
Un nou acord între Republica Moldova și 

Națiunile Unite a fost semnat la Telenești 

Un eveniment unic a avut  

loc  la Teleneşti pe 10 fe-

bruarie    -  semnarea de 

către  Guvernul Republicii 

Moldova și Națiunile Unite 

a unui program pentru dez-

voltare și asistență pentru 

anii 2013-2017. Noul pro-

gram de cooperare “Spre 

unitate în acțiune: Cadrul de 

Parteneriat ONU - Repu-

blica Moldova” susține 

prioritățile și obiectivele 

de dezvoltare ale Moldo-

vei în domenii importan-

te cum sunt:  guvernarea 

democratică, justiția, 

egalitatea și drepturile 

omului; dezvoltarea uma-

nă și incluziunea socială;  

schimbările climatice și 

gestionarea riscului de 

dezastre naturale. R. 

Moldova a obținut ast-

fel un suport în valoare 

de 217,3 milioane 

USD. 
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La ceremonia de semnare, 

Prim-ministrul Vlad Filat a subli-

niat că acest program va contri-

bui la fortificarea cooperării din-

tre agențiile ONU și partenerii 

naționali. „Noul program oferă o 

descriere cuprinzătoare a asis-

tenței ONU pentru realizarea 

priorităților naționale și repre-

zintă un pas înainte în aducerea 

serviciilor mai aproape de oa-

meni” a mai declarant premierul 

moldovean. Premierul a motivat  

că a ales anume Teleneștiul pen-

tru semnarea acestui acord deoa-

rece aici au fost și sunt imple-

mentate mai multe proiecte fi-

nanțate din sursele ONU. „Mă 

refer la Centrul de reabilitare 

pentru femei şi tineri de servicii-

le căruia au beneficiat deja câte-

va sute de persoane din cei mai 

vulnerabili, la sistemul de gestio-

nare a deşeurilor, care deserveş-

te peste 6500 persoane din în-

treaga localitate, dar şi la Biroul 

Comun de Informaţii şi servicii, 

care funcţionează în raion. Şi 

aceasta este o abordare corectă : 

de la semnare, înţelegere şi până 

la fapte să nu fie niciodată mai 

mult decât un pas”. Kaarina 

Immonen, Coordonator Rezi-

dent ONU în Moldova, care a 

semnat programul din partea 

ONU a menționat că “Noul Ca-

dru de Parteneriat este rezulta-

tul unui proces larg de consul-

tări cu mulți parteneri din Gu-

vern și societatea civilă. ONU 

va continua în anii următori să 

sprijine prioritățile Moldovei de 

integrare europeană”, a con-

chis ea. 

Și ea s-a arătat mulțumită de fap-

tul semnării acestui acord anume 

la Telenești și nu la Chișinău, așa 

cum se întâmplă de regulă.  

„Suntem bucuroşi să fim asociaţi 

cu oraşul Teleneşti pentru că aici 

s-au petrecut foarte multe din 

perspectiva dezvoltării: împreună 

cu alţi parteneri am inaugurat la 

Teleneşti un Centru de reintegra-

re socială pentru femei şi copii 

care au avut de suferit  de violen-

ţa domestică sau alte situaţii şi 

unde au putut să beneficieze de 

asistenţă. De asemenea am lucrat 

cu autorităţile locale din oraş în 

evacuarea deşeurilor menajere.  

Acestea sunt câteva din activităţi-

le de succes care au fost realizate 

până acum”, a mai adăugat oas-

petele de onoare.  

Organizația Națiunilor Unite și-a 

stabilit prezența în Republica 

Moldova prin intermediul progra-

melor și agențiilor specializate 

după puțin timp de la aderarea 

țării la ONU în anul 1992. 

     

                Nicolae Nastas 
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Un centru modern de șah a fost deschis în incinta Liceului “Lucian Blaga” 

Noi oportunități de petrecere a 

timpului liber pentru elevii de la 

Telenești! De curând o sală mod-

ernă de șah a fost inaugurată  în 

incinta Liceului   “Lucian Blaga”. 

