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Susținere și oportunități europene

Împreună.
Diferiți. Puternici
Scriam, în ediția trecută a acestei publicații,
că nu există localitate în care să nu fi ajuns
banii contribuabilului european și nici domeniu în care sprijinul UE să nu-și facă resimțită
prezența. Ca un agent invizibil care își face
munca fără prea mult zgomot... Senzația nu
ne-a părăsit nici la elaborarea ediției curente,
pentru care am răsfoit zeci de comunicate de
presă, sute de știri telegrafice sau povești detaliate despre destine schimbate. Un exercițiu dificil nu pentru că informația necesară lipsește, ci
pentru că aceasta e atât de multă, încât devine
greu să alegi.
Bunăoară... „Un Centru de plasament
temporar pentru copiii ajunși în dificultate
va fi deschis la Ceadâr-Lunga. Proiectul este
realizat din mijloacele acordate de Uniunea
Europeană...”. Sau... „Peste 100 de copii și
tineri din diverse grupuri vulnerabile vor putea face sport și desfășura diferite activități
educaționale la sala multifuncțională ce va fi
construită și special amenajată la Centrul de
Reabilitare și Integrare Socială din Anenii Noi,
din resursele financiare ale UE”. Sau... este
doar vârful aisbergului, pe care nu îl văd doar
cei care nu vor să vadă.
Cei cu inima și mintea deschisă, însă, sunt
invitați să ne cunoască eroii. Oameni frumoși
și entuziaști, care nu se tem să-și realizeze visele. Oameni cutezători și muncitori, care vor să
fie mândri de țara în care s-au născut și trăiesc.
Oameni care au înțeles că diversitatea ne poate uni atunci când există un scop comun și că
împreună, neapărat, suntem mai puternici. Iar
Uniunea Europeană este alături de ei, ca să le
dea o mână de ajutor. Pentru că Europa chiar
este pentru oameni.
La mulți ani, Europa!
Echipa editorială

Tradițiile renasc
în afaceri prospere

datorită
sprijinului
european
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De câțiva ani buni, una dintre atracțiile turistice de
top din sudul republicii este pensiunea agroturistică
„Gagauz Sofrasi” din satul Congaz, condusă de Ana
Statova, o energică antreprenoare din autonomia
găgăuză. Își dorea demult să creeze o afacere cu accent pe tradițiile regiunii, însă cu adevărat proiectul
vilei etnice tradiționale a început să prindă contur
în martie 2017, când a câștigat un grant de 18.500
de euro în cadrul Programului Uniunii Europene
„Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA
Găgăuzia și raionul Taraclia” (SARD).
Astăzi pensiunea include patru căsuțe în stil
tradițional, o cramă și un muzeu, dedicat obiceiurilor, portului și tradițiilor locului. Vila, construită din
materiale ecologice, poate găzdui 20 de persoane.

Iar elementele arhitecturale repetă în cele mai mici
detalii viața oamenilor din regiune, de acum 100 de
ani. Astfel, grație sprijinului european, vizitatorii
pensiunii pot cunoaște tradițiile locului, pot savura
bucatele tradiționale găgăuze și participa la ateliere
gastronomice.
„Acest proiect ne-a ajutat să rămânem acasă și
să ne dezvoltăm”, obișnuiește să spună Ana Statova
atunci când vorbește despre SARD – program finanțat
de UE cu 6,5 milioane de euro, implementat de PNUD
în anii 2016-2018 și care a schimbat multe destine.
Pentru eroina noastră, dovezile sunt la vedere – de la
inaugurarea sa, în toamna lui 2018, agro-pensiunea
a fost vizitată de peste 1000 de turiști, iar pentru a
face față acestui aflux, au fost angajați 14 localnici.

Cinci ani fără vize în UE:
tinerii sunt în topul călătorilor

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
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Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul ei este responsabilitatea exclusivă a autorilor – Plaforma Națională a FSC din PaE
și Asociația Presei Independente – și nu reflectă în mod neapărat poziția Uniunii Europene.

