
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Acesta este satul meu, Costești! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         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  

Implicare, participare, dezvoltare! 

Clubul pentru Cetățenie Activă din satul  
Costești 

 

Buletin informativ 
Nr. 1, Iulie 2016 
 

Vocea cetățenilor din localitate! 
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La realizarea ediției au participat: 

Catana Nadejda, președinte al Clubului pentru 

Cetățenie Activă din Costești 

Mahu Elena, specialist în comunicare și relații 

publice 

Borta Vera, membru al Clubului 

 

 

   Un cetățean este în primul rând un membru al comunității, având nu doar drepturi, ci și 

obligațiuni, care-l fac mai responsabil față de soarta și viitorul localității. Într-o democrație 

adevărată, contribuția activă a cetățenilor la viața comunității este esențială. Ei se pot 

implica sub diverse forme pentru a-și face viața lor și a celor din jur mai bună la nivel local, 

național și european. Toți cetățenii, indiferent de vârstă, gen, statut social, origine, trebuie 

să beneficieze de șanse egale pentru a participa pe deplin la viața comunității și a contribui 

în acest mod la dezvoltarea acesteia. Astfel, pornind de la ideea că o societate sănătoasă 

este bazată pe schimb de experiență și bune practici, pe  solidaritate între generații și pe 

transparență decizională, Clubul pentru Cetățenie Activă din Costești îndeamnă locuitorii 

satului, de la mic la mare, să pună umărul la prosperarea localității noastre. O idee, un sfat, 

o sugestie, un gând bun, sunt în stare să facă minuni. De aceea, nu ratați șansa de a vă 

implica, de a propune, de a solicita și de a demonstra astfel că vă pasă. În acest sens, aveți 

la dispoziție un instrument extrem de util, care și-a demonstrat deja viabilitatea - Boxele de 

idei, amplasate în incinta Primăriei și a Oficiului Poștal, unde vă puteți exprima opiniile și 

sugestiile referitoare la modul de dezvoltare a comunității. Vă încurajăm să fiți activi și 

creativi, energici și plini de inițiativă, curajoși și mereu în căutare de lucruri noi, astfel încât 

să spunem întotdeauna cu mândrie ”Acesta este satul meu, Costești!”. 



Tel. 026892475, 026892473, 06843600 
 

              Parteneriat în beneficiul comunității 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Inițiativa creării Cluburilor pentru Cetățenie Activă vine să 
impulsioneze activismul civic, să determine oamenii să lanseze idei 
constructive și împreună să facem un parteneriat în beneficiul 
comunității. Mi s-a părut interesantă ideea de a crea un Club pentru 
Cetățenie Activă, dar cel mai interesant mi s-a părut Comitetul 
Înțelepților. Schimbul de experiență dintre oamenii care sunt mai 
avansați în domeniul participării active în comunitate și tinerii care 
vor să preia această experiență trebuie să fie doar în beneficiul 
comunității.” Primarul s. Costești, r-n Ialoveni,  Natalia Petrea 
 

Persoanele vârstnice –  
înţelepciunea comunităţii  

Un proverb spune: ”Cine nu 
are bătrâni, să şi-i cumpere!”. Pornind de la ideea că 
IMPLICAREA cetăţenească nu are vârstă, iar 
experienţa de viață a persoanelor trecute de a doua 
tinerețe este una extrem de valoroasă, ne-am propus 
să scoatem din anonimat oamenii în vârstă, să-i 
motivăm să se implice în diverse activități, să le cerem 
opinia și sfatul, cu alte cuvinte, să le valorificăm la 
maximum potențial intelectual de care dispun. 
Suntem ferm convinși că aceste persoane își pot aduce 
încă aportul la dezvoltarea comunității, pot veni cu 
inițiative frumoase și constructive de îmbunătățire a 
stării de lucruri din localitate, constituind în același 
timp un exemplu de motivare și pentru tânăra 
generație. 
  

 
 

Tinerii – energia comunității 

Tinerii reprezintă viitorul și 

speranța oricărei societăți. Ei dispun de elan și 

entusiasm, sunt mobili și în stare să ”răstoarne” munți, 

dacă asta o cere situația. Cât nu ar fi de straniu, pentru 

aceasta au nevoie de foarte puțin – de încurajare, de 

susținere și de apreciere. Să le oferim tinerilor 

posibilitatea să-și sporească încrederea în forțele 

proprii, pentru a-și explora astfel posibilitățile 

intelectuale și creative în cel mai util mod, contribuind 

la dezvoltarea comunității.   

