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Consiliul orăşenesc Teleneşti în şedinţă ..
La şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Teleneşti din 18 octombrie
anul curent, au fost examinate 19 întrebări.
În cadrul ședinței Consiliului
Orășenesc au fost examinate şi
aprobate începînd cu 1 ianuarie
2013 normele de folosire a apei
potabile prestată de Î.M. „Apă Canal” Teleneşti pentru o persoană
la casele cu reţelele de canalizare
de la blocurile locative de 210 litri
timp de 24 ore şi pentru casele cu

Consilierii în timpul ședinței discută
despre întrebările din ordinea de zi

un nivel de 260 litri timp de 24
ore. Aceste norme au fost aprobate
cu scopul contorizării tuturor robinetelor la casele şi apartamentele
deservite de Î.M. „Apă-Canal”.
Pentru familiile social vulnerabile
Consiliul a decis alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea
şi instalarea contoarelor de apă. De
asemenea s-a hotărât transmiterea
unui autovehicul şi a altor bunuri
materiale în sumă de 396 mii lei,
procurate în urma proiectelor implementate de primărie Întreprinderii Municipale „Apă-Canal Teleneşti” şi transmiterea mijloacelor
fixe şi bunurilor materiale în sumă
de mai mult de trei milioane trei
sute de mii de lei Serviciului de
Salubrizare Teleneşti. Totodată, a
fost aprobată organigrama şi state-

le de personal a serviciului de salubrizare în număr de 23,7 unităţi.
La această ședință a fost votată
formarea comisiei care se va ocupa de inventarierea şi transmiterea
cu titlul gratuit a gimnaziului
„Mihai Eminescu” şi gimnaziul
din satul Mihalaşa de la primăria
oraşului Teleneşti la finanţarea din
bugetul Consiliului Raional Teleneşti cu începere de la 1 ianuarie
2013. De asemenea s-a decis
transmiterea în proprietatea Consiliului Raional Teleneşti a Oficiului
Medical din satul Mihalaşa.
În cadrul şedinţei, de asemenea
au fost examinate chestiunile ce
ţin de problemele funciare, instituirea tutelei asupra copiilor minori
rămaşi fără supraveghere.
Au fost acceptate şi unele modificări la buget: alocarea sumei de
50 mii lei ca și contribuţie a primăriei oraşului la proiecte; pentru
supravegherea lucrărilor de construcţie a reţelelor de canalizare pe
sectorul Izvoraş suma de 27 mii
lei, premierea echipei de fotbal
deţinătoare a primului loc la
„Cupa preşedintelui raionului
2012 ” cu 5000 de lei.
Nicolae Nastas
Secretarul Consiliului Orășenesc Telenești
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Raionul Telenești va avea strategie Anticorupție
Recent, angajații Consiliului Raional Telenești au aplicat la un proiect cu privire la
elaborarea Strategiei Anticorupție pentru autoritățile publice locale și au fost selectați pentru elaborarea ei. În
luna octombrie au avut loc
două ateliere de lucru, unde
funcționarii publici de la serviciile descentralizate și deconcentrate din raionul Telenești au elaborat strategia cu
suportul experților de la Institutul de Dezvoltare Urbană.
Strategia
Anticorupție
este de a preveni unele fenomene ale corupției și nu de a
depista încălcările care sunt
în prezent. În cadrul atelierelor de lucru au fost evidențiate cele patru domenii cele
mai vulnerabile la corupție, și
anume: achizițiile publice,
planificarea și administrarea lucrărilor de construcție, managementul financiar și acordarea ajutorului
social. În cadrul strategiei
este explicat de ce anume
aceste domenii sunt vulnera-

bile la corupție și care sunt
modalitățile de minimizare a
efectelor negative. Documentul conține un plan de acțiuni
care precizează ce măsuri
vor fi luate în cadrul fiecărui
obiectiv strategic, costul estimativ, termenul de realizare,
responsabili și indicatorii de
performanță. Acțiunile au un
plan de realizare de cel târziu
până în anul 2015.
Documentul mai prevede și
un portofoliu de proiecte prioritare, și anume : sporirea
transparenței în domeniul
achizițiilor publice, crearea
unui centru de informare și
asistență juridică gratuită
pentru persoanele afectate
de corupție, elaborarea bazei
de date a lucrărilor de construcții, Respiro - suport familiilor care au în grijă copii cu
dizabilități.
Planul Strategic de
tratare şi prevenire a corupţiei pentru perioada 2013-2015
va fi aprobat de către Consiliul Raionale Teleneşti până