La 28 aprilie 2019, Republica Moldova a marcat
cinci ani de când beneficiază de regim liberalizat de vize cu Uniunea
Europeană. De anularea
vizelor pentru călătoriile de scurtă durată (de
până la trei luni) în statele
membre ale Uniunii Europene, precum și în statele non-comunitare, dar
care sunt parte a spațiului
Schengen, se poate bucura orice cetățean al
țării noastre, inclusiv
rezidenții din regiunea
transnistreană – singura condiție este să aibă
pașaport biometric.
Republica Moldova
a fost prima țară a Parteneriatului Estic care a
obținut regim fără vize
cu Uniunea Europeană,

iar cetățenii moldoveni
au valorificat din plin
șansa de a descoperi cu
propriii ochi civilizația
europeană. Numărul celor care au mers în Europa în acești cinci ani este
de peste două milioane.
Per total, în acest răstimp,
au fost înregistrate peste
șase milioane de traversări ale frontierei de stat.
În topul călătorilor s-au
aflat tinerii cu vârsta
cuprinsă între 26-35 de
ani – peste 500 de mii. Potrivit Agenției Europene
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
(Frontex), din anul 2014
până în 2019, au fost înregistrate circa 0,3% de
cazuri de refuz de intrare și 0,5% de cazuri de
ședere iregulară.
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EU4Climate,
pentru combaterea
schimbărilor climatice
Șase țări ale Parteneriatului Estic, inclusiv
Republica Moldova,
vor fi sprijinite de UE în
eforturile de atenuare
a schimbărilor climatice și de adaptare la ele.
Se va întâmpla grație
Proiectului regional
EU4Climate, finanțat de
Uniunea Europeană și
implementat de PNUD
Moldova. Proiectul va
contribui la adoptarea
unor măsuri concrete
contra schimbărilor climatice, cum ar fi: ajustarea legislației naționale
la standardele UE în domeniul climei, inclusiv
la Tratatul Energetic;
integrarea climei în
politicile sectoriale și
îmbunătățirea politicilor și a legislației din
domeniu.
Ambiția mare a proiectului este de a limita impactul negativ al
schimbărilor climatice
asupra vieții cetățenilor
și de a face societatea mai
rezistentă la ele. Pentru

aceasta, urmează să fie
implementat un sistem
riguros de raportare a volumului redus de emisii
de gaze cu efect de seră, în
condițiile în care schimbările climatice pot provoca
daune grave economiei,
business-ului și agriculturii. În plus, va fi efectuată
o analiză a cheltuielilor în
câteva instituții publice,
pentru a vedea în ce măsură acestea contribuie la
combaterea schimbărilor
climatice.
Republica Moldova a
semnat Acordul de la Paris în 2016 și l-a ratificat
în 2017. Țara s-a angajat
ca până în anul 2030 să
reducă emisiile de gaze
cu cel puțin 64% față de
anul 1990. Pentru a realiza acest lucru, este nevoie
de mobilizarea a peste
8,6 miliarde USD până
în 2030. Sectoarele care
generează cele mai multe
emisii în țara noastră sunt
energia, transportul, clădirile, industria, deșeurile
și agricultura.

ES Peter Michalko,
Ambasadorul UE
la Chișinău:
Uniunea Europeană este lideră în promovarea
durabilității mediului și în abordarea
schimbărilor climatice. Potrivit viziunii
Comisiei Europene,
UE va fi prima economie majoră din
lume care să devină neutră din punct de vedere al
climei până în anul 2050. În ultimul deceniu, pentru țările Parteneriatului Estic, UE a alocat circa
580 de mln. de euro pentru acțiuni legate de mediu,
climă, eficiență energetică și energie regenerabilă.
Astăzi UE investește încă 8,8 mln. de euro în Proiectul EU4Climate, ceea ce va permite Republicii Moldova să se alăture eforturilor noastre de a crea un
viitor mai bun și un mediu mai curat pentru copiii
noștri și pentru generațiile viitoare”.
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Femeile din Republica Moldova își
schimbă viața și își schimbă țara
Mihai Chitaica, omul ce a readus caiac-canoe la Varnița.

„Descoperă Moldova rurală!”, acesta este genericul
târgului care, în primele
zile de aprilie, i-a scos pe
chișinăuieni din case și din
birouri și i-a adus la Palatul
Republicii. Un târg colorat,
gustos și ingenios, datorită
produselor și inițiativelor
expuse de peste 30 de Grupuri de Acțiune Locală
(GAL) din toată republica.
Toate au prins viață grație
abordării LEADER, practica
europeană care din 2016,
datorită susținerii UE, este
realizată și în Republica
Moldova.
Târgul a fost un adevărat eveniment multicultural, aducând în prim-plan
oameni și GAL-uri distincte
din toată țara, și oferind
totodată un model de revitalizare a Moldovei rurale,
care astfel poate deveni o
sursă de inspirație inclusiv
pentru țările UE și nonUE. Inițiativele expuse și
rezultatul lor au fost dintre cele mai diverse – de la
miere de albine la obiecte
de artizanat, de la fructe
uscate la roșii și castraveți
crocanți. Vizitatorii târgului au avut ocazia să guste
din bunătăți și să cumpere
produse autentice făcute
manual, dar și să cunoască
oameni care și-au transformat în realitate visul de
a deschide o crescătorie
de iepuri, un club de caiac
canoe sau o sală de sport
într-un sat unde nimeni
nu auzise de fitness...