Prin urmare, ne propunem ca înţelepciunea persoanelor de vârsta a treia şi elanul, 
entusiasmul şi mobilitatea tinerilor să acţioneze în INTERESUL comunităţii. 
 

Implicarea 

cetăţenească nu are vârstă! 
 

Interviu local 

 



Idei din boxa de idei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezbatere publică la Costești:  
Satul este al nostru!  

Idei din Boxa de idei 
 

În această lună au fost 
extrase propunerile din 

Boxele de idei, amplasate  la 
Costești. Printre cele mai 
importante și actuale idei 

ale locuitorilor satului 
nostru se numără: 

 
*Amenajarea unui parc de 
distracţii (topogane, hamacuri); 
*Instalarea semafoarelor; 
*Ignoranţa specialiştilor de la 
Asistenţă Socială; 
*Instalarea coşurilor de gunoi şi 
activitatea gospodăriei 
municipale. Problema 
salubrităţii; 
*Personalul primăriei de joasă 
calificare şi atitudine neglijentă 
faţă de cetăţeni; 
*Instalarea pistelor de biciclete şi 
role; 
*Reparația drumului de la 
biserica din regiunea Gîrlea; 
*Organizarea Zilei Curăţeniei 
*Carte de vizită a satului; 
*Curăţarea râului Botna; 
*Organizarea Zilei Voluntarilor; 
*Meniul slab al grădiniţelor; 
*Graficul transportului  public să 
fie respectat; 
*Poliţia locală este coruptă;  
*Pasivitatea agenţilor economici; 
*Orarul de a lua copii de la 
grădiniţă nu este respectat; 
 *Construirea unui centru pentru 
copii orfani; 
*Intrarea în sat este într-o stare 
deplorabilă; 
*Indicarea numelui şi 
prenumelui pe uşile specialiştilor 
din Primărie. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Doar în discuții se 
naște adevărul și se 
identifică cele mai 
bune soluții. Pornind 
de la această realita-
te, pe data de 15 iulie 
2016 Clubul pentru 
Cetățenie Activă din 
Costești, în colabo-
rare cu autoritățile 
locale, au organizat o 
dezbatere publică la 
care au fost puse în 
discuție problemele 
satului Costești.  
 
La dezbatere au partici-
pat toate instituțiile vi-
zate în comentariile 
cetațenilor din Boxele de 
idei, care într-un fel sau 
altul sunt vizate în 
comentariile cetățe-
nilor, fiind vorba de 
reprezentanți ai poliției, 
Asistenței Sociale și 
Medicale, directori de 
grădinițe, consilieri 
locali, dar și cetățeni 
interesați de dezvolta-
rea localității. ”Vom 
încerca să dezbatem 
fiecare problemă și să 
venim cu soluții solu-
ții”, a spus președinta 
Clubului, Nadejda 
Catana. ”În rezultatul 
instalării acestor Boxe de 
idei cetățenul ne-a arătat 
ce-l deranjează. Acesta 
este un început al 
dezbaterilor pe care le 
inițiem acum, pentru a 
discuta problemele  

enunțate de locuitorii satului nostru. Nu sunteți 
chemați la raport, vrem să fie o discuție 
constructivă și productivă care să ne ajute să 
dezvoltăm localitatea”, s-a adresat invitaților la 
dezbatere Maria Bivol, președinta ONG 
”Alternativa”.  
În opinia primarului satului Costești, Natalia 
Petrea, Clubul pentru Cetățenie Activă înseamnă 
cetățeni activi. ”Primarul de unul singur nu poate 
face nimic atât timp cât cetățeanul nu se implică. 
Treptat, gheața începe să se topească și cetățeanul 
înțelege că el este important. De aceea, eu cred că 
datorită activismului fiecăruia dintre Dvs. noi vom 
reuși”, a menționat Natalia Petrea, sugerând 
directorilor de instituții prezenți la dezbatere să 
preia ideea instalării Boxelor de idei și în instituțiile 
pe care le conduc pentru a fi astfel mai aproape de 
nevoile și interesele cetățenilor. Primarul a 
menționat că unul din obiectivele de bază ale 
primăriei este asigurarea transparenței necesare, 
astfel încât ”cetățeanul să aibă posibilitatea de a 
ține legătura cu noi și noi cu el”. 
 

