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Bulet in infor mat iv  a l  ora șului  Te le neș t i  

   Stimatele noastre doamne, 
domnişoare şi domniţe, 
   Am marea onoare de a vă aduce 
cele mai sincere felicitări cu prilejul 
sărbătorii primăverii - ,,8 MARTIE”, 
care a coincis cu reînvierea naturii, 
cu primele flori ale primăverii, pe 
care doresc să vi le aduc în dar 
Dumneavoastră.  
Femeia este cea mai gingaşă şi cea 
mai adorată fiinţă. Nimic nu se 

compară cu femeia – mamă, care 
reprezintă izvorul vieții, continuarea 
şi esenţa neamului omenesc. Unde 
nu s-ar afla, femeile noastre dau 
dovadă de hărnicie, devotament, 
grija pentru copii şi părinţi. 
Frumuseţea femeii e veşnică, 
precum e veşnic verdele pămîntului, 
albastrul cerului, zîmbetul copilului 
şi potolirea setei cu apă rece. 
    Dragele noastre femei, permiteţi-
mi să vă doresc să vă păstraţi 
sănătatea pe parcursul întregii vieţi, 
să iubiţi şi să fiţi iubite, să aveţi 
drept sprijin umărul bărbatului drag, 
să aveţi succes în toate activităţile 
preconizate,  iar domnişoarelor şi 
domniţelor le doresc să aibă parte de 
o copilărie fericită şi tinereţe plină 
de evenimente frumoase.  
 
Vadim Lelic 
        primarul oraşului Teleneşti 

La Telenești a demarat  sărbătoarea  Mărtișorului 

Iarna, care  nu cedează 
pozițiile, ne amintește de adevarata 
luptă, care s-a dat  la originea 

legendei Mărtișorului între   firava 
floare ghiocel și Zina Iernii. 

 Și astăzi, în ciuda tendințelor 
moderne  și interesului sporit 
pentru niste sărbători străine nouă 
(Halloween, sf. Valentin, etc.) cu 
mare satisfacție constientizăm că 
tradiția mărțișorului  nu s-a pierdut 
încă. A întărit această convingere 
și bucuria  tinerilor și maturilor în 
prima zi a lui martie, care  își 
dăruiau  aceste mici simboluri  cu o 
speranță și dorință nestrămutată că 
aceasta  primavară  sa fie cu mult 
mai frumoasă ca precedentele.  
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Meșterii populari ce și-au prezentat 
lucrările la vernisaj 



 Și dacă mai  intrăm la 
bibliotecă în sala de Festivități 
și  admirăm expoziția – târgului 
de mărțișoare “Mărțișorul între 
tradiție și legendă”, 
confecționate de  cele mai 
harnice și ingenioase meșterițe 
din Telenești,  ne convingem ca  
purtăm o mare responsabilitate 
pentru păstrarea acestei datini. 
Filiala din Telenești a Uniunii 
meșterilor populari din 
Moldova, condusă de  directorul 
Muzeului Elena Iliescu al  
treilea an vine cu o varietate de 
mărtișoare ca formă, material și  
confecționare de la cele mai 
firave țesute cu o suveică 
minusculă (Elena si Sanda 
Stegarescu),  confectionate din 
pănușă (Liliana Furculiță, Olga 
Mardari), croșetate, țesute, 
împletite, până la mărțișoare din 
fier, probabil cele mai grele din 

Moldova . Vicepresedintele 
raionului –V. Bejan a inmânat 
diplome tuturor meșterilor 
populari, care s-au prezentat cu 

lucrări la vernisaj. 
Expoziția  este cu 
vânzare și oricine are 
posibilitatea să-și 
procure un suvenir  
deosebit. 
Ca să ne convingem 
pe deplin că este 
primăvara, concertul 
de deschidere a 
Mărțișorului-2012, 
nu s-a desfășurat în  
Casa de Cultură, 
unde din cauza 
frigului nu poți 
rezista nici 10 
minute, dar în Sala 
de Festivități a 
Bibliotecii Raionale, 
unde s-au simțit bine 
chiar și cei mai mici 
spectatori. Sala a fost 
plină, iar publicul  a 

aplaudat  soliștii 

orchestrei   “Poiana Codrului” și 
a ansamblului de dansuri 
“Mihălășenii”. Concertul a avut 
și o premiera a tineilor elevi  de 
la Școala de Muzică “Barbu 
Lautaru”: Morozan L., Vesca A. 
și Zavorot I. 