Cinci fapte esențiale
despre o practică
europeană de succes
1. LEADER este o idee și o
practică europeană. Denumirea vine din franceză – „Liaison Entre Ac-

tions de Développement
de l’Economie Rurale”
(Legături între economia rurală și acțiunile
de dezvoltare). Actoriicheie sunt Grupurile de
Acțiune Locală (GALuri), formate de parteneri locali: reprezentanți
ai sectoarelor public,
civic și antreprenorial.
2. GAL-urile sunt compuse
din oamenii entuziaști
care au crezut în această idee, dar și propriile
forțe de a-și construi viitorul acasă, în localitatea
lor de baștină. Un GAL
trebuie să fie constituit
din minimum trei unități
administrative, al căror
număr de locuitori să nu
fie mai mic de 10.000.
3. În UE, primul Program
LEADER a fost lansat
în 1991. Astăzi, sunt
peste 3000 de GAL-uri
europene care acoperă
peste 54% din populația
rurală.
4. În Republica Moldova,
abordarea LEADER a
început în anul 2016
cu implicarea diverșilor
parteneri și cu sprijinul
mai multor donatori
(UE, Asistența Poloneză,
USAID, HEKS, Estonia).
Primele GAL-uri au fost
lansate în 2017/2018, iar
astăzi ele sunt peste 30 la
număr și acoperă circa
30% din zonele rurale
ale țării. În prezent, LEADER este pusă în practică
de Solidarity Fund PL în
Moldova (până recent, și
de Programul UE SARD).
5. În anul 2018, apelurilor de dezvoltare locală
din Republica Moldova
au răspuns 11 Grupuri
de Acțiune Locală, care
au realizat peste 160
de proiecte locale-pi-

Galina Minceva, croitoreasa
din Corten care și-a realizat
visul de a avea propriul atelier.

salariu lunar de ucenic. Compania pune la dispoziția elevilor un
maistru-instructor, care îi ajută
să lucreze la echipamentele și
utilajele din cadrul întreprinderii, iar treptat ei preiau tot mai
multe sarcini și responsabilități.
Un asemenea model de succes
funcționează la întreprinderea
SEBN MD, filiala Orhei a Companiei japonezo-germane „Sumitomo Electric Bordnetze” SE, unde
sunt încadrați 42 de elevi ai Școlii
Profesionale din Orhei. Elevii se
află trei zile la întreprindere,
iar altele două – în sala de curs.
Prin această formă de instruire,
la final de studii elevul deja este
capabil să execute lucrările, de

Foto: Newsmaker.md
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Chișinău, aprilie 2019. Târgul
„Descoperă Moldova rurală!”

Foto: Echipa editorială

Cișmichioi, UTA Găgăuzia
– sprijinul venit prin GAL
„Cișmeaua Sudului” l-a ajutat pe Dmitrii Ianul să-și dezvolte afacerea cu struți. La
Kongaz, Petru Ratcov a beneficiat de ajutor la un proiect de încălzire a serelor. Iar
la Corten, raionul Taraclia,
prin GAL „Bugeac Kilim”,
croitoreasa Galina Minceva
și-a amenajat un atelier de
cusut nou, spațios, dotat cu
mașini performante.
Sunt doar câteva dintre
micile afaceri locale sau de
familie care s-au produs datorită abordării LEADER.
Despre ele și alte inițiative
similare, despre experiența
acumulată și lecțiile învățate
s-a discutat, în aceeași zi,
la Conferința LEADER UEMoldova, cu tema „Creăm
prosperitatea rurală pentru
oameni”.

Satul moldovenesc
renaște nu doar
prin agricultură
lot cu un buget total de
cofinanțare de 400.000
de euro.