Potrivit directoarei liceului, Silvia 

Babără acesta ”Este  începutul 

unui proces de diversificare a 

activităților culturale pe care liceul 

își propune să le găzduiască pe 

viitor”. 

La deschiderea oficială, care a 

avut loc pe 10 februarie, a fost 

prezent prim ministrul Vlad Filat, 

maestrul Viorel Bologan care ală-

turi de  profesorii, elevii din liceu și 

alți oaspeți de vază din raionul 

Telenești . Ei și-au exprimat entuzi-

asmul față de oportunitatea de a-i 

iniția pe teleneșteni  în domeniul 

șahului. 

Directoarea Liceului ―Lucian 

Blaga‖ a mulțumit celor prezenți 

pentru susținere și apreciere și a 

menționat că  proiectul sălii de șah 

are drept scop ―atragerea tinerilor 

și formarea unei noi elite de șahiști 

în Moldova”. Pe termen lung, dum-

neaei își propune să consolideze 

imaginea pozitivă a instituției și să 

promoveze cât mai multe activități 

culturale. 

Sala de șah a fost creată prin 

intermediul unui proiect, susținut 

de Academia de Șah din Moldova 

și a Ministerului Educației. Liceul a 

primit un televizor modern pe care 

se vor proiecta indicațiile instructo-

rului de șah, Valeriu  Roșcovan. 

Sala pune la dispoziția doritorilor 

16 mese și este deschisă în fiecare 

miercuri și vineri începînd cu ora  

16 pentru toți cei care vor să 

descopere misterele acestui joc. 

 Victoria Roșca 

Prim ministrul și reprezentanta ONU 

după semnare 



Tinerii din Telenești vor implicare 

       Recent la Centrul pentru 

tineri din or. Telenești, s-a desfă-

șurat un seminar cu genericul  

„Participarea tinerilor în Mol-

dova”. La  acest seminar au par-

ticipat elevi de la Gimnaziul  

„Mihai Eminescu”, Gimnaziul 

Mihalașa, Liceul Teoretic 

„Lucian Blaga”, tineri din comu-

nitate și  reprezentanți  ai  Admi-

nistrației Publice Locale. 

     Dezbaterea a avut drept scop 

încurajarea implicării 

tinerilor în viaţa socia-

lă, economică şi politi-

că a comunităţii lor. Ei 

au încercat să identifice 

metodele prin care pot 

participa la procesul de 

luare a deciziilor și la 

implementarea acesto-

ra. De asemenea, s-a 

pus problema consoli-

dării grupurilor formale 

si neformale ale tineri-

lor. Participanții la în-

trunire au specificat că 

cele mai frecvente probleme țin 

de lipsa locurilor de muncă, a 

spațiilor de petrecere a timpului 

liber, dar şi de lipsa oportunități-

lor de participare la viața comu-

nității. 

   În rezultatul dezbaterii, tinerii 

au elaborat o declarație în care au 

descris problemele cu care se 

confruntă ei, soluțiile pe care le 

văd, precum și contribuția pe ca-

re sunt gata s-o  aducă pentru 

depășirea respectivelor probleme 

și provocări. Tinerii au decis să 

înainteze acest act  Administrați-

ei Publice Locale. De asemenea a 

fost creată o echipă din 12 tineri 

prezenți la eveniment, care vor 

monitoriza „soarta” de mai de-

parte a declarației și vor participa 

la Forumul Regional al Tinerilor 

din Moldova. 

   Eveniment a fost realizat cu 

ajutorul Fundației  Est-Europene, 

facilitatorul seminarului fiind 

Eduard Mihalaș-președintele 

Consiliului Național al Tinerilor 

din Moldova(CNTM), care a 

provocat tinerii la dezbateri asu-

pra problemelor cu care se con-

fruntă, asupra soluțiilor și riscuri-

lor. 