Mai puține plângeri,  

mai multe soluții! 

Dezbaterea publică a fost filmată, astfel va fi publicat un material video pe site-ul primăriei www.costesti.md cu cele mai importante momente 
ale evenimentului.  Mai multe fotografii de la eveniment pot fi vizualizate aici: 
 https://www.facebook.com/cetatenieactivamd/photos/?tab=album&album_id=218874468512503 

 

Medicul din localitate, Vasile Golban, a apreciat importanța 
creării unor zone de odihnă în satul Costești, precizând în 

același timp că ar fi binevenită și crearea unui complex 
sportiv, care să includă o sală de forță și un teren de fotbal. 
”Influența negativă asupra tinerilor întotdeauna este mai 
puternică, motiv pentru care tânăra generație foarte ușor 

deviază de la lucrurile bune. Prin urmare, crearea unui 
compex sportiv ar ajuta tinerii să ducă un mod sănătos de 

viață”, a spus medicul. 
 

https://www.facebook.com/cetatenieactivamd/photos/?tab=album&album_id=218874468512503


 Iluminare stradală pentru s. Costești-siguranță pentru cetățeni 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Clubul pentru Cetățenie Activă lansează un concurs în 
rândul cetățenilor din localitate pentru a stimula 

creativitatea și participarea lor la viața comunității. 
 
   Ești cetățean al satului Costești?  Cunoști problemele cu care se 
confruntă comunitatea noastră? Ai soluții care ar putea duce la 
rezolvarea lor? Atunci participă la concurs și scrie un eseu la tema: 
”Sunt cetățean activ, îmi pasă mă implic!” 
   Cele mai bune eseuri cu cele mai ingenioase și inovatoare idei de 
dezvoltare a satului vor fi publicate în următoarele ediții ale 
Buletinului informativ, cu menționarea autorilor și publicarea 
fotografiei lor (la dorință).  
    Fiți activi și demonstrați că vă pasă.  Aștepăm eseurile și viziunile 
Dvs. la adresa de email: 89catananadejda@gmail.com sau mesaj pe 
pagina de facebook: https://www.facebook.com/cetatenieactivamd 
 

 

    
     Asemeni naturii care prinde viaţă primăvara, am decis să demarăm 
implementarea proiectului Iluminare stradală pentru s. Costești- 
Siguranță pentru cetățeni care își are începutul din a doua săptamână a 
lunii mai, pentru că unele proiecte cu viziune arată mai bine 
implementate decât descrise.      
     Satul Costeşti merită pe bună dreptate iluminare totală, pentru că 
acolo unde sunt familii de gospodari trebuie să existe şi lumină. 
Obiectivul nostru e să oferim această lumină tuturor sectoarelor din satul 
Costeşti. Primul pas mare a fost lansarea lui pe Guvern24, prin 
intermediul căruia ne-am propus să instalăm panouri de iluminare pe o 
lungime de 3 km.  Luând în consideraţie că dispunem deja de o 
contribuţie financiară semnificativă din partea Costeştenilor, iar luna mai 
ne oferă căldura şi lumina zilei, am decis să derulăm lucrările de instalare 
în a doua săptămână a lunii.  
     În prima etapă s-au instalat panourile de iluminare pe sectorul: 
străzile Salcîmilor și Kogîlniceanu. Strada Moldova va fi următoarea, iar 
“Primul pas” se va finaliza prin iluminarea sectorului străzii Alexandru cel 
Bun.  
 E oficial! Vom depune eforturi să conlucrăm cu locuitorii din Costeşti 
până aducem lumina pe fiecare stradă, iar prima lampă a fost instalată în 
ziua de 9 mai.  

 
 

Proiectul “Iluminare Stradală pentru  
Costeşti” se bucură de un suport 

încurajator din partea localnicilor. 
 

 ”Care este cel mai bun Guvern? 

Acela care ne învaţă să ne guvernăm noi 

înşine”. 

Johann Wolfgang von Goethe 
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