Cum arată și ce fac
GAL-urile
din Republica Moldova
Vasile și Valentina Necula din Dolna, raionul
Strășeni, membri ai GAL
„Plaiul Codrilor”, au o livadă de 27 de hectare de
pruni, iar datorită finanțării
obținute prin LEADER au
reușit să ridice cel de-al
doilea cuptor pentru uscarea fructelor. Tot la Dolna, împreună cu colegii săi
din Stejăreni și Micleușeni,

apicultorul Sergiu Agafiță
modernizează atelierul de
meșterit de stupi de albine.
La Varnița, raionul
Anenii Noi, datorită GAL
„Serpentina Nistrului”,
Mihai Chitaica a obținut
finanțare parțială pentru a cumpăra un motor
pentru barca clubului de
caiac-canoe, al cărui antrenor este. Iar Dumitu Vicol,
consăteanul său, după mai
mulți ani munciți în Italia,
a revenit acasă și, cu sprijinul european de care a
beneficiat prin LEADER,
a deschis o sală de sport
pentru localitate.
Ceva mai la sud – la

rând, cu muncitorii. Aceasta sporește
șansele lor de angajare, respectiv, le
scade pe cele de emigrare.
În R. Moldova, învățământul dual
a fost inițiat de Compania germană
„Draxlmaier”, printr-un parteneriat
demarat în 2014 cu Școala Profesională din Bălți. În prezent, circa 70 de
companii în colaborare cu circa 30 de
instituții de învățământ profesional
tehnic aplică modelul dual de formare
profesională. În cadrul acestor programe de formare profesională sunt
instruiți circa 1500 de elevi, iar 60%
din numărul total de absolvenți sunt
angajați în câmpul muncii.
Sursa: Agora.md
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CU AJUTORUL UNIUNII EUROPENE,

LEADER Moldova:
„Creăm prosperitatea
rurală pentru oameni”

Învățământul dual, realizat după model german
Lipsa forței calificate de muncă
este o provocare pentru angajatorii locali, dar și pentru investitori. Soluția identificată a fost
încheierea parteneriatelor cu
școlile profesionale și dezvoltarea
sistemului de învățământ dual,
după modelul german.
Este vorba de un concept
inovativ de pregătire a forței
calificate de muncă, pe măsura
necesităților angajatorilor. Acesta presupune că, pe parcursul
studiilor, elevii instituțiilor de
învățământ profesional tehnic
primesc instruiri teoretice și
practice atât la școală (30%), cât
și la agentul economic (70%), în
condiții reale de muncă și cu un
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Organizată de Rețeaua
Națională LEADER, cu sprijinul Uniunii Europene și în
colaborare cu Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului, și
cu Rețeaua Națională de
Dezvoltare Rurală, scopul
conferinței a fost să promoveze și să celebreze
rezultatele obținute datorită abordării LEADER în
țara noastră – iar odată cu
aceasta, și pe oamenii care
au avut curaj să și-o asume
în cei trei ani de implementare a conceptului. Un alt
obiectiv a fost crearea unei
platforme de cooperare între GAL-urile din Republica

Moldova și cele din UE. „Este
o formă de inițiativă care
poate să ajute la energia și
entuziasmul care există în
satele și în orășelele Republicii Moldova, iar astfel să
ajute la dezvoltarea locală.
Ei sunt cei care știu ce vor
oamenii, ce le trebuie acolo
unde trăiesc pentru a se bucura de viață”, a accentuat
în discursul său ES Peter
Michalko, Ambasadorul UE.
Conferința s-a încheiat
cu semnarea a câtorva acorduri importante, între care:
Acordurile de finanțare între 18 GAL-uri și Solidarity
Fund PL în Moldova pentru
implementarea proiectelor-pilot LEADER în anul
2019; Acordurile de parteneriat teritorial de către
opt GAL-uri noi din cadrul
proiectului „Activități USAID
LEADER” și Acordul de parteneriat dintre GAL-urile
din UE și din Republica
Moldova („Serpentina Nistrului”, „Movila Măgurii”
și „Bugeac Kilim”) pentru
implementarea proiectului
transfrontalier “Say cheese! Balkan cheese”. Sunt
înțelegeri care asigură continuitate, iar asta înseamnă noi șanse de dezvoltare
pentru localitățile rurale din
Republica Moldova.
Pentru că, afirmă implementatorii acestui program ambițios, experiența
de succes a GAL-urilor demonstrează că satul moldovenesc poate să renască nu
doar prin agricultură, ci și
prin dezvoltarea și diversificarea economiei rurale. De
fapt, despre aceasta și este
abordarea LEADER – despre
entuziasm și dezvoltare.

