „Nu a existat o luptă între noi,
precum s-a insinuat. Am purtat discuţii amiabile în favoarea unei guvernări eficiente a capitalei. Nu ne unesc
funcţiile, ci responsabilitatea în faţa
cetăţenilor care ne-au acordat vot de
încredere”, a menţionat Ghimpu.
Liderul PL a precizat totuşi că la
repartizarea funcţiilor, care vor fi
anunţate în cel mai scurt timp, s-a
ţinut cont de numărul de mandate
în CMC.
Preşedintele AMN, Serafim Urecheanu, a confirmat că noua coaliţie
a fost formată necondiţionat. „N-am
dorit să anticipăm unele lucruri, de
aceea ne-a luat ceva timp până am
anunţat despre formarea majorităţii.
Sunt sigur că Dorin Chirtoacă va fi un
primar bun. Având susţinerea unor
oameni cu experienţă în CMC, deciziile luate vor fi în favoarea locuitorilor
capitalei”, a menţionat Urecheanu.
Cei patru lideri de partid au declarat că această coaliţie nu este nicidecum orientată împotriva vreunei
formaţiuni politice, ci are drept scop
consolidarea eforturilor pentru a răspunde necesităţilor alegătorilor. Ei au
recunoscut că majoritatea constituită este una la limită, exprimându-şi
speranţa că şi alte partide se vor asocia. Semnatarii au regretat că nu s-a
ajuns, deocamdată, la o înţelegere cu
social-democraţii, în speţă cu Partidul Social Democrat.
„Nu dorim o luptă între Primărie şi
Guvern, căci are de suferit populaţia.
Sperăm prin intervenţiile în Parlament să reuşim să promovăm o tratare egală a tuturor consiliilor locale,
indiferent de coloratura majorităţii”,
a declarat preşedintele PD Dumitru
Diacov.
„Trebuie să determinăm Guvernul
să nu privească cu ostilitate acele majorităţi care nu sunt comuniste, ceea
ce e o sfidare a votului alegătorilor”, a
adăugat liderul PPCD Iurie Roşca.
Potrivit Acordului de constituire,
semnat de liderii celor 4 formaţiuni,
componentele majorităţii în CMC se
obligă să respecte interesele legale
ale cetăţenilor şi să acţioneze în vederea soluţionării problemelor lor;
să creeze condiţii pentru dezvoltarea
mediului de afaceri, atragerea investiţiilor autohtone şi străine, creşterea
numărului locurilor de muncă şi a
salariilor. Formaţiunile se mai angajează să realizeze economia de piaţă funcţională, să stimuleze spiritul
întreprinzător; să construiască locuinţe sociale pentru cei defavorizaţi
şi familii tinere, să dezvolte sistemul
ipotecar de construcţie, să promoveze concurenţa liberă pe piaţa construcţiilor.

(După Info-Prim Neo)
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