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Harap-Albii sportului
teleneștean

Partea festivă a fost bine organizată,
doar că responsabilii organizării și-au
arătat fața doar cît au fost prezenți re-

An de an în Telenești deschiderea
sezonului sportiv adună tot mai mulți
sportivi și spectatori, dar, din păcate
organizarea lui este din ce în ce mai
proastă.

Istanbul, un amal- 3
gam de culturi

prezentanții autorităților publice locale, după care s-au împrăștiat care și pe
unde. Doar persoanele desemnate ca
responsabile pentru o probă anume au
rămas devotate pînă la urmă încercând
într-un mod disperat să adune participanți pentru probele lor. Într-un final
echipele au fost prezente, probele
sportive mai multe și mai variate ca la
Jocurile Olimpice, un singur lucru ne
lipsea – premiile pentru participanți.
Putem spune că mai toate mijloacele
financiare au fost concentrate la fotbal,
iar TRÎNTA NAȚIONALĂ care este o
tradiție și ne reprezintă a fost complet
neglijată – tradiționalul berbec, iepure
și cucoș se pare că “au încurcat drumul” spre stadion. Poate e din cauza că
ne lipsește un specialist în probleme
de tineret și sport? Cine știe…
Eu unul vreau iarăși sa mă furnice
tot corpul de emoții atunci când urmăresc meciurile de la Trânta națională,
așa că rămîn optimist, sperînd că la
anul viitor, odată cu deschiderea sezonului să mi se îndeplinească dorința.
Vorba ceia “Speranța moare ultima…
dar moare și ea pînă la urmă”.

Sportivii alineați, gata să participe la competiții

1

Un nou teren spor- 2
tiv a fost construit
la Ciulucani

Trînta națională, dar fără berbec

devenit iarăși tineri și viguroși ca în
anul 1980.

În acest număr:
Harap-Albii sportului teleneștean

Începutul a fost “spectaculos”, cu
aducerea focului olimpic pe stadion de
către veteranii noștri care, ca și calul
cel răpciugos din povestea „HarapAlb”, au scuturat din “coama” și au

Cei care în 1980 au dus focul olimpic sau învrednicit să facă acest lucru și în
acest an
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Un nou teren sportiv a fost construit la Ciulucani
Recent, în apropierea satului Ciulucani, regiunea Cucoara,
a avut loc deschiderea terenului
sportiv pentru mini-fotbal, baschet şi volei. La eveniment au
participat reprezentanţi ai administraţiei raionale, locale, ai
companiei care au construit terenul, dar şi experţi de la Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare, locuitori ai satului
Ciulucani.
Locuitorii satului Ciulucani admirând noul teren de mini-fotbal, baschet și volei

Primarul satului Ciulucani, împreună
cu conducerea raionului vorbind despre importanța sportului

La deschidere fiecare reprezentant a menţionat importanţa
sportului în dezvoltarea tinerilor
şi au menţionat că doar prin intermediul acestor proiecte vom
dezvolta o societate mai sănătoasă
şi
educată.
“Primul Mini-Stadion este cadoul oferit copiilor de ziua lor.
Primiţi-l cu drag, fiţi adevăraţi
stăpîni şi aveţi grijă de el ca să
vă puteţi bucura de el şi voi şi
generaţiile care vin. Sportul vă
oferă şansa şi posibilităţile de a
avea un mod sănătos şi activ de
viaţă ” a menţionat Zinaida
Stratan, secretara Consiliului
Local Ciulucani. “Vreau să vă
mulţumesc la toţi, în special
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primarului şi trebuie să ne
mîndrim cu el deoarece a pus
sănătatea copiilor în primul
plan. Dacă omul este sănătos, în
viaţă le face pe toate.” a mai
adăugat Vasile Eşanu, profesorul
de educaţie fizică de la gimnaziul din localitate.
Satul Ciulucani este singurul
din raionul Teleneşti care are
echipă de fotbal de fete, acest
teren oferindu-le şansa să se antreneze mai intens. După festivitate, maturii au jucat volei, tinerii baschet, iar apoi s-au întrunit
echipa de fotbal de fete cu cea
de băieţi, unde a ieşit învingăt o ar e e c h ip a d e fe t e .
Terenul a fost construit la marginea satului, este îngrădit şi în
loc de gazon este pietriş. Astfel,
aici se poate practica sport în
orice anotimp, iar curînd pietrişul va fi acoperit cu un gazon
artificial.