Opt centre de suport
în afaceri în sudul republicii
Opt centre de suport în
afaceri au fost lansate,
în aprilie a.c., în regiunea de sud a Republicii
Moldova. Patru dintre ele,
create prin proiectul european „Poarta de sud a
Moldovei deschisă pentru
promovarea afacerilor și
investițiilor”, vor funcționa
în cadrul consiliilor raionale din Cantemir, Basarabeasca, Taraclia și Căușeni.
Alte patru spații de preincubare își vor desfășura
activitatea în cadrul Incubatoarelor de afaceri
din orașele Cahul, Leova,
Cimișlia și Ștefan Vodă.

Potrivit responsabililor de proiect, spațiile
de suport antreprenorial au menirea de a oferi
mediului de afaceri din
cele opt raioane servicii
de consultanță la inițierea,
dezvoltarea și administrarea afacerilor, astfel încât
acestea să devină cât mai
competitive și mai profitabile pe piața locală și
pe cea externă. Proiectul
este finanțat de Uniunea
Europeană și este implementat de Consiliul Raional Cimișlia, în parteneriat
cu ODIMM și Agenția de
Dezvoltare Regională Sud.

De la cercetare în protecția solurilor la educație, de
la consolidarea societății civile la transformarea
unui vis personal într-o afacere – poveștile de succes
ale multor femei din Republica Moldova sunt, la

modul direct, concrescute cu spiritul european.
Fiind inspirate și sprijinite de programele UE, astăzi
ele lucrează pentru a-și schimba viața, iar odată cu
aceasta – și țara – în bine.

CORINA LEAH este o tânără și
promi-țătoare cercetătoare. A
lucrat ca inginer-pedolog la Institutul de Pedologie, Agrochimie
și Protecție a Solului „Nicolae
Dimo”, iar datorită Programului european de mobilitate
academică Erasmus Mundus a
studiat un an la Facultatea de Biologie a Universității „Karl-Franzens”
din Graz, Ausitra. Acolo, ea a frecventat
STELIANA BURLACU este fondatoarea
Fundației pentru Educație și Dezvoltare,
care își propune să ridice calitatea vieții
oamenilor prin cercetări, educație, traininguri de dezvoltare. În munca sa, Steliana
a fost inspirată de programul „Training of
Trainers”, organizat de proiectul european
„Societatea Civilă. Dialog pentru Progres”.
Ea a câștigat și un grant oferit de acest
program, care a ajutat-o să își continue
activitatea în sectorul neguvernamental.
Fundația Stelianei Burlacu a lansat deja două
programe de dezvoltare umană, acreditate

de asociații europene: una în domeniul art-terapiei și alta - în
dezvoltare transpersonală. Pe
viitor, Steliana își propune
să aducă acasă experiența
europeană. Pentru că, spune
ea, „Republica Moldova, ca
teritoriu și potențial, ar putea deveni un model de trai
asemeni Elveției sau Belgiei.
Este suficient să studiem și să
preluăm din aceste state modelele
de organizare, la toate nivelurile...”.

DIANA GUDIMA este cunoscută drept
femeia care a adus croasanții în Republica Moldova. Ideea afacerii i-a
venit în timpul călătoriilor, când
savura la micul dejun un croasant
delicios cu o cafea... Astfel a apărut
„CON-DELICIAS”, compania care
produce și comercializează croasanți
în asortiment. Dezvoltarea companiei a fost posibilă datorită unui grant
oferit de Programul european PARE 1+1.
OLGA DIACONU este juristă și membră a Asociației Tinerilor Avocați din
Moldova. Prin implicarea în diverse
proiecte, tânăra încearcă să promoveze standardele de etică în avocatură și
să contribuie, astfel, la îmbunătățirea
calității serviciilor prestate de avocați.
Recent, Olga s-a alăturat Programului UE
Eastern Partnership Civil Society Fellowship, la care a depus dosarul cu proiectul
„Promovarea standardelor de etică în
profesiile juridice”. Timp de cinici luni,

