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CONTACTAȚI-NE! 

Sediul Clubului pentru Cetățenie Activă din Costești 

Strada Ștefan cel Mare, Centrul de Sănătate Costești, et.3 

Facebook.com/Clubul-pentru-Cetatenie-Activa-din-Costesti  

Tel. 026892475, 026892473, 06843600 
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Investește în tine, dezvoltă comunitatea! 
Clubul pentru Cetățenie Activă din satul  

Costești 
 

Buletin informativ  Nr. 2, August 2016 
 

Implicarea cetăţenească nu are 
vârstă și statut! 

 

La realizarea ediției au participat: 

Catana Nadejda, președinte Clubul pentru 

Cetățenie Activă din Costești 

Mahu Elena, responsabilă de comunicare și 

relații publice 

 

 

 

 

ZIUA DONATORULUI ÎN SATUL COSTEȘTI! 

La 18 august 2016, în satul Costești s-a 

desfășurat ”Ziua Donatorului”, unde fiecare 

cetățean care are vârsta între 18 și 60 ani a avut 

posibilitatea să doneze sânge pentru salvarea de 

vieți omenești. Încă o dată cetățenii au dat 

dovadă de solidaritate, implicare și participare  

la viața nu numai a comunității, dar și a întregii 

țări. Cetățenii au fost receptivi și au venit în 

număr mare să doneze sânge. Printre donatorii 

au fost atât tineri, cât și persoane în etate. În 

fruntea celor care au donat sânge, a fost 

primarul Satului Costești, Natalia Petrea, care a 

venit cu un îndemn către toți sătenii să nu fie 

indiferenți și să se implice pentru a salva alte 

vieți omenești. 

 
 



 

Ziua Uşilor Deschise la Centrul de Sănătate 
Prietenos Tinerilor „Avante” din satul Costești a 
fost sărbătorită în cadrul Zilei Internaționale a 
Tineretului sub genericul ”CSPT Avante - 10 ani de 
activitate”. 

În deschiderea festivităţii, Maria Bivol, şefa-
coordonatoare a CSPT “Avante” şi preşedinta AO 
“Alternativa”, a prezentat activitatea Centrului și a 
menționat următorii indicatori: 11 generaţii de 
voluntari instruiţi şi implicaţi în peste 1715 de 
activități instructiv-metodice (anual 150 de 
activități), 18 proiecte pentru tineri 
implementate şi opt premii și trofee obţinute 
la concursuri locale şi naţionale. 

La eveniment a fost prezent şi directorul Centrului 
de Sănătate Ialoveni, Stelian Cucu, care a înmânat 
mai multe diplome voluntarilor din centru şi le-a 
urat succese mari pe viitor, mulţumindu-le pentru 
dăruire şi entuziasm. 

În discursul său, Natalia Petrea, primara 
satului Costeşti, a subliniat faptul că 
voluntariatul este o activitate benefică pentru 
petrecerea timpului liber al tinerilor. 
Generaţia tânără este resursa principală 
pentru progres şi dezvoltare în localitate. La 
fel, primara a promis susţinere totală în activităţile 
ulterioare ale Centrului.  

Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional 
Ialoveni, a felicitat tinerii prezenţi cu prilejul Zilei 
Internaţionale a Tineretului şi i-a îndemnat să fie 
încadraţi în acţiuni de voluntariat, în proiecte de 
dezvoltare comunitară, în programe de cultură şi 
agrement. “Tinerii sunt prezentul şi viitorul 
nostru. Vor beneficia de tot suportul necesar 
din partea administraţiei raionului Ialoveni”, a 
menţionat Nicolae Mereacre. Din partea 
preşedintelui raionului Ialoveni au fost decernate 
trei diplome de recunoştinţă pentru persoanele-
pilon ale centrului: coordonatoarea de voluntari, 
Elena Mahu; fondatoarea Centrului, Elena 

Mereacre şi Nadejda Catana, coordonatoarea 
matură a voluntarilor, care îi ghidează în tot ceea 
ce fac. 

În contextul Proiectului major “Ialoveni - 
Capitala Naţională a Tineretului 2016”, 
viceprimarul orașului Ialoveni, Radu Chilaru, 
a menționat că tinerii sunt forţa motrice de 
dezvoltare a societăţii. Manifestându-se civic, 
tineretul decide pentru viitorul comunităţii, 
iar actorii din comunitate le acordă susţinerea 
necesară pentru a le menţine entuziasmul, 
altruismul și spiritul de voluntariat. 