 Surprize frumoase pentru 
toate mamele și bunicuțele 
pregătesc  clasa a III “A” a 
doamnei Tamara Ilescu de la 
gimnaziul “M.Eminescu” în 
colaborare cu Biblioteca pentru 
copii  în cadrul spectacolului  
muzical-literar “Cu mama în 
lumea poveștilor” la 6 martie. 

Toate aceste  activități 
sperăm să fie un start bun în 
anotimpul de la care  așteptăm  
o germinare benefica  în toate. 
 

Maria Furdui 
   Directorul Bibliotecii Publice 
Raionale “Vasile Alecsandri” 
din orașul Telenești 
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Sala de la sărbătoarea mărțișorului a fost plină  

A. Belinski– mesterul care a confecționat 
mărțișoarele din fier 



Primăvara cu mult dor, ne aduce un mărțișor 

Cu o floare nu sosește 
primăvara, dar un mărțișor e 
mereu binevenit! De acest lucru 
ne-am putut convinge pe 1 
martie, cînd elevii claselor a 11-a  
de  la Liceul Teroretic "Lucian 

Blaga",  împreună 
cu diriginții de 
clasă au organizat 
o  ser at ă  cu 
g e n e r i c u l 
"Primăvara cu mult 
dor, ne aduce un 
mărțisor" dedicată 
m a m e l o r  ș i 
p r o f e s o a r e l o r . 
Elevii și-au propus 
să  aducă zâmbet 
și voie bună în 
sufletele celor 
prezenți și  să 

multumească femeilor că sunt 
ceea ce sunt În schimbul 
felicitărilor liceenii au obținut 
aplauzele și laudele mămicilor 
care au fost plăcut impresionate 
de surpriza copiilor, declarându-

se ”fericite, împlinite și mândre 
de copiii lor". 

Elevii au pregătit minuțios serata 
cumpărând flori, felicitări și 
mărtișoare pentru cele mai dragi 
ființe. 

La final, toate doamnele au fost 
invitate la dans de către tineri și 
desigur au primit flori! 

Începutul primăverii a sosit cu 
bucurie nu doar pentru mame și 
profesoare, dar și  pentru elevi, 
martișorul aducând o mică 
vacanță, care va dura pâna la 12 
martie. 

Cătălina Banari , elevă a 
Liceului Teoretic “Lucian 
Blaga” din orașul Telenești 
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Părinții, elevii și profesorii îi aplaudâ pe cei care sunt pe 
scenă 

La Telenești au fost marcați 20 de ani de la începutul conflictului de pe Nistru  

Participanții la conflictul de pe 
Nistru au marcat vineri, 2 martie 
20 de ani de la începutul acestui 
eveniment tragic. Evenimentul a 
fost organizat de primăria 
oraşului Teleneşti. La aceasta au 
fost prezenți și au luat cuvîntul 
p r ima r u l  V a d i m L e l i c , 
Vicepreşedintele raionului 
Valerian Bejan, Secretarul 
Primăriei Nico lai Nastas, 
comisarul militar, şi un 

r e p r e z e n t a n t  a l 
Parlamentului, care le-
a u  î n m î n a t 
combatanților cîte o 
medalie comemorativă.  
Deși afară a nins ca în 
plină iarnă, gazdelor și 
invitaților le-a fost cald 
și bine în incinta 
restaurantului Legenda. 
Evenimentul a început 
în jurul orei 10.00 cu un 

moment de reculegere în 
memoria celor căzuți pe cîmpul 
de luptă. Vorbind despre 
războiul care a început cu 20 de 
ani în urmă, oficialii au 
menționat importanţa rolului 
veteranilor şi le-au mulţumit 
tuturor celor care au luptat.  
Vadim Lelic, primarul oraşului  
a menţionat că ”acest conflict mi
-a lăsat urme adînci în suflet, 
deoarece luptau rude  de acelaşi 

sînge de pe diferite maluri ale 
Nistrului.  Aceşti ani s-au scurs 
cu multe lacrimi ale mamelor ce 
şi-au pierdut copiii, lacrimi ale 
văduvelor tinere ce au rămas cu 
pruncii în braţe. Acest război ne-
a tăiat țara în două, dar trăim cu 
speranţa că istoria le va pune pe 
toate la punct”, a mai adăugat 
primarul. După aceasta, fiecare 
veteran a fost invitat și decorat 
cu cîte o medalie. Igor Legaci le-
a mulţumit colegilor combatanţi 
pentru înţelegere şi susţinere, 
pentru faptul că nu au tremurat 
în acele clipe grele şi au 
demonstrat devotamentul faţă de 
ţară. După ceremonia solemnă a 
urmat o discuție într-o atmosferă 
relaxantă în jurul unei mese de 
prînz.  
Thomas Richman  