Pentru început, businessul s-a concentrat
pe segmentul hotelelor, restaurantelor și al
catering-ului, după care au decis să creeze
ceva pentru familiile moderne, care nu au
mult timp pentru a petrece la bucătărie.
Astfel, a apărut croasantul congelat, gata de
copt. Astăzi, prin afacerea sa, Diana Gudima aduce produse de calitate în Republica
Moldova, dar și creează locuri de muncă.
Iar pe viitor își propune să deschidă și o
patiserie unde să fie serviți croasanți.

ea a organizat workshop-uri pentru
avocați, dar și pentru elevi, căci
„educația juridică și cultivarea
acestor valori începe mai devreme”. Din același motiv Olga
pledează și pentru introducerea
unui curs opțional de educație
juridică pentru elevi. Pe viitor,
Olga Diaconu spune că se va
concentra pe dreptul în afaceri,
dar și își va continua activitatea în
cadrul Asociației Tinerilor Avocați.

OLESEA LISÎI muncește de
câțiva ani în domeniul serviciilor
de mariaj, iar de curând și-a deschis și propriul salon de rochii
de mireasă și ținute de seară.
Pasiunea pentru rochii de mireasă este un hobby pe care tânăra creatoare îl are din copilărie.
Inițial, cliente îi erau prietenele,
dar treptat numărul comenzilor a
NADEJDA CHETRARU este singura femeie
din Direcția generală planificare, coordonare
și operațiuni și șefa Direcției analiză, planificare și coordonare din cadrul Inspectoratului General Situații de Urgență. În cei 17 ani
de muncă în domeniu, a căutat mereu să se
perfecționeze, astfel încât în 2017 a devenit
prima femeie din Republica Moldova, ce a
condus echipa LEMA (Autoritatea locală de
management de urgență) în cadrul exercițiului
regional de teren, la scară completă, organizat
de Programul UE de Prevenire, Pregătire și
Răspuns la Dezastrele naturale și provocate

cursuri de care nu a avut parte acasă și a
studiat mai intens partea practică a meseriei. „Programul Erasmus+ este, înainte de
toate, o provocare ce sporește dezvoltarea
personalității prin libertatea de a gândi și
de luare a deciziilor, prin abilitatea de a fi
stăpân pe diverse situații”, spune Corina.
Experiența Erasmus a schimbat nu doar
viziunea despre studii a tinerei, ci și cea
despre lume. Iar printre planurile ei de viitor este să scrie o carte.

crescut. Așa că a decis să deschidă un mic
atelier care, în timp, s-a transformat într-un
salon unde clientela este întâlnită cu multă
bucurie... Pentru dezvoltarea afacerii, Olesea
a apelat la Programul european PARE 1+1.
„Aveam nevoie de utilaj de producere mai
modern, de instalații pentru a ne prezenta
la expoziții”, explică tânăra. Iar pe viitor
ea își dorește să treacă granițele țării și
să-și exporte creațiile peste hotare.

de om în Țările Parteneriatului Estic.
Conform scenariului, s-a produs
un cutremur de pământ, fiind solicitată intervenția
echipelor internaționale,
iar Nadejda a condus echipele din diverse instituții
naționale. Colaborarea cu
PPRD East a ajutat-o să-și
consolideze experiența în
gestionarea situațiilor de
risc, cunoștințe pe care le
implementează astăzi în țară.
Sursa: Unimedia.info
(seria de articole elaborate în cadrul Proiectului „VECINII UE Est”)
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Economii de mii de lei datorită
proiectelor de eficiență
energetică la Călărași
Reabilitarea și modernizarea obiectelor de infrastructură socială este una
dintre prioritățile Uniunii
Europene în Republica Moldova. Iar între acestea, o
atenție sporită este acordată
instituțiilor educaționale și
celor medicale. Un exemplu
de succes în acest sens este
orașul Călărași. Aici, în anul
2017, a fost construită cea
mai eficientă, din perspectivă
energetică, grădiniță din țară,
iar la Spitalul raional a fost
renovată centrala termică. Și
geografia proiectelor similare
se va extinde.
De circa doi ani, grădinița
„DoReMicii” din or. Călărași,
care este frecventată de 100
de copii, poartă cu mândrie
titlul de cea mai energo-eficientă clădire publică din
Republica Moldova. Faptul că
este o grădiniță „specială” se
vede de la o poștă – și în exterior, și în interior, instituția
preșcolară a fost proiectată și construită din temelie
după standarde germane de
eficiență energetică. Au fost
instalate panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sistem
de ventilare prin recuperare,
inclusiv sistem de încălzire
și răcire prin pardoseală.
Pentru aceasta, Germania
a alocat peste un milion
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de euro, cu o contribuție
de aproape 100 de mii de
euro venind autoritățile
centrale și locale din țară.
Datorită tehnologiilor inovative, pompelor geotermale
și termopanelor de ultimă
generație, grădinița este
aproape total independentă de sursele tradiționale de
energie. Pentru întreținere,
aici se folosesc trei tipuri de