    La acest seminar au participat 

46 de tineri din instituțiile școla-

re din or. Telenești. Dezbaterile 

care au avut loc la Telenești fac 

parte dintr-un program național 

mai amplu ce prevede instruirea 

a 36 de organizaţii neguverna-

mentale la nivel local din întrea-

ga ţară în elaborarea de proiecte, 

colectarea de fonduri, organiza-

rea dezbaterilor şi ulterior aces-

tea, în colaborare cu administra-

ţia publică locală şi membrii co-

munităţii, vor realiza proiecte 

prin care vor soluţiona probleme-

le stringente identificate în cadrul 

consultărilor publice la nivel  

local.  

 

Ala Botezat 

 

Participanții la dezbaterri 

Coordonatorul seminarului,Eduard Mihalaș, 

explicându-le tinerilor despre implicare și activi-

tăți de voluntariat 
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Organizațiile publice își deschid ușile voluntarilor 

Mai mulți tineri din Telenești 

au decis sa devină voluntari și 

să se implice în primul lor pro-

iect social. Începând cu această 

lună, zece liceeni au decis să-și 

dedice câteva ore din timpul lor 

liber în folosul comunității. 

Recent  (7 februarie) 25 de  

liceeni de la liceul Lucian Blaga, 

au participat la o întâlnire infor-

mală unde s-a discutat  despre 

voluntariat, implicarea voluntară 

a tinerilor în activitățile comuni-

tății, despre impactul muncii lor. 

Atelierul de lucru a fost mediat 

de Victoria Roșca, voluntară în 

cadrul Consiliului Raional al Ti-

nerilor din Telenești și Thomas 

Richman, voluntar de la Peace 

Corps ce activează la Consiliul 

Raional Telenești. Tinerii au fost 

curioși să descopere felul în care 

funcționează instituțiile publice 

și ce se întâmplă în afara pereți-

lor școlii lor. S-a discutat despre 

experiențele personale ale celor 

doi voluntari mediatori și s-au 

spus povești de viață. Astfel tine-

rii au aflat despre importanța vo-

luntariatului ca fenomen social ce 

poate schimba nu doar viața lor 

ci și a comunității unde locuiesc.  

La final, elevii au decis  să pre-

steze muncă voluntară în institu-

ții publice din Telenești  în cadrul 

unui proiect pilot.    

Primăria orașului Telenești, 

Consiliul Raional, Biblioteca Ra-

ională, Centrul de Reintegrare 

pentru Tineri și nu în cele din 

urmă Centrul Titus sunt doar câ-

teva dintre organizațiile partenere 

ce au acceptat să primească vo-

luntarii și să le ofere o experiență 

de viață.  

Acest proiect pilot pentru ra-

ion va avea o speranță de viață 

mare dacă tinerii din liceu vor 

continua să își aducă propria con-

tribuție la dezvoltarea comunită-

ții, devenind voluntari. Investind 

timp și efort pentru o cauză soci-

ală, ei de fapt investesc în dez-

voltarea lor personală și acumu-

lează experiență.  

Victoria Roșca 
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Primăria întinde o mână de ajutor oamenilor străzii 

La începutul lunii februarie o 

comisie a primăriei a depistat la 

marginea oraşului Teleneşti  o 

colibă  în care locuiau două per-

soane. În pofida gerului cumplit 

de afară bărbatul și femeia viețu-

iau în ea, deși încăperea nu avea 

ușă, geamuri, nemaivorbind de o 

sobă care să le dezmorțească oa-

sele. După intervenția primăriei, 

persoanele au fost duse într-un 

adăpost ce aparține ÎM „Apă 

Canal Teleneşti”. 

Ion şi Larisa  au păzit pe par-

cursul verii o grădină, neavând un 

loc permanent de trai. Așa i-a și 

surprins iarna – în cocioaba de la 

marginea orașului.  Potrivit lui 

Ion, pe timp bun bucatele le pre-

găteau afară,  în  fața colibei folo-

sind  o plită improvizată din  câte-

va cărămizi şi o plasă din metal.  

Apa o  cărau de la o fântână, am-

plasată în câmp,  în apropierea 

colibei. Pe post de pat aveau niște 

scânduri, iar hainele vechi le ser-

veau drept așternuturi. 