Combatanții războiului de Nistru și reprezentanții 
Administrației din raionul Telenești 



În prizonierat la separatişti  

Valeriu Baltag: ”Ne tratau cu multă cruzime, pentru că eram prizonierii lor” 

Valeriu Baltag se numără 
printre polițiștii care în 1992 a 
fost trimis în Transnistria 
pentru a apăra interesele R. 
Moldova. În anul 1991 după 
terminarea școlii de miliție el a 
fost angajat la secția raională 
de miliție din Telenești, de unde 
în luna decembrie a fost 
repartizat la Dubăsari. Am 
hotărât să aflăm de la el ce s-a 
întîmplat cu 20 de ani în urmă. 

  Pe 2 martie am marcat   20 
ani de la conflictul de pe Nistru. 
Unde vă aflaţi Dumneavoastră 
atunci în această zi? 

 La secţia de miliţie din Dubăsari, 
unde eram întărit prin ordinul 
ministrului de interne din acea 
perioadă  - dl Costaş,  în calitate 
de şef de post. Asiguram  ordinea 
publică  în oraş şi noi eram unica 
instanţă unde se putea adresa 
populaţia după ajutor.  În 
februar ie  în  o r .Dubăsar i 

apăruseră cazacii, care  au 
acaparat tehnica de luptă şi 
maşinile de la  unitatea militară 
din Cocieri. La 24 februarie, prin  
ordinul Ministrului de interne,  
armamentul pe care-l aveam 
urma să  fie transmis la Minister, 
noi rămănînd doar cu pistoletele 
de serviciu. În ziua de 28 
februarie forţele separatiste  au 
creat o  o provocare la discoteca 
care se a fla în spatele 
Comisariatului de Miliţ ie. 
Cetăţenii s-au adresat la noi după 
ajutor şi o grupă din 6 miliţieni 
îmbrăcaţi în veste antiglonţ s-au 
deplasat la chemare.  A  avut loc  
un schimb de focuri de arme, iar 
ca rezultat un separatist a fost 
omorît şi unul rănit. În acea seară 
ne-am închis în comisariat,  
aşteptînd  ce va fi în continuare.  
La ora 1 noaptea au venit 
separatiştii si au început să bată 
la uşa Comisariatului, înjurând şi 
făcîndu-ne cu fel de fel de 
cuvinte murdare. Am informat 
Ministerul de Interne despre 
situaţia creată şi de acolo a venit 
ordin să  rezistăm pînă dimineaţa 
pînă când  forţele „OMON” de la 
Chișinău vor trece  Nistrul. 
Vicecomisarul văzînd însă că 
forţele noastre erau inferioare 
celor separatiste și că mai mult de 
10-20 minute nu am fi putut să 
opunem rezistenţă  a dat ordin ca 
să  nu deschidem focul şi să ne 
predăm  pentru a ne salva viaţa.  
În faţa comisariatului ne aștepta 
un autobus în care ne-au urcat pe 
toţi cei 19 colaboratori. Un cazac  

ne-a ameninţat că ne omoară pe 
toţi deoarece l-am omorît pe unul 
dintre camarazii lui şi numai la 
intervenţia atamanului  acesta a 
lă sat  grenada d in mînă  
Separatiștii au început să împuşte 
în clădirea comisariatului şi să 
distrugă tot ce le stătea în cale.  
Noi am fost duşi la Comitetul 
executiv din Dubăsari unde am 
fost ţinuţi o noapte,  apoi am fost 
transportaţi la Tiraspol şi am fost  
închişi în subsolul unei clădiri. 
Eram 19 inși  în 2 camere mici,  
unde erau nişte condiţii inumane:  
nu era ventilare nu aveai cu ce 
răsufla, nu era nici un geam şi 
nici lumină.Cei mai tineri 
rezistam, dar colegii mai în vîrstă 
se sufocau.  Forţele „OMON” pe 
2 martie au trecut Nistrul la 
Malovata şi s-a început conflictul 
armat. 

Cum s-au comportat 
separatiştii cu voi ? 

Cu multă cruzime. Pentru ei eram 
doar nişte prizonieri. Ne scoteau 
cîte pe unu şi ne maltratau. Era 
printre noi un  băiat mai tînăr 
care nu era miliţian, fiiind la 
practică la comisariatul de miliţie 
şi   într-o noapte  a fost îmbrăcat  
în  trei veste antiglonţ, hotărînd 
să testeze pe el   rezistența  
acestora. Din fericire glontele a 
străpuns numai prima vestă şi la a 
doua s-a oprit, dar ne putem 
imagina prin ce stres a trecut  
tînărul. 

