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Lilia CURCHI

Evenimente

Vă aşteptăm în gaşca 
voluntarilor

În perioada 1 – 7 octombrie 2018 în R.Moldova se va 
desfășura ediția a XII-a a Săptămânii Naționale a Voluntari-
atului (SNV) cu genericul „Hai în gaşca voluntarilor!”. Este 
cel mai mare eveniment național de promovare a voluntari-
atului, care mobilizează un număr mare de organizaţii şi 
cetățeni din toată țara să se implice în viaţa comunităţilor. 

Pe parcursul unei săptămâni autorităţile publice, 
organizaţiile societăţii civile și grupuri de inițiativă, în parte-
neriat cu mass-media, business-ul, persoane publice etc. vor 
realiza campanii de sensibilizare, dezbateri la tema voluntari-
atului, acţiuni de caritate, salubrizare, şezători, instruiri etc.

Acest eveniment ne unește și ne mobilizează și pe noi, 
rezinenii, la lucruri frumoase. Implicându-ne în activități de 
voluntariat, căpătăm aptitudini, cunoștințe și experiență, iar 
comunitatea - diminuarea problemelor existente.  

Activitățile sunt coordonate de coordonatori raionali. În 
raionul Rezina, subsemnata coordonează acest eveniment 
al patrulea an consecutiv. Din 2015 până în prezent, am 
reușit să creștem calitativ și cantitativ numărul de activități 
desfășurate în Săptămâna Națională a Voluntariatului. Pentru 
efortul depus în SNV 2016, ne-am învrednicit de Premiul 
Mare, iar în 2017 - de Diploma de Gradul I a Guvernului 
Republicii Moldova. 

Și în acest an vom demonstra, că ne pasă de comunitatea 
în care trăim, ne implicăm și ne dorim o schimbare pentru 
cetățeni. Vă invit să facem această schimbare împreună, să 
dăm dovadă de activism civic, de mobilizare și implicare. 
Avem deja preconizate peste 70 de acțiuni care se vor desfășura 
în perioada 1-7 octombrie c. Colectarea datelor continuă, 
sunteți bineveniți în orice perioadă a campaniei, în calitate 
de organizator sau voluntar al evenimentului. Pentru aceasta 
este nevoie să îndepliniți un formular de participare în SNV 
2018 (cu denumirea activității, data, ora, scopul și persoana 
responsabilă și să-l expediați la adresa de email: lstavinschi@
mail.ru ori să ne contactați la tel. 079779411. 

Lansarea o� cială a evenimentului SNV 2018 „Hai în gașca 
voluntarilor!” va avea loc în incinta Incubatorului de Afaceri 
din or. Rezina pe  01 octombrie, la ora 14:00. Vă așteptăm 
cu drag în gașca noasrtă, pentru a demonstra că suntem mai 
buni și doar uniți putem schimba lumea.

Liuba Stavinschi, directoarea AO „Nufărul”,                                                                                
coordonatoare raională a SNV

Hai, Moldova! Să te facem 
mai curată

La întrunirea din august a profesorilor de geogra� e am 
făcut public mesajul echipei "Hai Moldova" de a participa 
la cea mai mare activitate de salubrizare de pe planetă. 
Scopul acestei mișcări internaționale este de a găsi soluții 
durabile de gestionare a deșeurilor, dar și de a sensibiliza 
populația  privind gravitatea situației ecologice.

Echipa "Hai Moldova” este parte a mișcării globale World 
Cleanup Day (Ziua Globală a Curățeniei) care, în data de 
15 septembrie 2018, a avut drept scop să mobilizeze 100 de 
milioane de oameni din 150 de țări pentru a strânge 500 de 
milioane de tone de gunoi din spațiile publice. În Moldova, 
echipa își propune să adune 100 000 de voluntari și să strângă 
1400 tone de gunoi.