Potrivit  asistentului social, Tu-

dor Bajura,  persoanele date 

„puteau să înghețe dacă nu erau 

depistate  la timp  deoarece, după 

evacuarea lor din această colibă, 

s-au înregistrat temperaturi foar-

te scăzute în care nici un om nu 

ar fi rezistat fără surse de încălzi-

re și mâncare”, a mai adăugat 

asistentul social. Din spusele vi-

ceprimarului oraşului,  Victor 

Bogdan,  Ion şi Larisa trăiesc la 

momentul dat  într-o încăpere 

unde este cald şi  curat, fiind  ali-

mentați zilnic.  În schimbul con-

dițiilor de trai adecvate, aceștia 

sunt puși să facă muncă în folosul 

comunităţii. E posibil ca în cu-

rând Ion  să fie  angajat  la lucru.  

Primăria a lansat un apel, prin 

care a încercat să sensibilizeze 

opinia publică. Cetăţenii cu suflet 

mare le-au adus  haine şi acum 

aspectul lor este   total diferit de 

ziua  în care au fost depistați. Ion 

a declarat că este foarte mulţumit 

de mâna întinsă de primărie şi 

este foarte recunoscător  oameni-

lor cu suflet mare care nu au ră-

mas indiferenţi la cazul lor. 

La ultima şedinţă a Consiliului 

orăşenesc s-au alocat 10 mii de 

lei pentru acordarea  ajutorului 

necesar persoanelor social vulne-

rabile.  

Nicolae Nastas Coliba unde urmau să ierneze Ion 

și Larisa 



Cu un Buget de criză pentru 2012, Telenești are șanse reduse pentru dezvoltare 

   În acest an bugetul orașului Te-

lenești a fost estimat la aproximativ 

13 milioane de lei, sau puțin peste 

un milion de dolari. Dacă am îm-

părți acești bani la numărul de lo-

cuitori, am obține în jur de 1600 de 

lei pe cap de locuitor. Cea mai ma-

re parte din venituri o constituie 

transferul de la bugetul central în 

valoare totală de 7 milioane 512 

mii lei. Ca și în anii precedenți cei 

mai mulți bani sunt înghițiți de sfe-

ra educației – peste 9 milioane 600 

de mii de lei, ceea ce constituie cir-

ca 71 la sută din bugetul total.  

     Am încercat să aflăm ce înseam-

nă de fapt suma de 13 milioane de 

lei pentru un orășel ca Telenești. 

Expertul Alexandru Osadci de la 

Congresul Autorităților locale din 

Moldova (CALM) ne-a declarat că 

acest buget poate fi consideratul 

unul auster (strâmtorat) ”insuficient 

pentru a dezvolta servicii calitative, 

nemaivorbind de dezvoltarea loca-

lă”. 

Din anexele la buget desprin-

dem că se alocă 780 de mii pentru 

sfera gospodăriei comunale unde 

sunt incluse drumurile, amenajarea 

teritoriului, întreținerea infrastructu-

rii etc, adică cu 80 de mii mai mult 

decât pentru domeniul cultura, artă 

și sport și cu vreo 40 de mii mai 

mult ca pentru  autoritățile executive 

ale administrației  publice locale. 

Ponderea cea mai mare o deține sfe-

ra învățământului – 9 milioane 600 

de mii de lei, dintre care doar 78 la 

sută sunt acoperiți de banii din bu-

getul de stat, restul rămânând pe 

umerii primăriei. ”Nu este clar de ce 

educația, care trebuie să fie 

acoperită în întregime din 

transferuri de la Bugetul de stat, 

fiind o competență delegată, este 

până la urmă finanțată parțial din 

resursele locale ale primăriei. Acest 

lucru nu permite localității să se 

dezvolte sau să-și distribuie 

fondurile în funcție de priorități”, a 

mai spus Alexandru Osadci. Potrivit 

expertului de la CALM, banii 

prevăzuți în bugetul pentru anul 

2012 abia  acoperă  necesitățile 

dictate de cei de sus, iar autorităților 

locale nu le rămâne decît să atragă  

fonduri de la donatorii externi, ca 

unică soluție ce le-ar permite 

dezvoltarea localității.  