 (continuare la pagina 5) 
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(continuare de la pagina 5) 
După 20 de zile de prizonierat 
am primit vestea că  între 
conducerea Republicii Moldova  
şi regimul de la Tiraspol au 
început negocierile şi că se va 
face schimb de prizonieri: noi 
vom fi predați în schimbul  
generalului maior Iakovlev şi  a 
altor doi separatişti. Am  fost 
urcaţi în avion şi am aterizat  la 
Chişinău. 
 Unde aţi plecat după aceia 
pentru a vă reabilita? 
 După câteva zile de reabilitare 
acasă am plecat din nou pe front 
în oraşul Bender pentru a apăra 
suveranitatea  şi integritatea 

Republicii Moldova. Poziţia 
noastră era la podul de la intrarea 
în oraş, tranşeele erau în  
apropierea căii  ferate, fiind într-
o  poziţie nu chiar reuşită 
deoarece eram vânaţi de lunetiştii 
separatişti. Ca să le verificăm 
vigilenţa ,ridicam căştile pe un 
băţ şi îndată ce era ridicată era 
lovită de glonte. În ciuda 
condiţiilor dificile nu le-am 
permis să se apropie de noi. Au 
încercat de cîteva ori, dar au 
suferit eşec. 
În curînd s-au început tratativele 
între Chişinău şi Tiraspol, care s-
a sfîrşit cu pace. 
La momentul actual mă judec cu 

statul prin instanţele de judecată 
privitor la statutul de prizonier, 
deorece în arhiva Ministerului de 
interne  nu este indicat nicăieri că 
înt r - adevăr  am fo s t  în 
prizonierat. Am ajuns pînă la 
Curtea Supremă de Justiţie, dar 
aşa şi nu am scos-o încă la capăt. 
Ce–i  doriţi  generaţiei de 
astăzi ?  
Le doresc tuturor sănătate şi 
pace,  tânăra generaţie să aibă 
parte de un nivel mai bun de 
viaţă, să depăşească situaţia care 
este astăzi, să ducă ţara spre 
dezvoltare înainte, să conlucreze 
cu alte state, legile să fie legi , să 
fie respectate şi îndeplinite. 

Lansare de carte a teleneșteanului Boris Vasiliev 

Cu puțin timp în urmă, la 
Biblioteca Publică Raională 
”Vas i le  Alecsandr i”  d in 
Telenești, profesorul Boris 
Vasiliev și-a lansat cartea ”Stalin 
mi-a furat  copilaria”.  Cartea 
este un document autentic despre 
soarta autorului, care a fost 
deportat de două ori în Siberia. 
   La lansare a fost prezent 
autorul cărții împreună  cu  soţia 

sa.  Boris Vasiliev a  fost  
întâmpinat ca un  erou  - cu  
pâine  şi  sare de  către  liceeni, 
gest ce  l-a  impresionat până  la  
lacrimi. Sărutând  pâinea,  
dumnealui a  menţionat că este 
mândru de  o  aşa  generaţie care, 
speră el, va  transmite mai  
departe mesajul cărţii sale și 
anume că cel  mai mare duşman 
al  istoriei  este  uitarea.   
          Personajul  central al cărţii 
este însuşi autorul, deportat în  
Siberia la  vârsta de  8  ani, 
împreună cu  părinţii Ilie  şi 
Maria din satul Molovata, care 
au purtat în memorie şi în  inimă 
calvarul  anilor de   suferință. „Îi 
mulțumesc lui Dumnezeu  pentru 
că mi-a  dat putere și  curaj să 
răsfoiesc arhivele  secrete şi  să  
înşir, la vârsta de 79 de ani pe  
hârtie gândurile și trăirile mele 
din timpul deportărilor. Cartea – 
document  “Stalin  mi-a furat 
copilăria”  este o redută a  
uitării”, a mai adăugat Boris 
Vasiliev. Autorul cărţii a 
subliniat faptul că în această 

carte a dorit să descrie soarta mai 
multor copii deportaţi, despre 
care nu se ştie, în opinia sa, 
aproape nimic.       
          O  a l t ă  v i c t imă  a 
deportărilor staliniste, Eugenia 
Caraman, în vîrstă de 83 de ani, a 
ținut să vorbească despre ororile 
t r e c u t u l u i  d i n  n u m e l e 
deportaților, martori oculari  ai 
acelor evenimente. Impresiile 
despre carte şi-au expus-o şi  
reprezentanţii tinerii  generaţii.  
Liuba  Paladi eleva  clasei a XI-a  
menţionat că  este  mândră de 
faptul că  fiind  contemporană cu  
autorul, care pe lângă faptul că 
este scriitor mai este și bunelul 
lui Dan Bălan, are șansa să afle 
chiar din gura acestuia   adevărul 
despre deportări și că speră că  
această lucrare va  trezi 
conștiința neamului.  
Aurelia Dobjanschi 
Director-Adjunct al Bibliotecii 
Publice Raionale “Vasile Alec-
sandri” 