Activ s-a implicat la curățarea de gunoie a planetei și 
raionul Rezina. Reprezentanții administrației publice locale 
au coordonat și au monitorizat bunul mers al acestei acțiuni 
de voluntariat. Startul a fost dat de președinta raionului, 
dna Eleonora Graur. Vicepreședintele raionului dl Andrei 
Godoroja a adus de la Chișinău sacii și mănușile reciclabile 
și le-a distribuit primăriilor. Deoarece nu în toate satele 
a fost posibilă desfășurarea salubrizării pe 15 septembrie, 
vicepreședintele a întocmit gra� cul desfășurării lucrărilor 
până pe 22 septembrie. În total numărul voluntarilor înscriși 
va �  de aproximativ 1800 de persoane. Activ s-au implicat în 
acțiunile de salubrizare în perioada 15-22 septembrie volun-
tarii din Rezina, Cuizăuca, Păpăuți, Lalova, Pripiceni –Răzeși, 
Sârcova, Trifești, Cinișeuți, Ignăței ș.a. Deșeurile colectate au 
fost depozitate la gunoiștile autorizate. Valea râului Nistru a 
devenit mai curată, deoarece toate localitățile riverane ale 
raionului au curățat-o în această săptămână. Elevii și corpul 
didactic din Pripiceni-Răzeși au curățat valea  râului Cogâlnic. 

Și noi, profesorii și elevii Gimnaziului Lalova, tot 
valea Nistrului am curățat-o pe toată porțiunea localității.

În majoritatea gimnaziilor și în liceele din raion s-au 
desfăşurat activităţi de conștientizare a importanței 
salubrizării şi menţinerii unui mediu curat. 

Ludmila I� odi, profesoară la Gimnaziul Lalova, 
coordonatoare raională "Hai Moldova"

 Ecologie

Scopul proiectului a fost 
de a oferi tinerilor cunoștințe 
mai aprofundate despre va-
loarea și importanța peisaju-
lui din Rezervația cultural-
naturală „Orheiul Vechi”, a 
sensibiliza comunitatea în 
această privință, ajutându-i 
pe tineri să devină mesageri 
și promotori ai patrimoni-
ului local.

Inițial, au fost stabilite 
parteneriate cu profesorii 
din 8 școli care se a� ă în 
arealul Rezervației cultural-
naturale „Orheiul Vechi” 
(Trebujeni, Ivancea, Piatra, 
Susleni, Maşcăuţi, Holercani, 
Marcăuţi, Molovata). Aceștia 
au participat la o masă rotundă 
despre potențialul cultural-
natural al Rezervației, unde 
au fost stabilite activitățile 

extra-curriculare pentru 
copii în vederea promovării 
educației ecologice și creșterii 
atașamentului față de plaiul 
natal (excursii și concurs de 
eseuri și desene). Ghidați de 
profesori, elevii din cele opt 
localități amplasate în arealul 
rezervației, au participat la 
32 de excursii și expediții 
educative. Doritorii au apli-
cat la concurs, descriind 
și ilustrând diversitatea și 
frumusețea peisajului în care 
trăiesc. Inițial, lucrările au 
fost apreciate la nivel local, iar 
cele mai reușite 16 creații au 
participat la etapa regională. 
În rezultatul jurizării, au fost 
desemnați tinerii ambasa-
dori ai Rezervației cultural-
naturale „Orheiul Vechi”. 
Cupa Micului Ambasador 

a fost obținută de Lud-
mila Carțân din Mașcăuți 
(raionul Criuleni) și Xenia 
Romaniuc din Piatra (raionul 
Orhei). O ceremonie festivă 
a fost organizată la sfârșitul 
lunii iunie 2018, la sediul 
Rezervației cultural-naturale 
„Orheiul Vechi” din co-
muna Butuceni. „Pe desen 
am reprezentat satul meu 
Mașcăuți, conacul lui Ioan 
Sârbu, care se a� ă 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 Ludmila Carțân, 
una dintre câștigătoare. 
Instituțiile de învățământ din 
care vin elevele au primit câte 
un aparat foto profesionist.

„Sunt mândru că US 
Forest Service a susținut 
proiectul Mișcării Ecolo-
giste din Moldova în cadrul 
programelor sale de coop-
erare internațională. Mă 
bucur că la proiect au par-
ticipat un număr foarte 
mare de copii din cele opt 

școli din localitățile din zona 
rezervației cultural-naturale 
„Orheiul Vechi”. Au fost 
desemnați doi mici amba-
sadori, dar, de fapt, cred că 
au învins toți cei peste 500 
de copii care au participat la 
numeroasele excursii și lecții 
în aer liber”, a remarcat Con-
stantin Mihăilescu, expert în 
domeniul protecției mediului 
al Agenției de Dezvoltare 
Internațională a Statelor 
Unite ale Americii (USAID).

Creațiile elevilor au fost 
promovate la nivel național, 
prin intermediul unei ediții 
speciale incluse în revista NA-
TURA. De asemenea, până 
la sfârșitul lunii septembrie, 
va vedea lumina tiparului 
o broșură cu eseurile și de-
senele realizate de elevi.