Spre comparație, un orășel 

din Republica Cehă - Semily cu o 

populație similară cu cea a 

Teleneștiului a aprobat pentru 2012 

un buget de 157 milioane de 

coroane, sau 96,6 milioane de lei, 

ceea ce reprezintă o sumă de 7 ori 

mai mare decît cea prevăzută pentru 

Telenești. 

A avut loc prima şedinţă a Consiliului orăşenesc din anul 2012 

La 15 februarie a avut loc prima şe-

dinţa a consiliului orăşenesc Teleneşti 

din anul 2012 Întrebarea de bază a 

şedinţei a fost executarea bugetului 

primăriei oraşului pe anul 2011. De 

asemenea a fost aprobată organigra-

ma primăriei, au fost modificate taxe-

le, tarifele și impozitele la anumite 

servicii. 

Contabilul şef al primăriei,  Viorica 

Tăietu, a început cu o dare de seamă a 

îndeplinirii bugetului pentru anul 2011. 

Ea a raportat că venitul la bugetul oră-

șenesc a  fost îndeplinit în proporție de 

102,2 % (circa 13 milioane și jumătate 

de lei), iar volumul total al cheltuielilor 

a constituit puțin peste 14 milioane lei . 

În anul 2011 au fost investite 823  mii 

lei pentru construcţii la Centrul  Comu-

nitar Multifuncţional. La capitolul re-

paraţie capitală au fost investite 931,7 

mii lei  ce au fost repartizate în felul 

următor: pentru Grădiniţa  de copii nr.4 

s-au alocat 172,4 mii lei; Căminul cul-

tural Mihalaşa- 172,4 mii lei, Parcul 

central - 228 mii lei, Centrul multi-

funcţional 68,8 mii lei,  Stadionul  din 

satul Mihalaşa  - 17,9 mii lei,  

 S-au acceptat și o serie de modificări 

la bugetul pentru 2012. Astfel s-a decis  

alocarea din fondul disponibil  a unei 

sume de 100 mii lei pentru desfăşura-

rea bilunarului înverzirii curăţeniei 

sanitare şi salubrizării teritoriului care 

se va desfășura  în perioada 

01.03.2012- 01.05.2012, pentru susţi-

nerea echipei de fotbal  la campionatul 

republican (10 mii lei)  şi 5 mii lei pen-

tru  participarea  echipei de fotbal la 

campionatul raional; S-au alocat 15 mii 

lei pentru alimentaţia a 36 copii din 

familiile social vulnerabile la cantina 

gimnaziului „M.Eminescu” şi multe 

alte modificări. 

A fost aprobată organigrama şi statele 

de personal ale primăriei oraşului în 

număr de 11,5 unităţi şi s-a permis de a 

salariza alte 3 unităţi din mijloacele 

speciale. 

S-au modificat cotele de impozitare  pe 

bunurile imobiliare care vor constitui 

„0,05” la sută din baza impozabilă a 

bunurilor imobiliare. S-a introdus o 

taxă nouă „pentru terenurile agricole 

cu construcţii amplasate pe ele cota de 

0,1 la sută din baza impozabilă a bunu-

rilor imobiliare” 

La propunerea primarului a fost modi-

ficată Decizia Consiliului orăşenesc 

„Cu privire la aprobarea tarifelor  la 

serviciile publice de salubrizare,  furni-

zate de  Î.M.  „Serviciul de salubrizare. 

Astfel s-a anulat  taxa de 30 lei pentru 

persoanele fizice și juridice care de 

sine stătător transportau deșeurile la 

gunoiștea autorizată”. 

Nicolae Nastas 

Secretarul Consiliului Orășenesc  

Telenești 

Consilierii în sala de ședințe 
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Gerul și  ninsorile abundente 

din luna februarie au provocat mai 

multe probleme locuitorilor și au 

produs mai multe pagube materia-

le în agricultură. Doar în ultima 

săptămână trei pacienţi au fost in-

ternaţi în secţia chirurgie a Spita-

lului raional Teleneşti cu degeră-

turi la mâini și la picioare, susține 

șeful secţiei chirurgie de la Spita-

lul raional domnul Simion Potlog. 

