
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împreună punem capăt 

indiferenței! Esenţa democraţiei o reprezintă un sistem de guvernare cu şi pentru oameni. 

Aceste cuvinte sunt la fel de adevărate şi actuale acum ca şi atunci când au fost 

rostite pentru prima dată în 1863 de către preşedintele american Abraham 

Lincoln. Acest concept al democraţiei este valabil şi pentru România, la fel ca şi 

pentru Statele Unite ale Americii, Anglia sau pentru orice altă democraţie 

modernă. Implicaţiile acestei afirmaţii sunt acelea că democraţia reprezintă mult 

mai mult decât alegeri libere, deşi acestea sunt punctul de început. Guvernarea cu 

şi pentru oameni trebuie să devină şi să rămână un parteneriat - un parteneriat 

între cetăţeni şi aleşii în care ei şi-au investit încrederea. 

În această 

ediție: 
*Pag.1 -Împreună punem 

capăt indiferenței! 

*Pag. 2 -”Ziua Națională 

a Limbii Române” a fost 

sărbătoare mare în satul 

Costești! 

*Pag.3- A sunat 
clopoțelul în toate școlile 
din satul Costești! 
*Pag. 4- Persoanele în 

etate din satul Costești 

au un centru comunitar! 

 

 Investește în tine, dezvoltă comunitatea! 
Clubul pentru Cetățenie Activă din satul Costești 

 

Buletin informativ, Nr. 3, Septembrie 2016 

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 
 

La realizarea ediției au participat: 

Catana Nadejda, președinte Clubul pentru Cetățenie Activă din Costești 

Mahu Elena, responsabilă de comunicare și relații publice 

 

Buletinul informativ este elaborat în cadrul proiectului ”Responsabilitate individuală şi 
cetăţenie activă”, implementat de Centrul de Resurse Umane ”DIALOG-Pro”, cu susținerea 
financiară a Fundației Est-Europene, din resursele acordate de către Guvernul Suediei și 
Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă 
în mod necesar poziția finanțatorilor. 
 

Un parteneriat între cetățeni și aleși! 
În această ediție: 

 

*Pag.1 –Un 

perteneriat între 

cetățeni și aleși! 

 

*Pag. 2 -”Ziua 

Națională a Limbii 

Române”. A fost 

sărbătoare mare în 

satul Costești! 

 

*Pag.3- A sunat 
clopoțelul în toate 
școlile din satul 
Costești! 
 
*Pag. 4- Persoanele 

în etate din satul 

Costești au un 

centru comunitar! 

 

Esenţa democraţiei o reprezintă un sistem de guvernare cu şi 

pentru oameni. Aceste cuvinte sunt la fel de adevărate şi actuale 

acum ca şi atunci când au fost rostite pentru prima dată în 1863 

de către preşedintele american Abraham Lincoln. Acest concept 

al democraţiei este valabil şi pentru Republica Moldova, 

România, la fel ca şi pentru Statele Unite ale Americii, Anglia sau 

pentru orice altă democraţie modernă. Implicaţiile acestei 

afirmaţii sunt acelea că democraţia reprezintă mult mai mult 

decât alegeri libere, deşi acestea sunt punctul de început. 

Guvernarea cu şi pentru oameni trebuie să devină şi să 

rămână un parteneriat - un parteneriat între cetăţeni şi 

aleşii în care ei şi-au investit încrederea. 

 



 

 

 
 

 
Satul Costești a fost 
gazda sărbătorii 
raionale ”Ziua Limbii 
Române”, care a avut un 
program special pentru 
costeșteni și oaspeții, 
care au venit să aducă 
onoruri graiului natal.  
 
Omagiu Limbii Române 
Sărbătoarea a început cu o 
masă rotundă în incinta 
Primăriei Costești, mode-
rată de primarul satului 
Natalia Petrea, cu gene-
ricul ”Limba română n-are 
partid”. Subiectul a fost 
preluat de la consăteanul 
Nicu Borta, aflat în Statele 
Unite ale Americii, care a 
compus un poem în cin-
stea limbii române. Astfel 
oaspeții prezenți la eveni-
ment au venit cu laude 
pentru Nicu datorită 
acestei abordări actuale 
privind graiul natal și au 
inițiat propuneri ce ar 
putea face concret la nivel 
local ca să cultive spiritul 
cititului și a vorbirii unei 
limbi corecte. Una dintre 
acțiunile imediate va fi 
completarea unei 
categorii separate pe site-
ul oficial al Primăriei 
dedicată Limbii Române. 

Prima evanghelie 
românească 
Preoții celor trei biserici 
din sat au susținut o  
slujbă divină prin care au 
pomenit toți slujitorii 
Limbii Române de-a 
lungul timpului, iar 
Protoiereul Vasile 
Ciobanu a prezentat 
prima evanghelie 
românească. Aceasta are 
peste 200 de ani și a fost 
donată de un localnic 
bisericii Sf. Nicolae. 
Preotul a menționat că 
”aceasta este o dovadă că 
vorbim limba română, iar 
satul Costești și-a apărat 
întotdeauna graiul sfînt!” 
 
 De asemenea, la 
eveniment au fost 
prezenți pictori cu lucrări 
spre vînzare; CSPT Avante 
a organizat o campanie de 
fundraising, facepainting, 
pliante informative. 
 