energie durabilă – solară,
geotermală și pe bază de biomasă. Iar costurile anuale de
întreținere au fost reduse cu
circa 90 la sută, comparativ
cu grădinițele obișnuite.
Au scăzut cheltuielile de
întreținere și la Spitalul raional din Călărași, de ale cărui
servicii beneficiază, anual,
circa 9000 de pacienți. Datorită unor investiții ce s-au

mai, 2019

ridicat la 8,3 milioane de lei,
centrala termică a instituției
medicale a fost renovată și
dotată cu sistem
solar pentru prepararea apei calde
menajere. Astfel,
de doi ani încoace, centrala asigură
întregul spital cu
agent termic, iar
sistemul solar acoperă necesitățile de
producție a apei
calde menajere ale
instituției. În plus,
cele două sisteme
contribuie la reducerea cu până la
40% a emisiilor de
dioxid de carbon.
Și grădinița „DoRe Micii”,
și noul sistem energetic al
Spitalului raional Călărași
au fost posibile datorită
susținerii Republicii Federale Germania, acordată prin
intermediul Băncii pentru
dezvoltare KfW în cadrul
proiectului „Infrastructură
socială și eficiență energetică”, implementat de Fondul
de Investiții Sociale din Moldova. Recent, aflându-se la
Călărași, ES Angela Ganninger, Ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, a
dat asigurări că țara noastră
va beneficia în continuare,
de sprijinul Guvernului German pentru realizarea unor
proiecte de infrastructura
socială în localități (apeducte și canalizare, școli,
grădinițe, drumuri), cu accent
pe eficiența energetică și pe
utilizarea surselor alternative
de energie.

UE susține dezvoltarea
comunităților
La grădinița de copii din satul
Copceac, UTA Gagauz-Yeri, sunt
în plină desfășurare lucrările de
reconstrucție capitală și renovare. În prezent, sunt termoizolați
pereții și este schimbat acoperișul,
după care va fi instalat un gard nou
și pavajul. Reabilitarea grădiniței
din Copceac a devenit posibilă datorită Programului de susținere a
autorităților locale din UTA GagauzYeri, finanțat de UE și realizat de
autoritățile de la Comrat. Lansat în
anul 2017 cu un buget de trei milioane de euro, proiectul prevede,
în 24 de luni de implementare, mai
multe activități pentru dezvoltarea
autonomiei.
Cinci localități din regiunea Cernăuți
a Ucrainei, respectiv patru localități
din nordul Republicii Moldova (comunele Criva, Drepcăuți, Șirăuți și
or. Lipcani) vor avea sisteme moderne de avertizare a populației. Este
vorba de sirene care să-i anunțe
pe cei 8500 de locuitori de partea
ucraineană și cei 10.000 de cea
moldovenească despre riscurile de
situații excepționale. Comunitățile
beneficiare au fost identificate după
criteriul vulnerabilității la inundații,
iar potrivit estimărilor instalarea
sirenelor va avea un impact social,
economic și de mediu. Proiectul
e realizat în cadrul Programului
Parteneriatului Estic de cooperare teritorială Moldova – Ucraina.
Pentru crearea sistemului, Uniunea Europeană a alocat 90% din
bugetul total – circa 300 de mii de
euro, iar contribuția partenerilor
a acoperit 10%.

De la cultură la infrastructură,
Uniunea Europeană va
finanța, prin PNUD Moldova, circa zece proiecte
de renovare a obiectelor
de infrastructură socială,
înaintate de comunitățile
de pe cele două maluri ale
Nistrului. Inițiativa se înscrie în Programul UE „Măsuri de promovare a încrederii”, iar propunerile de
proiect trebuie să vizeze fie
modernizarea instituțiilor
sociale cu profil medical,
cultural, educațional ori
sportiv; fie reabilitarea infrastructurii comunitare
critice: rețele de apeduct
și canalizare, sisteme de
gestionare a deșeurilor,
iluminare stradală și altele. Proiectele individuale
vor fi finanțate cu până la
80 de mii de euro, cele prezentate în comun de mai
multe comunități - cu până
la 125 de mii de euro.
Inițiativa face parte
din cea de-a cincea etapă
a Programului UE „Măsuri
de promovare a încrederii”,
lansată în ianuarie a.c. De
la inițierea Programului, în