în data de 30 noiembrie
2012 şi va servi ca model
pentru autorităţile publice
locale în elaborarea, adoptarea şi implementarea actelor similare. Textul strategiei
pentru raionul Telenești poate fi descărcat de pe site-ul
oficial al Consiliului Raional
Telenești: www.telenesti.md
la secțiunea Monitorul de
Telenești de pe prima pagină a website-ului.
Activitățile cu privire la
elaborarea strategiei în Autorităţile Publice Locale este
implementat de Institutul de
Dezvoltare Urbană în 2 raioane din Republica Moldova: Teleneşti şi Căuşeni.
Parteneri ai proiectului sunt
Consiliul Europei, Centrul de
Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei şi Cancelaria de Stat.
Strategiile Anticorupție pentru Autoritățile Publice Locale sunt inovative pentru Republica Moldova, iar de
asistență gratuită cu privire
la elaborarea lui beneficiază
doar raioanele Telenești și
Căușeni.
Andrei Gavriliță
Specialist în Dezvoltare
Investițională și Cooperare,
participant la atelierele de
lucru și face parte din echipa
care a aplicat la proiectul
pentru elaborarea Strategiei

Șefa Direcției Finanțe, Contabilul-Șef și specialistul în relații cu
publicul discută despre managentul financiar din cadrul Consiliului
Raional Telenești
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Tinerii din Telenești continuă să facă voluntariat în instituțiile publice
Primăvara trecută în Teleneşti s-a
derulat un program de voluntariat
care le-a dat șansa elevilor de la
Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
să facă voluntariat într-o organizaţie din oraşul Teleneşti. Astfel,
13 liceeni au activat în cadrul
Primăriei oraşului Teleneşti,
Consiliului Raional, Biblioteca
Raională, Centrul de Reintegrare
pentru Tineri şi Centrul Titus.
Prin participarea la acest program elevii au susţinut organizaţiile şi comunitatea, au învăţat să
fie responsabili pentru postul lor
şi au aflat mai multe despre domeniile în care ei ar putea activa
în viitor. Voluntarii n-au fost plătiţi, dar au câştigat experienţă de
muncă şi au dezvoltat competenţe noi.
Începând cu luna octombrie, sa deschis programul din nou în
Teleneşti, şi alți 13 tineri de la
liceu vor face voluntariat la organizaţiile respective. Toate orga-

nizaţiile care au participat în primăvară vor primi voluntari
această toamnă, plus încă două
organizaţii, și anume Direcţia
Asistenţă Socială şi Protecţie a
Familiei şi Grădiniţa numărul 4
vor participa pentru prima dată.
Menționăm că la Consiliul Raional Direcția Economie a fost înlocuită de Direcția Asistență Socială și protecție a familiei. Se
preconizează ca voluntarii să lucreze în jur de 3 sau 4 ore pe săptămână. Programul va dura până
la mijlocul lunii decembrie, după
care fiecare voluntar poate decide împreună cu organizaţia lui
dacă o să continue activitatea
acestuia în cadrul organizaţiei.

lul programului ar putea fi replicat în mai multe comunităţi.
Începând cu primăvara viitoare
este de aşteptat ca programe similare se vor deschide la alte
şcoli din toată Moldova.
Dacă doriţi să aflaţi mai mult
despre acest program, aveți nevoie de voluntari în organizația
unde lucrați, puteți să-l contactaţi
pe Thomas Richman, voluntar la
Corpul Păcii. Email-ul lui este
richman.thomas@gmail.com. El este
voluntar la Consiliul Raional, iar
pentru prima jumătate a zilei îl
puteți găsi la Direcția Economie.
Thomas Richman, voluntar la
Corpul Păcii

În cea mai mare parte până
acum, programul este de succes.
Organizaţiile beneficiază de ajutor gratuit şi elevii învaţă lucruri
noi şi câştigă experienţă.
Programul a fost implementat
fără ajutorul unui grant, şi mode-

Sărbătorile de toamnă peste Ocean
În Statele Unite ale Americii, ca și
în Moldova, sfârşitul toamnei şi
începutul iernii sunt anotimpurile
multor sărbători, iar prima este
Halloween. De fapt, nu se știe
precis nici când, nici de ce sărbătoarea Halloween-ului a fost inventată, dar se crede că s-a început sute de ani în urmă şi a fost
legată de recoltările toamnei. În
ziua de azi, în cea mai mare parte
Halloween-ul este sărbătorit de
copii. În fiecare an, în ultima zi a
lunii octombrie, copiii poartă costume pentru a se masca, sub forma unui animal, a unui om vestit,
sau orice altceva, în funcție de
imaginația fiecăruia. Împreună cu
prietenii şi părinţii lor, ei merg la
fiecare casă pe stradă şi spun
„Trick or Treat” care s-ar spune
„truc sau trată” în limba română.
După aceasta, ei primesc bomboane sau alte feluri de bunătăţi.
Pentru copii este o seară distractivă, plină de bomboane şi dulciuri.
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Următoarea sărbătoare mare în
SUA este Thanksgiving, ori „Ziua
Recunoştinţei.”
Thanksgiving este sărbătorit a
patra joi a lunii noiembrie în fie-