 

Clubul pentru Cetățenie 
Activă a distribuit al                                                      
doilea  buletin informativ, 
unde cetățenii din locali-
tate au posibilitate să vină 
cu propriile idei și soluții 
în ceea ce privește dezvol-
tarea localității, aceasta 
fiind una din modalitățile 
de participare activă la 
viața comunității. 

 
 
Amintim că sărbătoarea 
Limbii Române este 
onorată an de an în satul 
Costești de către toți 
localnicii. A devenit o 
tradiție ca întreaga 
comunitate să vină la 
eveniment în haine 
naționale. 

 

 

 

 

”Ziua Națională a Limbii Române”  
A fost sărbătoare mare în satul Costești! 

comunitar! 
 

“A vorbi despre limba în care gândești este ca o sarbătoare. Limba română este patria mea. De 
aceea, pentru mine, muntele munte se numește, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, 

de aceea, pentru mine, izvorul izvorăște, de aceea, pentru mine, viața se trăiește.”    
                                                                                                                                Nichita Stănescu                                                                                                                                                  
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În prima zi de școală pentru toți 
elevii celor trei instituții 
educaționale din satul Costești a 
sunat primul clopoțel.  
Fiecare școală a avut un program 
special pentru elevi, îndeosebi pentru 
elevii claselor I și a XII-a. 
Liceul Teoretic Olimp a dat start 
manifestărilor cu o slujbă divină. 
Directorul liceului, Maria Bivol, a urat 
elevilor: ”Cît mai multă sete de carte 
dragii noștri elevi, ca la finalul anului de 
studii să culegem împreună roadele 
înțelepciunii”.  Elevii instituției 

au prezentat două numere artistice, iar 
elevii claselor a XII-a au fost cei mai 
serioși la careu, având în vedere că acest 
an va fi ultimul petrecut  în școala 
natală.   
Liceul Teoretic Costești a avut parte 
de oaspeți deosebiți din județul Bacău.  

În cadrul careului s-a menționat faptul . 
În cadrul careului s-a menționat faptul 
că în urma semnării acordului de 
colaborare dintre cele două localități, 
instituțiile școlare ar putea semna 
acorduri de parteneriate pentru a 
dezvolta proiecte comune pentru elevii 
școlilor. Elevii claselor I-a au 
impresionat elevii, profesorii și oaspeții 
cu un dans vesel. Primarul satului 
Costești a ținut să mulțumească 

tuturor dascălilor din localitate pentru 
efortul depus în procesul educațional al      
elevilor. 
      Clopoțelul a sunat și la Gimnaziul 
Costești. Elevii au fost prezenți în 
cadrul evenimentului cu baloane în 
nuannțele tricolorului și în uniforme 
școlare.  Profesorii așteaptă cu drag 

fiecare elev pentru a împărtăși 
cunoștințele și a culege succesele la 
sfârșit de an. 

 

 

A sunat clopoțelul în toate școlile din satul Costești! 
 

”De la un om mare ai întotdeauna 

de învățat, chiar și când tace”. 

Seneca 

”De la un om mare ai întotdeauna de învățat, chiar și când 

tace”.                                                                                      Seneca 
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Satul Costești s-a îmbogățit cu un 
Centru comunitar pentru persoane 
în etate, în rezultatul realizării unui 
proiect de anvergură al Asociației 
Obștești ”Alternativa”, realizat în 
colaborare cu Primăria Costești.   
 
Inaugurarea Centrului a avut loc joi, 8 
septembrie 2016, în incinta instituției 
care se află în cadrul anexei Centrului 
de sănătate din sat. 
 
Evenimentul a dat start cu tăierea 
panglicii și întîmpinarea oaspeților 
după tradiție cu pâine și sare. 
Coordonatorul proiectului, Maria Bivol, 
a prezentat scopul acestei instituții, 
activitățile realizate, etapele și 
provocările întîmpinate pe parcursul 
implementării, dar și succesele obținute 
datorită finanțatorului Fundația Est-
Europeană și Primăria Costești. 
Primarul localității, Natalia Petrea, a 
menționat că Centrul comunitar vine ca 
un instrument în rezolvarea proble-
melor, emaniciparea persoanelor în 
etate și motivarea acestora să participe 
la viața comunității, în vederea redu-
cerii gradului mare de vulnerabilitate în 
rândul bătrînilor. 
 Directorul Centrului, Irina Mihalachi, a 
vorbit despre serviciile instituției ce vor 
fi oferite zilnic:  servicii sociale care 

constau în consiliere juridică şi 
psihologică;  servicii socio-medicale 
care se rezumă la consultații medicale și 
psihologice; activităţi de socializare şi 
petrecere a timpului liber etc. 
  

Scopul proiectului  este de a îmbunătăți 
calitatea serviciilor sociale, în vederea 

asigurării unui mediu de viața activ 
pentru persoanele în etate din satul 
Costești. În acest sens va fi acordată 
asistență și sprijin specializat pentru 

informare socială, terapie ocupațională 
și petrecerea timpului liber, cât și pentru 

reducerea unor situații vulnerabile 
pentru persoanele vârstnice. De 

asemenea, inițiativa are drept scop 
creșterea gradului de sensibilizare și 

participare la viața comunității locale. 
 

Acest proiect este implementat de către 
Asociația Obștească ”Alternativa” cu 
suportul Fundaţiei Est-Europene, din 

resursele acordate de Guvernul Suediei 
și Ministerul Afacerilor Externe al 

Danemarcei/DANIDA . 
 

 

Persoanele în etate din satul Costești au un centru comunitar! 
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