Școala din satul Hlinaia, renovată de UE. Foto: PNUD Moldova

anul 2009, au fost renovate
și dotate cu echipament
peste 80 de obiecte de infrastructură socială de pe
ambele maluri ale râului
Nistru. Este vorba de case
de cultură, centre medicale,
complexe sportive, școli,
grădinițe.
Consolidarea relațiilor
dintre malul drept și
cel stâng al Nistrului se
desfășoară pe diverse paliere. Astfel, recent, câte zece
tineri pictori de pe ambele
maluri au organizat, la Biblioteca „B. P. Hașdeu” din
Chișinău, expoziția comună
„Creații Nistrene”, ca parte a proiectului „Dialoguri
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Transnistrene”, realizat cu
sprijinul PNUD Moldova.
Un alt proiect susținut de
UE este „Construim punți,
depășim bariere - construind poduri între societatea
civilă și comunitățile de pe
cele două maluri ale Nistrului”, realizat de Fundația
Est-Europeană. Între altele,
proiectul prevede oferirea
unor cursuri de instruire
în antreprenoriatul social pentru mai bine de 20
de ONG-uri, inclusiv din
stânga Nistrului. Una dintre
aceste afaceri sociale este
magazinul „Copiii stilați”,
inaugurat la Tiraspol cu
sprijinul UE.

În anul 2018, datorită
granturilor oferite de UE,
organizațiile neguvernamentale de pe ambele maluri au realizat împreună
30 de proiecte cu impact, între care: Școlile perinatale
la Criuleni și Tiraspol; Centrele de instruire în acordarea primului ajutor medical
la Bender și Varnița; lansarea serviciilor paliative și a
serviciului „Echipe mobile
pentru familii cu copii cu
nevoi speciale”. În plus,
au fost organizate un șir
de evenimente culturale
și sportive, precum: festivalurile „Noaptea filmelor
sub stele”, „Filme peste
Nistru”, „Nistru Jazz Fest”,
„Urban Generation Fest”,
„Paromul cultural Rașcov Vadul-Rașcov”, conferința
„Cultura e un bun comun”,
lansarea cărții „Povești și
legende de pe Nistru”, Zilele
Spațiului Public 2019, festivalul fotbalistic „Împreună
suntem o echipă”. Per total,
proiectele s-au soldat cu
circa 15 mii de beneficiari
pe ambele maluri.
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pentru mai multă încredere între cele două maluri ale Nistrului

Uniunea Europeană,
pentru un mediu mai curat
Un proiect-pilot ce presupune transformarea deșeurilor
în produse utile – „Pas cu
pas spre colectarea separată a deșeurilor solide” –
se desfășoară în acest an
în comuna Sărata Veche,
Fălești. De câteva luni, la
inițiativa autorităților locale, în fiecare gospodărie
din sat deșeurile sunt colectate separat, relatează
Prime.md.
Totul a început în anul
2017, când mai mulți locuitori din Sărata Veche au
participat la diverse seminare de instruire pentru a
învăța cum să separe corect
gunoiul. Primăria a cumpărat saci și tomberoane
speciale, iar de la sfârșitul
lui 2018 oamenii au început
să separe deșeurile menajere, sticla și plasticul.
Pentru eficiența proiectului, autoritățile locale au
pus la dispoziția oamenilor

peste trei mii de pungi de
sortare a gunoiului. Acestea au fost repartizate prin
gospodării, iar o echipă
de muncitori le colectează periodic. Deocamdată,
deșeurile sunt depozitate,
însă autoritățile caută un
antreprenor care să le ajute la reciclare. „Urmează
să procurăm și o mașină
specializată pentru tomberoane, ca să fie mai ușor
de încărcat gunoiul”, a declarat pentru Prime.md
primara Maria Galiț care,
între timp, împreună cu
câțiva săteni, s-au întâlnit
și cu reprezentanții altor
comune, pentru a le povesti
experiența acumulată în
cadrul proiectului.
Proiectul a fost realizat
grație sprijinului Uniunii
Europene, în valoare de 300
de mii de euro. Pentru evacuarea deșeurilor localnicii
achită anual câte 100 de lei.

