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Iulie 2018   ACTUALITATEA

AU FOST DESEMNAŢI AU FOST DESEMNAŢI 

Ambasadorii Rezervației „Orheiul Vechi”Ambasadorii Rezervației „Orheiul Vechi”

A devenit deja o tradiție ca în fiecare 
an, pe data de 29 iunie, să venim la 
Giurgiulești pentru a sărbători Ziua 

Dunării. Această sărbătoare, instituită pe 
plan european în anul 1994, este marcată și 
în Republica Moldova. Locul festivităților se 
potrivește ca o mănușă acestui eveniment: aici, 
la Giurgiulești, e „poarta de sud” a țării, unde 
Dunărea se întâlnește cu Prutul și ne face din 
mână înainte de a se vărsa în Marea Neagră.

În această zi tot satul, de la mic la mare, s-a 
adunat în scuarul din fața Casei de Cultură. 
În acest an comunitatea i-a avut ca oaspeți 
de onoare pe Excelențele Sale Ambasadoarea 
Republicii Federale în Moldova, doamna Julia 
Monar, Ambasadoarea Italiei în Republica 
Moldova, doamna Valeria Biagiotti și Ambasa-
doarea Regatului Unit al Marii Britanii în Repu-
blica Moldova, doamna Lucy Joyce; domnul 
Alexander Karner, șeful Biroului de Coordo-
nare a Cooperării Tehnice a Agenției Austriece 
de Dezvoltare; doamna Urszula Pałłasz, șefa 
Secţiei Politice, Presă și Informare în cadrul 
Delegației UE la Chișinău, doamna Angela Sax, 
șefa Băncii Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD) în Moldova.

Discursul de începere a 
festivităților a fost oferit de 
doamna Tatiana Gălățeanu, 
p r i m a r  a l  l o c a l i t ă ț i i 
Giurgiulești, care a deschis 
onorurile prezentându-i pe 
oaspeți și oferind informații 
despre amploarea evenimen-
tului dedicat Dunării la nivel 
european. Ulterior, doam-
na deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova, Elena 
Bacalu, și secretarul de stat 
al Ministerului Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Dorin Andros, au menționat realiză-
rile și contribuțiile Republicii Moldova ca stat 
riveran al Dunării în cadrul Strategiei Uniunii 
Europene a Regiunii Dunării (SUERD). În 
calitate de co-gazdă a sărbătorii, Thomas Moser, 
directorul general al companiei „Danube Logis-
tics” (investitor general și operator al Portului 
Internațional Liber Giurgiulești) , a urat bun-
venit tuturor celor prezenți.

Imediat după discursurile de întâmpinare, 
copiii satului îmbrăcați în straie populare au 

lansat în aer baloanele 
care alcătuiau împreună 
expresia „Danube Day”, 
iar orchestra a cântat val-
sul „Valurile Dunării”, 
compus de românul Iosif 
Ivanovici în anul 1880, în 
timp ce oaspeții prezenți 
au dansat pe ritmurile 
acestui vals vienez.

Programul festiv a con-
tinuat cu cântece și dan-
suri oferite de ansamblul 

Etnofolcloric „Giurgiuleanca” și ansamblul de 
dans „Bobocelul”. Concertul s-a mutat din fața 
Casei de Cultură în interiorul acesteia, unde alte 
trupe de dans au distrat spectatorii, iar seara a 
culminat cu o zeamă tradițională de pește și o 
horă a întregului sat. 

Sărbătoarea a fost organizată de Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu-
lui, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare 
Sud, Portul Internaţional Liber Giurgiulești și 
administraţia publică locală. La fel ca în anii 
precedenți, evenimentul a fost susținut finan-
ciar de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, 
care sprijină proiectul „Dunărea Unește” pen-
tru promovarea Strategiei Uniunii Europene 
pentru Regiunea Dunării, dar și a Programelor 
transfrontaliere și transnaţionale.

Ziua Internațională a Dunării este aniversată 
în fiecare an la 29 iunie. Manifestările dedicate 
acestei zile se desfășoară în toate cele 14 state 
dunărene, pentru a marca dorința acestor țări 
de a adopta măsuri și strategii comune pentru 
protejarea fluviului european.

Ana APINTEI 

Ziua Dunării la sudul ţării

Proiectul „Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promo-
varea durabilă a rezervației”, implementat de Mișcarea Eco-
logistă din Moldova cu sprijinul Serviciului Silvic al SUA 

(US Forest Service), a desemnat cei mai buni elevi-promotori ai 
localităților din rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”. 