fărâmituri de pâine uscată, amestecate cu ceapă, unt, frunze de
salvie, sare şi piper negru.
Curcanul este servit cu un sos
care se numeşte „gravy.” Acesta
este făcut din unt, făină albă, bulion de curcan ori de vită, şi alte
mirodenii. Alte bucate tradiţionale sunt piure de cartofi cu
gravy, dulceaţă de afine şi un fel
de tort de bostan care este asemănător cu plăcinta. Thanksgiving
este o zi de odihnă cu familia şi
cu mâncarea gustoasă. Nu este o
sărbătoare religioasă, dar este una
din cele mai importante sărbăCopiii de Halloween
tori în SUA.
care an. De obicei Thanksgiving
Thomas Richman
este o zi unde toată familia este
voluntar la Corpul Păcii
împreună şi stau la masa mare cu
multă mâncare. Când sunt împreună, oamenii spun multe lucruri
de care ei sunt recunoscători.
Mâncarea tradiţională pentru
Thanksgiving este curcan, împlut
cu „stuffing,” care este făcut de
TELENEȘTI-INFO

O teleneșteancă curajoasă locuiește la Chișinău
Un ins din Chişinău care a
decis ziua în amiaza mare să
sustragă în văzul lumii un aparat
de casă dintr-o farmacie din centrul Chişinăului a încurcat-o rău.
Acesta a fost luat pe urme de farmacista de la tejghea care nu s-a
temut să se ia la încăierare cu el
şi să recupereze aparatul de casă
în care se aflau 1600 lei. Episodul s-a produs sub ochii la mai
mulţi martori aflați în farmacie
şi în stradă care, din păcate, nu
au intervenit. Cele întâmplate au
fost filmate de o cameră de luat
vederi imaginile fiind preluate
de către „Jurnal TV”. Cadrele cu
farmacista îndrăzneață au surprins locuitorii oraşului nostru
deoarece Olesea Palamarciuc
este originară de la noi din oraș.

versuri” - ne spune Maria
Furdui, directorul
bibliotecii
„V. Alecsandri” care ne-a informat asupra acestui caz extraordinar.

La întâlnirea din
studioul
„Jurnal TV” Olesea le-a spus
moderatorilor că toate s-au întâmplat pe neaşteptate. Sala era
plină de oameni dar asta nu l-a
oprit pe răufăcător. Mai întâi
acesta încercă să deschidă unul
din dulapurile de sticlă. Olesea
care deservea un client la acel
moment şi văzându-l ce face i-a
strigat „Ce te-a apucat omule!”
Insul s-a oprit pe câteva minute
apoi pe neaşteptate a smuls de
pe tejghea aparatul de casă şi a
rupt-o la fugă spre ieşire. Strigătele celor din sală au făcut-o pe
“Am privit acest episod cu inte- farmacistă să intervină și a luat
res deosebit. Olesea este fiica -o la fugă după răufăcător.
Aureliei Dobjanschi, directorul
nostru adjunct. A fost întotdea- “Întrucât insul nu ştia zona i-am
înainte,
l-am
izbit
una curajoasă, se ocupa cu ieşit
sportul, mult timp a practicat doborându-l din picioare însă să
baschetul . A mai făcut şcoala -i smulg din mâini aparatul de
de pictură din Teleneşti, scrie casă a fost ceva mai greu. I-am

smuls până la urmă aparatul şi
m-am întors la locul de muncă.
Cu regret nimeni nu a intervenit
deşi era o mulţime de lume, doar
o doamnă a chemat poliţia. Ulterior peste o zi doamna în cauză
m-a vizitat şi m-a întrebat cum
mă simt” - a comunicat Olesea
în cadrul emisiunii “Sare și Piper” de la Jurnal TV.
După cum ne-a relatat mama
Olesei, ea a mai fost victimă a
unor furturi în aceiași farmacie,
dar până la asta hoţii au rămas
nevăzuţi. Situaţia a făcut-o să fie
cu ochii în patru şi să intervină
prompt după ce a ajuns-o cuţitul
la os.
De la mama ei am aflat că
Olesea e absolventă a facultăţii
de jurnalism şi ştiiinţe a comunicării de la Universitatea de Stat
din Moldova, este deja căsătorită
şi are un fiu de trei ani. După
concediul de maternitate a fost
nevoită să-şi găsească de lucru la
farmacie.
Făptaşul a fost reţinut la scurt
timp de către poliţie. Acesta riscă 3 ani de închisoare sau o
amendă de la 4 până la 10 mii de
lei.
Ion Cernei
Redactor ziarul “Cuvântul”