Cuvânt de salut a avut şi şeful Agenţiei pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni (AOFM 
Ialoveni), Petru Codreanu, care a adus în faţa 
tinerilor o expoziţie. De asemenea, tinerii şi 
vizitatorii centrului au participat la campania de 
informare consacrată Zilei Internaţionale a 
Tineretului cu sloganul „Eşti Tânăr? Cauţi un loc 
de muncă? Fii clientul AOFM!” cu prezentarea 
locurilor de muncă disponibile din satul Costeşti şi 
din raionul Ialoveni. Totodată, tinerii au aflat 
despre cursurile de orientare profesională. 

În desfăşurare, programul evenimentului a cuprins 
victorine cu întrebări despre modul sănătos de 
viaţă, cu premii și cadouri pentru cei mai activi, 
jocuri intelectuale şi distractive, face-painting 
pentru copii şi mult aşteptatele jocuri de 
interacţiune. La fel, a avut loc campania de 
hashtag  „CSPT Avante pentru mine înseamnă…”. 
Această activitate a avut scopul de a afla părerea 
fiecărui participant despre activitatea Centrului. 

Vizitatorii Centrului, voluntarii, părinții, copiii din 
diferite sate ale raionului Ialoveni au fost implicați 
în toate activitățile desfășurate cu ocazia Zilei 
Internaționale a Tineretului. Cea mai vizibilă 
activitate a fost jocul cu ”parașuta”, unde 
participanții s-au distrat în fața Casei de cultură 
din sat, iar locuitorii felicitau tinerii pentru 
activism.

Ziua Internațională a Tineretului a prins culoare la Costești! 



”Bibliotecă modernă- 

comunitate prosperă” este 

proiectul care a dat start în 

satul Costești. Voluntarul 

Corpului Păcii, Cynthia 

Katocs a inițiat alături de 

Biblioteca Publică Costești un 

proiect care presupune 

modernizarea serviciilor 

bibliotecii din localitate. 

Astfel au fost procurate  

37 de scaune noi, 6 mese de 

calculator, 4 mese pentru 

conferințe și 2 mese de 

birou. Totodată pentru 

organizarea diferitor 

evenimente, seminare, 

conferințe sau mese rotunde 

proiectul a asigurat biblioteca 

cu un proiector și ecran. Joi, 4 

august 2016, Primarul satului 

Costești, Natalia Petrea alături 

de Cynthia Katocs au efectuat 

o vizită de monitorizare a 

proiectului. Activitatea 

bibliotecii a fost un timp 

suspendată, instituția fiind în 

proces de reparație și instalare 

a mobilierului. La sfârșitul lunii 

august a fost organizată o zi a 

ușilor deschise a Bibliotecii, 

fiind reluată activitatea 

ordinară. Echipată modern 

instituția va avea acum 

oportunități mai mari pentru 

toți cei dornici de cunoaștere.  

Amintim, că Cynthia Katocs 
activează ca voluntar al 
Corpului Păcii în cadrul 
primăriei Costești, începând cu 
anul 2015. Tot Cynthia a 
implementat un proiect cu 
suportul Corpului Păcii și a 
primăriei, prin intermediul 
căruia a fost construit un veceu 
în cadrul Bibliotecii Publice 
Costești, asigurând igiena și 
siguranța beneficiarilor. 
 
  Sursa: costesti.md 
  

 

  

 

Pe 15-16 august 2016, la Chișinău a avut loc seminarul de instruire ”Metode și instrumente de participare 

activă într-o societate responsabilă”, organizat de Centrul de Resurse DIALOG Pro în cadrul proiectului 

”Responsabilitate individuală și cetățenie activă”. 

La eveniment au participat reprezentanți ai Cluburilor pentru Cetățenie Activă din cele cinci localități țintă – 

s. Costești, r-n Ialoveni, s. Elizaveta, mun. Bălți, s. Ciolacu-Nou, r-n Fălești, 

or. Cahul și or. Căușeni. 