Cupa Micului Ambasador a 
fost obținută de Ludmila Carțîn 
din Mașcăuți (raionul Criuleni)
și Xenia Romaniuc din Piatra 
(raionul Orhei). Instituțiile de 
învățământ din care vin elevele au 
fost premiate cu câte un aparat foto 
profesionist. Elevele câștigătoare 
au convins prin felul inedit în care 
au descris frumusețea meleaguri-
lor natale și măiestria cu care au 
desenat peisajele din localitate. 
„Pe desen am reprezentat satul 
meu Mașcăuți, conacul lui Ioan 
Sârbu care se află în localitate; dar 
și una dintre cele mai cunoscute 
înălțimi – Dealul Chiclăului. Este o 
invitație pentru turiștii din alte țări, 
din alte localități, să vadă locurile 
noastre deosebite”, a declarat Lud-
mila Carțîn, una din câștigătoarele 
Cupei Micului Ambasador.

Premierea a fost organizată la 20 
iunie 2018, în localitatea Butuceni, 

la sediul rezervației cultural-natu-
rale „Orheiul Vechi”. La eveniment 
au participat învingătorii primei 
etape – în total, 16 elevi, care au 
fost însoțiți de profesorii lor. Dacă 
la etapa locală diplome au primit 
elevii, la ceremonia de final apre-
cieri au fost adresate profesorilor: 
Ludmila Buzilă de la Trebujeni, 
Sergiu Suvac de la Ivancea, Elena 
Carțîn de la Mașcăuți, Mariana Sol-
tan de la Susleni, Viorica Sîrbu de la 
Piatra, Oleg Bejan de la Marcăuți, 
Ana Popușoi și Maria Bodean de 
la Holercani. Atât elevii, cât și 
profesorii lor, au primit câte un set 
de materiale informative oferite de 
Mișcarea Ecologistă din Moldova, 
Societatea Pentru Protecția Păsări-
lor și a Naturii și revista NATURA.

Organizatorii și oaspeții eve-
nimentului au apreciat implicarea 
tinerilor și a mentorilor acestora. 
Au salutat audiența: Elena Sco-

bioală - coordonatorul proiec-
tului, Sergiu Popescu - directo-
rul rezervației cultural-naturale 
„Orheiul Vechi”, Lilia Curchi - 
redactor-șef coordonator al revistei 
NATURA și Constantin Mihăilescu 
- expert în domeniul protecției 
mediului al Agenției de Dezvoltare 
Internațională a Statelor Unite ale 
Americii (USAID). 

„Sunt mândru că US Forest 
Service a selectat acest proiect în 
cadrul programelor de cooperare 
internațională. Mă bucur că a parti-
cipat un număr foarte mare de copii 
din cele opt școli din localitățile din 
zona rezervației cultural-naturale 
„Orheiul Vechi” și am impresia că 
au învins peste 500 de copii care au 
participat la numeroasele excursii 
și lecții în aer liber”, a remarcat 
Constantin Mihăilescu.

După festivitatea de premiere, 
elevii și profesorii coordonatori au 
participat la o excursie în defileul 
râului Răut, organizată și ghida-
tă de echipa Mișcării Ecologiste 
din Moldova. Traseul a inclus 

Casa Tradițională din satul Butu-
ceni, schitul mănăstirii rupestre 
„Adormirea Maicii Domnului”, 
schitul pârcălabului Bosie, izvo-
rul medieval, Băile tătărești din 
satul Trebujeni. Excursia a fost 
completată cu scurte pauze de 
instruire în domeniul fotografiei 
de peisaj – o altă surpriză a Mișcării 
Ecologiste din Moldova pentru 
învingătorii concursului. La final, 
participanții excursiei au servit un 
prânz tradițional la o pensiune eco-
turistică din Trebujeni și au văzut 
modalitatea în care turismul se 
poate îmbina cu activitatea plăcută 
de a re-descoperi plaiul natal.

În scurt timp, grație proiectului, 
va fi tipărită o ediție specială în 
revista NATURA și o broșură cu 
eseurile și desenele realizate de cei 
16 învingători ai concursului de 
eseu și desen. Astfel, invitația fie-
cărui mic ambasador va atrage noi 
vizitatori în fiecare din localitățile 
rezervației cultural-naturale „Orhe-
iul Vechi”.