Olesea la locul ei de muncă în farmacie
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Cei mai buni antreprenori au fost nominalizați la Telenești
Recent, au fost nominalizați cei mai buni antreprenori ai
anului 2011 în 7 sfere, fiind premiate 11 persoane sau întreprinderi. Ceremonia de premiere a
avut loc la restaurantul
“Legenda” din orașul Telenești,
cu participarea a 40 de antreprenori din raion.
Mențiunea de cel mai bun antreprenor în sfera producerii a
obținut-o S.R.L. “Vitaliti Fruct
Expo” din satul Chiștelnița, raionul Telenești. Această firmă se
ocupă cu plantarea viilor și livezilor, iar activitatea de bază este
în afara raionului Telenești. Locul doi în domeniul producerii i s
-a oferit companiei “BudăiGrup” S.R.L. care activează în
domeniul panificației. Compania
dată are 127 de angajați în orașul
Telenești și satul Budăi,
În sfera construcției s-au făcut
două nominalizări și anume:
S.R.L. “Ionicon” și S.R.L.
“Serpavis”. Printre activitatea
acestor două întreprinderi se numără repararea Casei de Cultură
din satul Negureni, a acoperișului liceului din satul Țînțăreni, a
acoperișului grădiniței din satul
Negureni, a blocului alimentar a
grădiniței din satul Bănești.

Înmânarea diplomei lui Sergiu Popovici, director S.R.L. “Serpavis” care a
luat locul doi în sfera constucțiilor.
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Cel mai bun antreprenor în
sfera comerțului s– a adeverit a fi
domnul Darabană Iurie, care are
un magazin de construcție în orașul Telenești. Al doilea a fost
ocupat ce Cooperativa de Consum din Căzănești condusă de
Stratulat Vladimir. Ultima are
mai multe magazine alimentare
în satele Căzănești, Nucăreni,
Chițcanii-Vechi. Este cea mai
veche companie participantă la
concurs deoarece a fost înființată
în anul 1950.
Cei mai buni în sfera servicii
au
fost
desemnați S.R.L
“Maronidal” și S.R.L. “Clasic
Grup”. Ultima reprezintă Restaurantul Legenda. Lucru interesant
că prima companie reprezintă un
abator din satul Brînzenii-Vechi,
iar a doua este un restauranthotel din orașul Telenești.
Premiul pentru cel mai tânăr
antreprenor i s-a oferit lui Popa
Roman din satul Ciulucani, care
recent a înființat recent o crescătorie de iepuri.
În cadrul concursului, s-a oferit și un premiu special: “Cel mai
bun meșter popular” doamnei
Tatiana Crudu care este și director la Centrul de Creație din
orașul Telenești.
Cele mai bune femei antreprenor pentru anul 2011 au
fost desemnate Găină Aliona din
satul Chițcanii-Vechi și Stîncaru
Ludmila din satul Pistruieni. Prima este proprietara oloiniței din
sat, dar, împreună cu familia, activează și în domeniul agriculturii, plantând în acest an câmpuri
de coacăză și agriș. Stîncadru
Ludmila, la vârsta de 26 de ani,
este proprietara a 5 magazine din
raionul Telenești, din care unul
este pentru piese agro. Ca și cealaltă, este implicate în agricultură,
anul acesta a achiziționat un tractor prin intermediul Programului