Boris Vasiliev povestește despre carte 



Tehnologiile de ultimă generație au 
ajuns să fie puse în aplicare și în 
orașul Telenești. La începutul lunii 
februarie liceul teoretic “Lucian 
Blaga” a fost conectat la internet 
fără fir, iar din septembrie 2011 Wi-
Fi poate fi accesat gratuit și în 
parcul din apropierea Consiliului 
Raional și a fostului cinematograf.   
Doritorii de a  accesa internetul în 
parc pot lucra fără limită de timp, 
întrucît  la 5 bănci din parc au fost 
amplasate și prize pentru a conecta 
notebook-urile, telefoanele mobile 
care au tehnologia Wi-Fi. În prezent 
viteza este suficient de mare pentru 
a viziona filme pe youtube, a accesa 
facebook, odnoklassniki, skype, 
twitter, dar și site-uri de informare. 
Nu sunt introduse restricții cu 
privire la acces.  
     Primăria oraşului Teleneşti de 
asemenea are  acces gratuit la 
internet fără fir. În curând şi 
biblioteca publică raională va utiliza 
această tehnologie pentru a atrage 
mai mulţi cititori.   
   Telenești poate deveni un bun 

exemplu în utilizarea rețelelor Wi-
Fi, iar experiența acumulată va fi 

împărtășită și altor orașe și sate. Cu 
regret Wi-Fi pare să nu fie o 
prioritate pentru proprietarii de 
cafenele și baruri din oraș, doar în 
supermarketul Linella existând wi-fi 
gratuit.  
Wi-Fi , care este abrevierea pentru 
Wireless Fidelity, este conexiunea 
la internet prin intermediul  unei  
rețele fără fir. La Wi-Fi se poate de 
conectat cu  notebook-urile, laptop-
urile, smartphone-urile, dar și 
computerele personale care au plăci 
adaptoare Wi-Fi. Este o tehnologie 

care avansează rapid și este 
foarte utilizată în țările 
dezvoltate în diverse domenii, 
în special pentru acces la 
internet şi comunicare.  
   Reţelele fără fir din oraşul 
Teleneşti au fost proiectate de 
voluntarii Consiliului Raional al 
Tinerilor din Teleneşti. Acestea  
au fost realizate în cadrul 
proiectului “Tineri mai activi în 
raionul Teleneşti” finanţat de 
organizaţia “Oameni în impas” 
(People in Need) din Republica 
Cehă. Unul din obiectivele 
proiectului a fost îmbunătăţirea 
accesului la informaţie a 
tinerilor din raionul Teleneşti. 
Proiectul a avut un buget total 
de 30 de mii de lei şi a fost 
implementat în perioada august-
decembrie 2011. 
Andrei Gavriliță 
Președintele Asociației Obștești 
“Consiliul Raional al Tinerilor 
din Telenești” 

 

Mai multă informație – un oraș mai modern  
Teleneşti are Internet fără fir în locurile publice  
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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 

Parcul din Telenești unde se poate 
accesa internet Wi-Fi 

Hai Moldova recrutează coordonatori locali în raionul Telenești 
Înscrie-te în echipa de coordonatori locali pentru Hai 
Moldova 2012. Dacă ai observat că e murdar la tine în 
localitate, oamenii sunt indiferenți și lasă gunoiul în parc ori 
îl duc în pădure, atunci ia atitudine și înscrie-te în echipa 
noastră! 

Poți să fii Coordonator Local dacă : 

- iubeşti natura şi ai vrea ca întreaga comunitate să o 
respecte; 

- vrei să înveţi să fii lider şi să coordonezi cu un număr mare 
de oamenii; 

- simţi că poţi face ţara în care trăieşti un loc mai frumos; 

- ai 2 ore libere pe zi; 

- utilizezi calculatorul şi internetul. 

Trimite-ne CV-ul tău şi spune-ne în câteva propoziţii de ce 
vrei să participi, până la 20 martie 2012, la adresa 
electronică: hai@telenesti.md. 

 

La data de 5 mai 2012 în Republica Moldova va avea loc 
Hai Moldova, inclusiv și în raionul Telenești. 

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