Mișcarea Ecologistă din 
Moldova este convinsă că 
invitația � ecărui mic amba-
sador va atrage noi vizitatori 
în � ecare dintre localitățile 
rezervației cultural-naturale 
„Orheiul Vechi”, continuând 
procesul de a� rmare a tine-
rilor ca promotori ai patri-
moniului local.

Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru
promovarea durabilă a rezervației

Timp de şase luni, Rezervația cultural-naturală 
"Orheiul Vechi" a fost aria de implementare a unui 
proiect de promovare a patrimoniului deosebit din cen-
trul R. Moldova. Realizat sub egida Mişcării Ecologiste 
din Moldova, cu sprijinul Serviciului Silvic al SUA (US 
Forest Service), proiectul „Tinerii din Orheiul Vechi 
– vocea pentru promovarea durabilă a rezervației” a 
implicat copiii, adolescenții şi profesorii din localitățile 
raioanelor Orhei, Dubăsari și Criuleni, amplasate în 
perimetrul rezervației „Orheiul Vechi”.

Aceasta este a patra 
încercare a lui Alexandru 
Tinică, ex-primar, actual-
mente consilier orășenesc 
de Şoldăneşti, de a chema 
și pedepsi prin intermediul 
instanței jurnaliștii care, pe 
parcursul anului 2016, au 
realizat două investigaţii de-
spre două proiecte iniţiate şi 
implementate la Șoldănești 

pe timpul mandatului dân-
sului. Investigaţiile despre 
care am amintit au fost pos-
tate pe site-ul o� cial al IM-
PULS TV şi publicate în zia-
rul CUVÂNTUL. Materialul 
video „Unde-s milioanele 
pentru stadioane” poate �  
vizionat, accesând link-ul 
http://impulstv.com/video/
unde-s-milioanele-pentru-

stadioane/, iar investigaţia 
„Oraşul Şoldăneşti a rămas 
fără parc şi fără bani” poate �  
urmărită pe: http://impuls-
tv.com/video/soldanesti-
orasul-fara-parc-si-fara-
bani/.

În cererile anterioare, 
Alexandru Tinică solicita 
tragerea la răspundere și 
repararea prejudiciului 
moral de către jurnaliști 
'pentru îngrădirea acce-
sului la informații prin 
nesoluționarea cererilor de 
acces la informații, pentru 
apărarea vieții private și de 
familie, pentru defăimare 
și răspândire a falsurilor'. 
În două cazuri, punctul în 
aceste ”dueluri” a fost pus 
de Curtea de Apel Chișinău. 

Instanța din capitală a 
lăsat în vigoare hotărârile 
Judecătoriei Orhei, sediul 
Şoldăneşti. 

La 12 septembrie curent, 
magistraţii de la Cole-
giul Civil, Comercial și de 
Contecios administrativ al 
Curții Supreme de Justiție, 
unde a apelat Alexandru 
Tinică, au declarat inad-
misibil recursul înaintat de 
fostul primar de Șoldănești 
privind apărarea vieții pri-
vate și a familiei. Încheierea 
este irevocabilă.

D e c i z i a  re c e nt ă  a 
instanţei de fond Şoldăneşti 
poate �  atacată cu apel timp 
de 30 de zile la Curtea de 
Apel Chişinău.

Reporter “C”

 Revenim la materialele publicate

Instanţa a respins ca neîntemeiată 
încă o cerere a ex-primarului A.Tinică

Încă o cerere de chemare în judecată depusă de 
ex-primarul oraşului Şoldăneşti Alexandru Tinică în 
contradictoriu cu IMPULS TV, săptămânalul CUVÂN-
TUL, jurnaliștii Victor Sofroni și Natalia Rotari a fost 
respinsă de către Judecătoria Orhei, sediul Șoldănești 
ca � ind vădit neîntemeiată. În cererea de încasare a 
prejudiciului moral și cheltuielilor de judecată recla-
mantul mai vizează și Primăria Șoldănești, dar și pe 
actualul primar, Ion Cuculescu. 

Ghidați de profesori, elevii din cele opt localități amplasate în arealul rezervației, au participat la 32 de excursii 
și expediții educative.

Acest articol este publicat în cadrul proiectului „Tinerii din 
Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a rezervației”, 
realizat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, cu sprijinul Ser-
viciului Silvic al SUA (US Forest Service).