Pe parcursul celor două zile ale seminarului , împreună cu experții din 

Republica Moldova și România, participanții au aflat ce presupune 

guvernanța democratică și cine sunt actorii actului decizional, cum să 

participe la actul guvernării, cum să promoveze o cetățenie activă și 

informată și cum să gestioneze proiecte comunitare. 

De asemenea, participanții la seminar au cunoscut bune practici de 

cetățenie activă și au aflat care sunt instrumentele de sensibilizare și 

promovare a acestora. 

Membrii Clubului pentru Cetățenie Activă din Costești, care au participat la seminarul de instruire, promit să 

aplice la modul practic în activitatea Clubului informațiile obținute. 

”Bibliotecă modernă- comunitate prosperă” 

Membrii Clubului pentru Cetățenie Activă din Costești mai INFORMAȚI! 

https://www.facebook.com/hashtag/dialogpro?source=feed_text&story_id=557858904406739
https://www.facebook.com/hashtag/guvernan%C8%9Bademocratic%C4%83?source=feed_text&story_id=557858904406739
https://www.facebook.com/hashtag/guvernan%C8%9Bademocratic%C4%83?source=feed_text&story_id=557858904406739
https://www.facebook.com/hashtag/cet%C4%83%C8%9Benieactiv%C4%83?source=feed_text&story_id=557858904406739
https://www.facebook.com/hashtag/proiectecomunitare?source=feed_text&story_id=557858904406739


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Astăzi, de 27 august 2016, îmi 
doresc să avem înțelepciunea celor 
care, în 1991, au înteles cât de 
important este să fim solidari, să 
fim uniți într-o singură națiune. 
Îmi doresc să privim spre viitor, să 
depășim ura și dezbinarea care o 
trăim în zilele de azi, și să 
construim împreună proiectul de 
țară, care să ne unească, să ne 
mobilizeze și să ne facă mândri de 
Moldova. 
 În anul 2016, noi suntem datori să 
mergem înainte, indiferent de 
obstacole, trebuie să privim cu 
optimism viitorul și să ne cinstim 

trecutul. Ziua Independenței 
înseamnă, înainte de toate, UNIRE, 
iar clasa politică și cetățenii trebuie 
să înțeleagă că unitatea este 
motorul progresului, este condiția 
necesară pentru ca Republica 
Moldova să reușească. 
 Indiferent de diversele provocări, 
Primăria Costești își va face treaba 
și nu se va lăsa tulburată de 
scandal, de conflicte interne inutile 
și alți factori care pot duce la 
destabilizarea locală. Avem datoria 
să înaintăm pe un drum al unității, 
al construcției, al unei societăți 
demne si puternice. Încă mai sunt 

multe de făcut, dar sunt convinsă 
că putem privi cu mândrie spre 
viitor, într-un sat european, cu o 
primărie care își respectă cetățenii 
și le oferă un nivel de trai mai bun. 
  

La mulți ani Moldova!!! 

 

 

Programul Sărbătorii Naţionale  
”Limba noastră cea Română” 

din 31 august 2016 
 

14.00 – Amenajarea expoziţiilor, 
15.00 – Masă rotundă ”Limba noastră-i limbă 
sfîntă”, 
15.00 – Spectacol pentru copii „Doi piraţi la brazdă 
daţi”, 
16.00 – Tedeum de sfinţire de abecedare,  
17.00 – Partea oficială a sărbătorii, 
18.00 – 21.00 Program artistic 

 Montaj muzical-literar ”Odă Limbii Română”, 
prezentat de LT ”Olimp” 

 Muzica corală interpretată de corul de copii 
”Anastasius”, conducător V. Grigoriţa 

 Liceul Teoretic Costeşti 
 Liceul Teoretic ”Olimp” 
 Şcoala de muzică ”Filip Todiraşcu” 
 Formaţia folclorică de femei în etate ”Compasiune”      
 Formaţia folclorică ”Haiducii” 
 Formaţia folclorică ”Speranţa” Ialoveni 
 Ansamblul vocal Geto-Dacii-Horeşti 
 Solişti de muzică populară 
 Solişti profesionişti –Adriana Ochişanu 

Vă așteptăm! 
 

 

 

Mesajul primarului, Natalia Petrea, cu ocazia celor 25 de ani de 
independență a Republicii Moldova! 

 


