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Medicină modernă la Cantemir

Inițial, au fost stabilite parte-
neriate cu profesorii din 8 școli 
care se află în arealul Rezer-
vației cultural-naturale „Or-
heiul Vechi” (Trebujeni, Ivan-
cea, Piatra, Susleni, Mașcăuți, 
Holercani, Marcăuți, Molova-
ta). Aceștia au participat la o 
masă rotundă despre poten-
țialul cultural-natural al Re-
zervației, unde au fost stabili-
te activitățile extra-curriculare 
pentru copii în vederea pro-
movării educației ecologice și 
creșterii atașamentului față de 
plaiul natal (excursii și concurs 
de eseuri și desene). Ghidați de 
profesori, elevii din cele opt lo-
calități amplasate în arealul re-
zervației, au participat la 32 de 
excursii și expediții educative. 
Doritorii au aplicat la concurs, 
descriind și ilustrând diversita-
tea 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 ambasadori 
ai Rezervației cultural-natura-
le „Orheiul Vechi”. Cupa Micu-
lui Ambasador a fost obținută 
de Ludmila Carțîn din Mașcă-
uți (raionul Criuleni) și Xenia 
Romaniuc din Piatra (raionul 
Orhei). O ceremonie festivă a 
fost organizată la sfârșitul lunii 
iunie 2018, la sediul Rezerva-
ției cultural-naturale „Orheiul 
Vechi” din comuna Butuceni. 
„Pe desen am reprezentat sa-
tul meu Mașcăuți, conacul lui 
Ioan Sârbu care se află în lo-
calitate; dar și una dintre cele 
mai cunoscute înălțimi – Dea-
lul Chiclăului. Este o invitație 
pentru turiștii din alte țări, din 
alte localități, să vadă locuri-

le noastre deosebite”, a decla-
rat Ludmila Carțîn, una dintre 
câștigătoare. Instituțiile de în-
vățământ din care vin elevele 
au primit câte un aparat foto 
profesionist.

„Sunt mândru că US Fo-
rest Service a susținut pro-
iectul Mișcării Ecologiste din 
Moldova în cadrul programe-
lor sale de cooperare interna-
țională. Mă bucur că la proiect 
au participat un număr foarte 
mare de copii din cele opt școli 
din localitățile din zona rezer-
vației cultural-naturale „Orhe-
iul Vechi”. Au fost desemnați 
doi mici ambasadori, dar, de 
fapt, cred că au învins toți cei 
peste 500 de copii care au par-
ticipat la numeroasele excur-
sii și lecții în aer liber”, a re-
marcat Constantin Mihăilescu, 
expert în domeniul protecției 
mediului al Agenției de Dez-
voltare Internațională a State-
lor 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 bro-
șură cu eseurile și desenele re-
alizate de elevi.

Mișcarea Ecologistă din 
Moldova este convinsă că 
invitația fiecărui mic amba-
sador va atrage noi vizitatori 
în fiecare dintre localitățile 
rezervației cultural-naturale 
„Orheiul Vechi”, continuând 
procesul de afirmare a tine-
rilor ca promotori ai patrimo-
niului local.

Acest articol este publicat 
în cadrul proiectului „Tinerii 
din Orheiul Vechi – vocea pen-
tru promovarea durabilă a re-
zervației”, realizat de Mișca-
rea Ecologistă din Moldova, 
cu sprijinul Serviciului Silvic 
al SUA (US Forest Service).

Tinerii din Orheiul Vechi –  
vocea pentru promovarea durabilă a rezervației

Peste 350 de mii de exami-
nări și analize de labora-
tor au efectuat medicii de 
la Spitalul Raional Cante-
mir cu ajutorul utilajului 
oferit în calitate de grant 
de către Guvernul Japoni-
ei. Cele 5 aparate, în va-
loare de peste 100 de mii 
de euro, au fost donate in-
stituției medicale în anul 
2015 în cadrul Programu-
lui de Granturi pentru Se-
curitatea Umană.

Pacienții internați în spital, 
sunt mulțumiți de noile apa-

rate medicale japoneze. Ion C, 
un bărbat de 48 de ani din ora-
șul Cantemir, a fost internat re-
cent în spital, acuzând dureri 
insuportabile la rinichi. Deși 
s-a așteptat ca investigațiile să 
dureze jumătate de zi, acestea 
au fost efectuate în mai puțin 
de o oră.

„Operativ, timp de o oră eu 
am fost internat în spital. Niș-
te aparataje performante, adică 
nu trebuie să te duci la Chiși-
nău, este posibilitatea aici în 
orășel să investigheze”, a afir-
mat pacientul.

„Cu aceste aparate medi-

cale, se poate de diagnosticat 
în 15-30 de minute. Au ridicat 
performanța spitalului”, a spus 
directorul spitalului din Can-
temir, Iurie Mihăescu.

Şi ambasadorul Japoniei 
în Republica Moldova a ră-
mas impresionat de funcțio-
nalitatea echipamentul medi-
cal: „Acesta este unul dintre 
aproape ultima generația a 
aparatelor japoneze poate, cele 
mai reușite”. Oficialul a fost 
invitat și în laboratorul clinic 
diagnostic. Aici, ambasadorul 
a verificat cum funcționează 
un microscop. Şefa laborato-

rului clinic, Elena Colțos, le-a 
arătat cum funcționează unul 
din aparate. 

„Scopul acestui proiect este 
de a asista în mod direct efor-
turile autorităților locale, și 
instituțiilor publice, pentru a 
spori calitatea vieții cetățeni-
lor”, a declarat ambasadorul 
Japoniei în Moldova, Masano-
bu Yoshii.

Potrivit autorităților publice 
locale, utilajul medical, donat 
de guvernul nipon, a facilitat 
accesul locuitorilor din raio-
nul Cantemir la servicii me-
dicale de calitate.

„Noi apreciem efortul gu-
vernului Japonez, și pentru toți 
este clar, că tehnica japoneză, 
este o tehnică performantă”, 
a spus președintele raionului 
Cantemir, Andrei Ciobanu.

În total, 50 de spitale din 
țară au beneficiat de echipa-
ment medical modern în ca-
drul Programului de Gran-
turi pentru Securitatea Umană 
„Kusanone”.

Timp de șase luni, Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi a fost aria de implementare a unui proiect de promovare a patrimoniului de-
osebit din centrul R. Moldova. Realizat sub egida Mișcării 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 și profesorii din locali-
tățile raioanelor Orhei, Dubăsari și Criuleni, amplasate în perimetrul rezervației „Orheiul Vechi”. Scopul proiectului a fost de a oferi tinerilor 
cunoștințe mai aprofundate despre valoarea și importanța peisajului din Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”, a sensibiliza comuni-
tatea în această privință, ajutându-i pe tineri să devină mesageri și promotori ai patrimoniului local.