Delia MORARU 

Despre Nistru, 
la Kiev

Nu rupe firul unei prietenii, căci, chiar dacă îl legi din nou, nodul rămâne. Octavian Paler

Principalul subiect de discuţie al 
Reuniunii bilaterale a Grupului 
de Lucru 3 „Mediu, schimbări 

climatice și securitatea energetică“ a 
Forumului Societăţii Civile al Par-
teneriatului Estic cu participarea 
ONG-urilor din Ucraina și Republica 
Moldova a constat în Impactul hidro-
energeticii asupra mediului înconju-
rător în ambele ţări. 

La întâlnire au fost discutate planurile 
Ucrainei de construcție a centralelor hidroelec-
trice, consecințele asupra mediului pe exemplul 
unor râuri și posibile soluții de prevenire a 
degradării mediului. Din partea Ministerului 
Ecologiei și Resurselor Naturale al Ucrainei 
a fost prezent viceministrul Mukola Kuzio și 
reprezentanţii SA Ukrhidroenergo. Ultimii 
au promovat în cadrul întâlnirii dezvoltarea 
hidroenergeticii în Ucraina. 

Delegaţia din Republica Moldova a fost 
reprezentată de Ina Coșeru, coordonatorul 
regional al Grupului de Lucru 3 din cadrul 
Forumului Societăţii Civile al Parteneriatului 
Estic, Iuliana Cantaragiu, membru al Comisiei 
moldo-ucrainene de asigurare a funcţionării 
nodului hidraulic de la Novodnestrovsk, 
Alecu Reniţă, președintele Mișcării Ecologiste 
din Moldova și Ilia Trombiţchi, președintele 
Asociaţiei Internaţionale a Păstrătorilor râului 
Nistru „Eco-Tiras” .

Participanţii din R. Moldova au fost în spe-
cial interesaţi de subiectul Hidrocentralei de 
la Novodnestrovsk. Pentru estimarea debitului 
fluviului Nistru, care urmează să fie asigurat de 
Ucraina, autoritățile R. Moldova au cerut elabo-
rarea studiului de evaluare a impactului asupra 
mediului. Reprezentanții ONG-urilor  au cerut 
ca acordul să fie semnat de ambele părţi doar 
după ce studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului va fi finalizat. Acest studiu urmează 
să fie elaborat de PNUD Moldova și susţinut 
financiar de Guvernul Suediei.

Colegii din Ucraina au prezentat o comuni-
care amplă despre secarea afluenţilor fluviului 
Nistru din cauza construcţiei barajelor și a 
hidrocentralelor mici. În Ucraina, actualmente 
au fost construite peste 130 de hidrocentrale 
mici, astfel, ONG-urile din ambele țări prezente 
la reuniune, au solicitat interzicerea construcţi-
ei microhidrocentralelor pe râurile mici.

Ca urmare a reuniunii, a fost creat un grup 
de lucru, care va definitiva textul declarației 
comune privind hidroenergetica din Ucraina 
și R. Moldova, inclusiv pe Nistru. Această 
declaraţie urmează să fie transmisă Guvernelor 
din Ucraina și R. Moldova și partenerilor de 
dezvoltare. Totodată, textul va fi propus pentru 
semnare și celorlalte state ale Parteneriatului 
Estic, care se confruntă cu probleme similare.

În plus, participanţii au discutat perspecti-
vele creării unui subgrup nou din ONG-urile 
active din ţările Parteneriatului Estic, în cadrul 
Grupului de Lucru 3, în domeniul transpor-
turilor. 

Evenimentul a avut loc cu sprijinul proiec-
tului Civic Synergy finanţat de Uniunea Euro-
peană și implementat în Ucraina și Forumul 
Societăţii Civile al Parteneriatului Estic, la fel 
susţinut de Uniunea Europeană.

 Ina COȘERU

Tinerii descoperă frumuseţile satului SusleniTinerii descoperă frumuseţile satului Susleni

Cupa Micului Ambasador a ajuns la autoarele celor Cupa Micului Ambasador a ajuns la autoarele celor 
mai frumoase lucrări: de la stânga, Ludmila Carţîn mai frumoase lucrări: de la stânga, Ludmila Carţîn 
(a treia) şi Xenia Romaniuc (a cincia)(a treia) şi Xenia Romaniuc (a cincia)

Pâine şi sare pentru oaspeţii sărbătorii Pâine şi sare pentru oaspeţii sărbătorii 
Ziua Dunării, 2018Ziua Dunării, 2018

Dansuri şi voie bună la Giurgiuleşti, Dansuri şi voie bună la Giurgiuleşti, 
de Ziua Dunăriide Ziua Dunării