Național de Abilitare Economică
a tinerilor.
La festivitatea premierii au
participat vicepreședinții raionului, iar ca moderator a fost Anton Loreti, șeful Direcției Economie. Aceștia au menționat cât de
importantă este munca businessmanilor și înțeleg perfect
problemele cu care se confruntă
antreprenorii deoarece și ei au
activat în sectorul real al economiei.
Inovativitatea în acest an a
organizării evenimentului a fost
că un grup de tineri au mers
aproape pe la toate companiile și
au filmat, fotografiat activiățile
celor care au fost nominalizați.
Imaginile-video pot fi vizualizate
pe site-ul www.telenesti.md la
secțiunea video și au fost prezentate în cadrul festivității de decernare a premiilor.
Cei mai buni antreprenori ai
anului au fost selectați de către o
comisie formați din reprezențanți
ai Direcției Economie, Centrului
de Sănătate Publică, Inspectoratul Fiscal. S-au ținut cont de
mai multe criterii, printre care și
nivelul de creștere a companiei,
cifra de afaceri, volumul contribuțiilor la bugetul de stat și
bugetele locale.
Concursul este organizat în
fiecare an de către direcția Economie a Consiliului Raional
Telenești, cheltuielile fiind suportate de participanți și Consiliul Raional Telenești.
Andrei Gavriliță
Specialist în Dezvoltare Investițională și Cooperare.
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Concurs de spoturi—video pentru tineri
Programul
Anti-trafic
şi
Gender al Misiunii OSCE în
Moldova desfăşoară Campania
"16 zile împotriva violenţei în
bază de gen" în cadrul unei campanii desfăşurate la nivel mondial, începând cu data de 25 noiembrie, Ziua Internaţională
pentru Combaterea Violenţei
împotriva Femeilor şi finalizând
cu data de 10 decembrie, Ziua
Internaţională a Drepturilor
Omului.
Campania are ca scop prevenirea şi combaterea violenţei în
bază de gen, prin creşterea gradului de conştientizare a diferitelor tipuri de violenţă, mecanismele disponibile şi modalităţile
de combatere la nivel naţional,
comunitar şi internaţional. Un
alt obiectiv în contextul temei
2012, este de a creşte angajamentul bărbaţilor şi băieţilor care decid să vorbească deschis
împotriva violenţei în bază de
gen şi să-i promoveze ca modele
de conlucrare cu femei şi fete.
Băieţii şi fetele însuşesc comportamentul şi rolul de gen de la
o vârstă fragedă. Stereotipurile
şi normele de gen sunt întărite
de mai mulţi factori – membri ai
familiei, semeni şi colegi de
şcoală, precum şi de massmedia, publicitate şi reţelele de
socializare. Tinerii sunt deosebit

de activi în mass-media şi pe
Internet, iar mesajele media au o
mare influenţă asupra dezvoltării
înţelegerii relaţiilor şi rolurilor
de gen.
În cadrul proiectului, PAG
(Programul
Anti-trafic
şi
Gender) intenţionează să organizeze un concurs de spoturi video
printre tineret, prin implicarea
băieţilor şi fetelor cu vârsta cuprinsă între 16-20 ani şi să-i încurajeze ca prin intermediul spoturilor video să reevalueze dominarea rolurilor de gen şi să
promoveze respectarea egalităţii
de gen în relaţiile lor viitoare.
Spoturile video nu trebuie să
depăşească durata de 3-5 minute.
Scopul concursului: sensibilizarea băieților şi fetelor vizavi
de impactul stereotipurilor de
gen asupra comportamentului
acestora şi încurajarea promovării respectului pentru egalitatea
de gen în relațiile dintre genuri.
Partenerul de implementare
(„Gender Centru") al programului, responsabil pentru susţinerea
şi mobilizarea tineretului, în
strânsă cooperare cu misiunea
OSCE, va organiza concursul de
spoturi video printre tineri prin
intermediul Ministerului Educaţiei, Ministerului Tineretului şi
Sportului şi reţelelor de ONG-

uri de pe ambele maluri a
rîului Nistru.
Perioada desfăşurării: 10
octombrie – 6 decembrie
2012.
Comisia de experţi (formată
din 5-7 membri din ministere,
ONG-uri, asociaţii de tineret şi
OSCE) va selecta lucrările.
Cele mai bune lucrări vor fi
premiate şi plasate pe paginile
YouTube,
Facebook
şi
Odnoklassniki, inclusiv şi pe
pagina oficială a Misiunii OSCE de pe Facebook.
Specificaţii cu referire la
spoturile video:
• Cu durata cuprinsă între 35 minute, în limbile română şi
rusă.
• Interesante, cu imagini de
calitate.
• Drepturile de autor vor fi
legitime pentru OSCE, cu posibilitatea unei viitoare postări
pe YouTube.
Termenul limită de prezentare: 16 noiembrie 2012.
Video spoturile vor fi trimise pe adresa:
gendercentru@gmail.com cu
indicarea datelor de contact
(Numele, vârsta, localitatea,
tel. contact, instituția de
învăţămînt / serviciu (la dorință)).

Sugestiile cu privire la editarea acestui buletin le puteți trimite la adresa electronică posta@telenestionline.md .

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 Externe al Republicii Cehe
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