sănătoasă” în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată finanţat de Programului Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare. În cadrul aceluiași
proiect, în Ciulucani va mai fi
construit un ministadion, doar
ca în altă parte a satului . Astfel
de terenuri există şi în oraşul
Teleneşti, satul Mîndreşti, şi se
mai construiesc două, unul în
satul Tîrşiţei și altul în curtea
Fundației Creștine “Titus” din
orașul Telenești. Ele denotă
importanţa pe care populaţia o
acordă sportului şi tinerilor.
Andrei Gavriliță
Specialist în Dezvoltare Investițională ș i Cooperare la Consiliul Raional Teleneș ti

Construirea acestui teren de
sport s-a făcut prin intermediul
proiectului “Sport pentru o viaţă
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Istanbul, un amalgam de culturi
După ce am fost profesoară în
China aproape un an, mi-a surâs
norocul sa mai plec o dată și să
îmi îmbunătățesc abilitățile de
predare a limbii engleze in Turcia.
Viața de aici e foarte interesantă,
plină de multe provocări. Uneori
nici ambiția, nici dorința sau abilitățile mele nu sunt suficiente ca să
fac față greutăților pe care le întâlnesc. Recent, am avut ocazia să
petrec o lună de zile în Istanbul.
Am făcut un curs foarte intens de
specializare în predarea limbii
engleze care s-a sfârș it cu un certificat eliberat de Universitatea din
Cambridge. Suportul ș i înțelegerea pe care o primesc din partea
familiei de acasă sunt de neînlocuit. Pe aceasta cale, aș vrea să le
mulțumesc profund pentru susținere, pentru că mi-au fost alături
și m-au susținut ș i încurajat pe
tot parcursul acestei luni, care a

fost una foarte grea pentru mine.
În continuare aș vrea să împărtășesc cîteva impresii despre Istanbul. În timp ce Ankara e capitala
politică a Turciei, Istanbulul e cunoscut drept o destinație turistică.
Orașul are o populație de 17 milioane de locuitori. Zilnic câteva
zeci de mii de călători străini vin
aici. În comparație cu Ankara, aici
poți auzi vorbindu-se multa engleză pe stradă și în localuri. Poți să
comanzi mîncarea în limba engleză și dacă ai noroc (cum am eu de
obicei) poți să afli ș i multe alte
lucruri vorbind în engleză. Am
auzit multă rusă ș i chiar două
doamne vorbind frumos în română.
Poate par nimicuri însă cei care au
mai fost peste hotare cred ca mă
înțeleg.

europeană însă am fost de cîteva
ori pe cealaltă parte, care se mărginește cu Marea Marmara. Am văzut o frumusețe tipică resorturilor
turistice cu palmieri, apă cristalină,
mult soare și oameni care par să
trăiască într-o permanentă vacanță.
Orașul în sine este o metropolă
gălăgioasă dimineața ș i seara, când
lumea se grăbește la serviciu. Vineri seara însă strada principală de
pe partea europeană devine insuportabil de populată de tot felul de
oameni care colindă magazinele ș i
restaurantele.
Astea sunt impresiile mele din
capitala culturală a Turciei. Acum
e timpul să revin la Ankara.
Salutări prietenilor din Telenești!
Victoria Roș ca

Strâmtoarea Bosfor separă orașul în două părți: partea europeană
și asiatică. Eu am locuit pe partea

Tinerii din Telenești se implică în proiecte naționale
Pe parcursul lunii iunie, 4
tineri din oraşul Teleneşti şi satul Ciulucani au participat la 5
seminare de instruire în cadrul
proiectului „Implicarea tinerilor

fesionale, sociale, şi civile ale
tinerilor din 8 localități ale Republicii Moldova pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre tineri şi
reprezentanţii autorităţilor locale.

pentru tineri. Alţi traineri au
venit să discute despre funcţiile APL-ului, elaborarea unui
proiect şi scrierea unei propuneri pentru finanţare.