 Potrivit viceprimarului , Victor 

Bogdan „Pentru deszăpezirea dru-

murilor din  orășelul Telenești au 

fost implicate 2 tractoare speciali-

zate care au curăţat aproximativ  

53 km de drum.   În primă instanță  

au fost deszăpezite străzile centra-

le, după care a venit și rândul 

stradelelor  de la periferii”.   

Din cauza gerului și a ghețușu-

lui format,  doar în ultima săp-

tămână s-au adresat  după în-

grijiri medicale șapte persoa-

ne, care prezentau  diferite tra-

umatisme şi fracturi.  

   Din spusele șefului adjunct 

al direcției Agricultură al Con-

siliului Raional Telenești,  Va-

lerian Harea, gerurile au afec-

tat 50- 70 % din plantațiile de 

viță de vie. Îndeosebi au avut 

de suferit soiurile de masă, 

pomii fructiferi de persici și 

caise au suferit la 50- 60 % 

Sunt afectate semănăturile de 

toamnă Grînele la 30 % au 

fost compromise, iar rapița - 

100%.   

Nicolae Nastas 

Efectele gerului și ale ghețușului: Degerături și traumatisme  

La Telenești a fost un ger… de au înghețat robinetele 

Gerul din ultima perioadă le-

a provocat mai multe daune 

teleneștenilor. Case înghețate, 

lemn de foc și cărbune folosit la 

greu pentru dezmorțirea aerului 

din încăperi, drumuri înzăpezite 

și greu accesibile sunt doar 

cîteva dintre necazurile cu care 

se confruntă oamenii de mai bine 

de 2 săptămîni. Cel mai grav este  

faptul că cea mai parte a 

populației care locuiește la case 

nu mai are apă prin conductă, 

deoarece le-au înghețat robine-

tele. 

 Pentru locuitorii orașului 

Telenești acesta nu e o noutate, 

deoarece în fiecare an o dată cu 

primul ger  dispare și apa de la 

robinet. În această iarnă au 

înghețat robinetele la circa ju-

mătate dintre proprietarii caselor 

la sol. Dacă pe parcursul anului 

fîntînile sunt date uitării , atunci 

pe timp de iarnă acestea sunt sal-

varea orășenilor, care vin pe rînd 

pentru a lua apă de joasă calitate. 

Potrivit  directorului Apă Canal, 

Foma Mereuţă, „au de suferit 

locuitorii care și-au montat 

ţevele la adâncimi mici, iar 

înt reprinderea  nu poate 

interveni  pentru a le dezgheţa, 

deoarece ţevele sunt din 

polietilen”, a mai adăugat 

s p e c i a l i s t u l .  P u ț i n  m a i 

îmbucurătoare este situația la 

blocuri, unde proprietarii de 

apartamente  se bucură de  apă în 

robinete. Însă  gerul din acest an 

le-a jucat și  lor festa  - la mai 

multe blocuri țevile au cedat și 

ele în fața temperaturilor scăzute 

și au înghețat. Oamenii  încearcă 

să găsească o soluție pentru 

situația creată, învelind țevile și 

amplasînd fibre de sticlă în 

fîntîni, dar uneori eforturile lor 

sunt zădarnice. Acum singura 

so lu ț ie  pent ru  problema 

aprovizionării cu apă pare a fi 

încălzirea timpului de afară. 

Conform meteorologilor  în 

orașul Telenești în următoarele 

10 zile se așteaptă o încălzire 

ușoară a timpului. Temperatura 

va oscila de la -7 C la +5C 

ziua  și -8C la 0C noaptea.  La 

finele lunii se prevăd precipitații 

sub formă de ninsoare dar și de 

ploaie.  

Natalia Lascov 

Tractor în acțiune în apropierea primări-

ei și terenului de fotbal 
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Tractorul face drum spre discotecă 

Editarea acestui buletin este posibilă datorită parteneriatului dintre People in Need, Primăria Telenești și Consiliul Raional 

al Tinerilor din Telenești. Proiectul este finanţat de către Programul „Transition Promotion‟ al Ministerului Afacerilor Ex-

terne al Republicii Cehe 


