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Timp de şase luni, Rezervația cultu-
ral-naturală Orheiul Vechi a fost aria de 
implementare a unui proiect de promo-
vare a patrimoniului deosebit din centrul 
R. Moldova. Realizat sub egida Mişcă-
rii Ecologiste din Moldova, cu sprijinul 
Serviciului Silvic al SUA (US Forest 
Service), proiectul „Tinerii din Orheiul 
Vechi – vocea pentru promovarea du-
rabilă a rezervației” a implicat copiii, 
adolescenții şi profesorii din localitățile 
raioanelor Orhei, Dubăsari și Criuleni, 
amplasate în perimetrul rezervației „Or-
heiul Vechi”. Scopul proiectului a fost 
de a oferi tinerilor cunoștințe mai apro-
fundate despre valoarea și importanța 
peisajului din Rezervația cultural-natu-
rală „Orheiul Vechi”, a sensibiliza co-
munitatea în această privință, ajutându-i 
pe tineri să devină mesageri și promo-
tori ai patrimoniului local.Inițial, au fost 
stabilite parteneriate cu profesorii din 8 
școli care se află în arealul Rezervației 
cultural-naturale „Orheiul Vechi” (Tre-
bujeni, Ivancea, Piatra, Susleni, Maş-
căuţi, Holercani, Marcăuţi, Molovata). 
Aceștia au participat la o masă rotundă 
despre potențialul cultural-natural al 
Rezervației, unde au fost stabilite acti-
vitățile extra-curriculare pentru copii în 
vederea promovării educației ecologice 

și creșterii atașamentului față de pla-
iul natal (excursii și concurs de eseuri 
și desene). Ghidați de profesori, ele-
vii din cele opt localități amplasate în 
arealul rezervației, au participat la 32 
de excursii și expediții educative. Do-
ritorii au aplicat la concurs, descriind 
și ilustrând diversitatea și frumusețea 
peisajului în care trăiesc. Inițial, lu-
crările au fost apreciate la nivel local, 
iar cele mai reușite 16 creații au parti-
cipat la etapa regională. În rezultatul 
jurizării, au fost desemnați tinerii am-
basadori ai Rezervației cultural-naturale 
„Orheiul Vechi”. Cupa Micului Amba-
sador a fost obținută de Ludmila Carțîn 
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 comuna Butuceni. „Pe de-
sen am reprezentat satul meu Mașcă-
uți, 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 Ludmila 
Carțîn, una dintre câștigătoare. Instituți-
ile de învățământ din care vin elevele au 

primit câte un aparat foto profesionist. 
„Sunt mândru că US Forest Service a 
susținut proiectul Mișcării Ecologiste 
din Moldova în cadrul programelor sale 
de cooperare internațională. Mă bucur 
că la proiect au participat un număr 
foarte mare de copii din cele opt școli 
din localitățile din zona rezervației cul-
tural-naturale „Orheiul Vechi”. Au fost 
desemnați doi mici ambasadori, dar, 
de fapt, cred că au învins toți cei peste 
500 de copii care au participat la nume-
roasele excursii și lecții în aer liber”, a 
remarcat Constantin Mihăilescu, ex-
pert 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 NATU-
RA. De asemenea, până la sfârșitul lunii 
septembrie, va vedea lumina tiparului o 
broșură cu eseurile și desenele realizate 
de elevi.Mișcarea Ecologistă din Mol-
dova este convinsă că invitația fiecărui 
mic ambasador va atrage noi vizitatori 
în fiecare dintre localitățile rezervației 
cultural-naturale „Orheiul Vechi”, con-
tinuând procesul de afirmare a tinerilor 
ca promotori ai patrimoniului local.

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

Tinerii din Orheiul Vechi - vocea pentru 
promovarea durabilă a rezervației 

Prim-ministrul Pavel Filip a avut 
o întrevedere cu vicepreședintele 
„Gazprom”, Valerii Golubev. Păr-
țile au discutat despre asigurarea 
pieței interne cu gaze naturale, 
tranzitul acestora, dar și procedu-
rile de reorganizare a SA „Mol-
dovagaz”, impuse de cadrul legal 
național și angajamentele asumate. 
 Oficialii au făcut un schimb de 
opinii în legătură cu perspecti-
vele dezvoltării colaborării din-
tre Republica Moldova și com-
pania „Gazprom”. Conducerea 
concernului rus a dat asigurări că 
în 2019 piața internă din Repu-
blica Moldova va fi asigurată cu 
volumul necesar de gaze natura-
le precum s-a convenit anterior. 
 În cadrul discuțiilor, a fost abordat 
și subiectul privind necesitatea re-

organizării SA „Moldovagaz”, dar 
și a celorlalte întreprinderi de dis-
tribuție a gazelor naturale aflate în 
proprietatea companiei, în confor-
mitate cu prevederile legislației Re-
publicii Moldova, dar și cu directi-
vele europene, în special pachetul 
III energetic. Termenul de imple-
mentare a prevederilor este 1 ianua-
rie 2020. Pavel Filip a menționat că 
Guvernul va asigura suportul nece-
sar pentru restructurarea sectorului 
în termenii stabiliți și crearea unei 
piețe concurențiale în domeniu. 
 La finalul întrevederii, Valerii Go-
lubev l-a invitat pe prim-ministrul 
Pavel Filip să participe la ceremo-
nia aniversară a companiei  „Mol-
dovagaz”, care va marca 20 de ani 
de activitate, în anul 2019.

Asigurați cu volumul 
necesar de gaze

Circa 500 de kilograme de le-
gume care nu corespund ce-
rințelor minime de calitate au 
fost retrase din comerț de către 
Agenția Națională pentru Sigu-
ranța Alimentelor. Este vorba 
despre 220 kilograme de ardei, 
180 kilograme de roșii și 80 ki-
lograme de castraveți „vizibil 
neconforme”, spune ANSA. 
 Asta după ce la linia fier-
binte a Agenției au parvenit 
plângeri din partea consuma-
torilor, cu privire la calitatea 
proastă și lipsa informației 
pentru cumpărătorii de fructe 
și legume. Astfel, inspectorii 
ANSA au efectuat controale 

inopinate în unitățile de co-
merț din municipiul Chișinău 
în zilele de 24 – 26 septembrie. 
În urma controalelor au fost 
depistate următoarele încălcări: 
Lipsa informației necesare 
pentru consumatori despre, 
originea produsului, calita-
tea, calibrul, categoria, anul 
recoltei și informația cu pri-
vire la tratarea suplimenta-
ră a fructelor și legumelor; 
Informații incomplete despre 
fructele și legumele proas-
pete, astfel este imposibil 
de urmărit trasabilitatea lor; 
În depozit au fost găsite fruc-
te și legume neetichetate; 

Legume neconforme pla-
sate spre comercializare; 
Expunerea în comercia-
lizare a fructelor și legu-
melor în stare de alterare. 
Operatorii din comerț au fost 
atenționați asupra necesită-
ții de procurare a fructelor și 
legumelor etichetate. De ase-
menea au fost întocmite pro-
cese verbale de contravenție. 
Totodată, ANSA menționează 
că va monitoriza în continuare 
respectarea cerințelor de calita-
te, comercializare și etichetare 
a fructelor și legumelor proas-
pete plasate pe piață.
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Aproape 500 de kg de legume 
au fost retrase de pe piață