Tinerii din Teleneşti au
mai multe idei despre cum pot
ei să-și ajute localitatea şi
acum planifică un proiect prin
care-și propun să-i pregătească
pe tinerii din Teleneşti cu privire la orientarea profesională.
Mai multe detalii despre acest
Tinerii în timpul programului de instruire
Proiectul este imple- proiect sau despre IDIS
mentat cu suportul organizaţiei “Viitorul” puteţi afla, accesînd
site-ul « www.viitorul.org ».
lideri în procesul de luare a de- cehe Agora, Central Europe pe
Thomas Richman,
ciziilor la nivel local în Repu- banii Ministerului Afacerilor
blica Moldova” implementat de externe din Cehia. La primul Voluntar la Corpul Păcii
Institutul pentru Dezvoltare şi seminar a venit un oaspete de
Iniţ iat ive Sociale (IDIS) la Praga să vorbească despre
“Viitorul.” Scopul proiectului participare într-o comunitate şi
este de a dezvolta abilităţile pro- despre valoarea participării
Pe parcursul seminarelor, tinerii au învăţat cum se
pot implica mai activ în comunitatea lor şi cum pot elabora o
propunere de proiect care să-i
ajute să îmbunătăţească situația în localitate.
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23 iunie „Ziua funcţionarului public”
Ziua de 23 iunie a fost instituită prin Hotărîre de Guvern ca
ziua profesională a funcţionari-

a comunităţilor. Este incontestabil faptul că de profesionalismul
funcţionarilor publici depinde în
mare parte calitatea serviciilor
publice. E clar că pentru a ridica
profesionalismul este nevoie de
motivare, care poate fi de ordin
financiar şi non financiar. În
acest sens ziua profesională a
funcţionarilor publici vine să

Participanții onorând drapelul de stat și
imnul Republicii Moldova

lor publici. Cu această ocazie la
Telenești a fost organizat un
concert cu participarea interpreţilor autohtoni. În organizarea
acestuia s-au implicat nemijlocit
Preşedintelui raionului, Secretarului Consiliului raional şi Secţia cultură. Cei mai buni funcționari publici din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional şi
din primăriile raionului au fost
remunerați cu premii băneşti şi
semne de gratitudine, printr-o
dispoziție a Președintelui raionului.
Instituirea acestei zile
vine să conştientizeze importanţa profesiei date în viaţa socială

Președintele raionului și Secretarul
Consiliului Raional au înmânat
diplome șefilor celor mai active
secții și direcții

combine aceste două tipuri de
motivare.

Este un început modest
dar ambiţios, important este ca
noi funcţionarii publici să ne
pătrundem de importanţa funcţiilor pe care la deţinem să
dăm dovadă de responsabilitate în ceea ce facem, căci după
cum am mai menţionat, societatea azi are nevoie de schimbare, calitatea vieţii şi atitudinea faţă de cetăţean se cere a fi
alta. Timpurile când funcţionarul îşi impunea autoritatea şi
sentimentul de frică în raport
cu cetăţenii este deja depăşit.
Societăţile moderne promovează intens aspectul de parteneriat dintre autorităţile publice şi societatea civilă. Astfel
funcţionarii publici devin mai
responsabili pentru că răspund
voinţei și necesităților populației, iar cetățenii pe de altă parte nu rămân indiferenți la solicitările autorităţilor publice.
Chiar dacă a trecut, țin să
aduc sincere felicitări tuturor
funcționarilor publici cu ocazia zilei profesionale și vin cu
îndemnul ca să ne aducem
contribuţia la creșterea prestigiului statutului de funcţionar
public, să insistăm asupra faptului ca cei mai buni să fie răsplătiți pe măsură şi să nu uităm că suntem în serviciul oamenilor.
Sergiu Lazăr
Şef Secţie Administraţie Publică

Funcționarii publici și aleșii locali care au participat la sărbătoare

TELENEȘ TI-INFO

Pagină 4

”Fărîme de suflet” pentru teleneștenii pasionați de lectură
În luna mai Biblioteca Publică Raională “Vasile Alecsandri” a găzduit o întîlnire de
suflet cu scriitorul A. Silvestru.
Cartea sa, “Farîme de suflet”,
face parte din campania naţională „Copiii Moldovei citesc o
carte”, organizată cu scopul de
a atrage la lectură şi a promova cele mai valoroase cărţi pentru copii şi adolescenţi.
Scriitorul a fost însoțit de
autoarea proiectului “Copiii
Moldovei citesc o carte”, directorul general al Bibliotecii Naționale pentru Copii “Ion
Creangă”- Claudia Balaban, și
soția, Larisa Silvestru. Cele
două ore petrecute împreună cu
aceste distinse personalități au
trecut ca o clipă şi vor rămîne,
sperăm, pe mult timp în amintirea celor prezenți.
Cartea “Farîme de suflet”
de Aurelian Silvestru este favorita lecturilor adolescentilor,
tinerilor dar și a maturilor în
raionul Telenesti. Scriitor talentat, dar și psiholog și pedagog
prin vocatie, acesta a captivat
atenția publicului pe parcursul
întregii intilniri. Cei prezenți au
primit răspunsuri înțelepte la
întrebarile oferite, dar au putut
și să-l sensibilizeze pe autor și
publicul cu reflecțiile asupra
cărții. Astfel Cătălina Plinschi
elevă clasa a IX-a la gimnaziul
din Mihalaşa a mărturisit că a
citit cu multă atenţie aceste
fărîme de înţelepciune culese
din experienţa umană. ”La
vîrsta mea am mai multe întrebări decît răspunsuri. Mă bucur
că am descoperit aceasta carte,
care mă ajuta ca un sfetnic înţelept. Cartea te cheamă la meditaţie, la analiza comportamentului personal, atitudinii ce o
avem pentru lumea din jurul
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Scriitorul împreună cu cei mai pasionați de lectură din orașul Telenești

nostru. Sunt destul de îngrijorată că în satul nostru se închide gimnaziul. În aceasta carte
este o povestire “Făuritorii de
şcoli”, care este atît de relevantă pentru situaţia noastră. Ea
se axează pe cuvintile lui V.
Hugo: “Cine deschide o şcoală,
închide o temniţă” Cum să tălmăcim oare acţiunile care se
întreprind cu gimnaziul nostru
din sat?”
Părintile Vasile, parohul
Bisericii sf. Ilie din or. Teleneşti
a dat binecuvîntare pentru citirea
acestei cărți mărturisind : “Am
citit această carte cu mult interes. Este o lucrare, care rezultă
din multă trudă. S-au răsfoit, sau citit ș i analizat sute de cărţi.
S-a cules multă înțelepciune,
care s-a îmbogăţit cu gîndurile
autorului. Cartea promovează
adevăratele valori creştine, ajută cititorul să înţeleagă şi să ia
o poziţie corectă în situaţii de
f rămîntări şi îndoieli.
Binecuvîntăm lectura acestei
cărţi şi îndemnăm părinţii, pedagogii, bibliotecarii să fie alături de copiii care o citesc, ca
împreună, să mai treacă prin
suflet emoţiile şi învăţăturile din
ea…”, a mai adăugat fața bisericească.

Bibliotecii Naţionale pentru Copii “ Ion Creangă” e de părere
că organizarea lecturii în cadrul
Campaniei “Copiii Moldovei
citesc o carte” ”ne demonstrează încă o dată că în Moldova nu
există criza lecturii ci criza cărţilor. Ne-o demonstrează şi
întîlnirea cu cititorii din Teleneşti, cu care am trăit clipe deosebite. Prin proiectul “Spre Cultură şi civilizaţie prin literatură”
aducem în dar bibliotecilor din r.
Teleneşti o carte de valoare, şi
mă bucur să văd interes pentru
lectura ei”, a mai adăugat C. Balaban.
Întîlnirile cu autorii cărţilor
însufleţesc lectura, respectiv
îmbogăţesc cultura cetăţeanului.
Biblioteca în colaborare cu alte
instituţii şi în special cu gimnaziul “M. Eminescu” şi Liceul
Teoretic “Lucian Blaga” din Telenești vor aduce în dialog cu
cititorul şi alte personalităţi de
valoare.
Maria Furdui
Director Biblioteca Publică Raională
“Vasile Alecsandri” din
Teleneș ti

Claudia Balaban, directoarea
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Dezvoltarea locală cu implicarea comunităţii înseamnă o calitate mai bună a vieţii
Pentru prima dată în viaţa lui,
Mihai Druţă, de 76 de ani, nu mai
este nevoit să care apă de la 1,5
km depărtare de casă. Acum casa
lui este conectată la sistemele de
aprovizionare cu apă şi de canalizare, iar gunoiul din cartierul
lui este colectat în mod regulat.

Mihai Druţă, locuitor al oraşului
Teleneşti

"Este o schimbare care face
viaţa mai uşoară", spune Mihai
Druţă. "Prețul este rezonabil şi serviciul este bun."
Acum patru ani, serviciile publice
erau un lux pentru majoritatea locuitorilor din Teleneşti, un oraş cu
9.000 de locuitori, a căror sisteme
de aprovizionare cu apă şi de canalizare n-au mai fost reparate de
20 de ani.
Ca răspuns, autorităţile locale șiau unit forțele cu membrii comunităţii pentru a identifica cele mai
urgente necesităţi de dezvoltare a
localităţii şi a găsi soluţii pentru
rezolvarea lor.

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi
Guvernul Suediei au
susţinut autorităţile
locale pentru a elabora
strategia de dezvoltare
a oraşului, împreună
cu comunitatea, şi i-a
ajutat să găsească fonduri pentru achiziţion- Maşina cu care se colectează gunoiul în oraşul
Teleneşti
area utilajului de
evacuare a deşeurilor, precum şi nevoilor oamenilor şi să-i mopentru reabilitarea sistemelor de bilizez pentru a rezolva împrealimentare cu apă şi de ca- ună problemele oraşului", a
spus Vadim Lelic.
nalizare din Teleneşti.
Împreună cu alte comunităţi, primarul intenţionează să
construiască şi o staţie de epurare a apelor.
"Am creat 22 de locuri noi
de muncă şi am pus baza unei
infrastructuri de furnizare a serviciilor publice ", spune primarul de Teleneşti, Vadim Lelic.
"Acest lucru explică de ce volumul de investiţii în Teleneşti
este mai mare decât bugetul
anual al oraşului."
"Acest lucru a adus noi
parteneri de dezvoltare din oraş,
care altfel nici n-ar fi privit în
partea noastră"
"Ca şi primar am prins la
curaj. Datorită mai multor seminare şi vizite de studiu în
străinătate, am dobândit noi
abilităţi, care mă ajută să fac faţă

"Teleneşti va servi drept
model pentru alte oraşe şi
comunităţi din ţară, aceasta
fiind singura modalitate de a
asigura o autonomie locală
reală", a declarat Victoria Cujba, persoana responsabilă
pentru politicele de descentralizare din Guvern. Alte 70
de comunităţi din Republica
Moldova sunt susţinute de
ONU şi Guvernul Suediei pentru a dezvolta strategii de dezvoltare socio-economică.
Sursa : http://www.undp.md/
presscentre/2012/
Decentralization_22May/
index_rom.shtml

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
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