
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 4, Octombrie 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, 068436000 
 

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. 
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Învățăm să ne implicăm în viața 
comunității 

 

   A învăța ceva nou nu este niciodată 
prea târziu, cu atât mai mult ceva 
care ne ajută să devenim mai buni din 
punct de vedere al participării active 
la viața comunității. Acest lucru l-am 
conștientizat noi, membrii Clubului 
pentru Cetățenie Activă din satul 
Costești, participând pe data de 20 
octombrie 2016 la seminarul de 
instruire ”Cetățenii activi dezvoltă 
comunitățile”. Am învățat împreună 
ce înseamnă o guvernanță democra-
tică, cui și ce rol îi revine pentru a 
dezvolta o comunitate armonioasă. 

    Încurajați de formatorii Octavii Ivanov, expert al Congresului Autorităților 
Locale din Moldova și Lilia Snegureac, Preşedinte al Centrului de Resurse Umane 
”DIALOG-Pro”, director de proiect, am văzut care este rolul nostru în calitate de 
cetățeni activi pentru a mobiliza comunitatea, pentru a participa la actul guvernării 
și a veni astfel în sprijinul autorităților locale.  Ne-am convins încă odată că felul 
cum va arăta localitatea noastră mâine depinde de acțiunile de azi ale fiecăruia 
dintre noi. 

 



  Inițiativele cetățenilor din Costești  
prind contur 

Proiectul în cifre: 

 5 zone de odihnă 

 $41 mii  - valoarea finanțării PNUD 

 $25 mii  - contribuția primăriei Costești  

 50% - contribuția cetățenilor în muncă 
 12 mii – numărul locuitorilor s. Costești; 

 1 an – durata de implementare a 

proiectului (1 ianuarie – 31 decembrie 2017). 

În cadrul Boxelor de idei instalate în incinta primăriei și a Oficiului Poștal 
cetățenii din satul Costești și-au exprimat dorința de a avea zone de odihnă în 
localitate. Subiectul a fost dezbătut pe larg și în cadrul unei dezbateri publice 

organizate de Clubul pentru Cetățenie Activă din Costești pe data de 15 iulie 2015. 
În rezultat, opiniile cetățenilor au cântărit greu în fața finanțatorilor, care au dat 

undă verde pentru amenajarea a zinci zone de odihnă în satul Costești. 

 

Astfel, va arăta una din cele cinci zone de odihnă care 

vor fi amenajate în satul Costești.  

fost unul din factorii cheie care ne-au asigurat 
succes în fața finanțatorilor”, spune Maria Bivol, 
președinta Asociației Obștești ”Alternativa”, 
partenerul local al proiectului ”Responsabilitate 
individuală și cetățenie activă”. 
 
    Realizarea proiectului este susținută financiar 
de către PNUD, prin Programul GEF, care oferă 
în acest sens $41 mii. La rândul său, primăria din 
Costești va suplini suma cu încă $25 mii, iar 
contribuția cetățenilor se va rezuma la muncă în 
folosul comunității - plantarea copacilor, 
amenajarea aleilor, instalarea băncilor și a 
complexelor de joacă pentru copii. Cele cinci 
zone sunt intrarea în satul Costești de pe 
malul râului Botna, zona Centru, Poiana, În 
deal la Cruce și Furnicarul. 
 
   Proiectul, care va demara la începutul anului 
următor, presupune plantarea copacilor, 
amenajarea teritoriului, iluminare, instalarea 
băncilor de odihnă și a terenurilor de joacă 
pentru copii. 
 
”Ne bucurăm că a apărut această oportunitate, 
pe care o putem valorifica în interesul 
cetățenilor satului Costești”, spune Maria Bivol. 

   Pe parcursul anului 2017 în satul Costești, cu o 
populație de 12 mii de locuitori, vor fi amenajate 
cinci zone de odihnă. Lipsa acestora este acut 
resimțită de cetățeni, fapt confirmat și de numărul 
mare de solicitări în acest sens, regăsite în Boxele 
de idei, instalate la începutul acestui an de către 
Clubul pentru Cetățenie Activă din Costești.  
 
   ”Atunci, ne-a venit ideea ca de comun cu 
primăria să creăm zone de odihnă în sat, însă am 
așteptat oportunitatea de finanțare. Am elaborat 
în acest sens un proiect și am apelat la Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. La proiectul 
de finanțare a fost anexat procesul verbal și lista 
solicitărilor extrase din Boxele de idei, dar și lista 
participanților la dezbaterea publică la care au 
fost puse în discuție propunerile de dezvoltare a 
localității. Astfel, mobilizarea comunității, inclusiv 
cu ajutorul Clubului pentru Cetățenie Activă, a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviu cu autoritățile 

Activismul în satul Costești sporește 
 

 Elena MEREACRE este consilier local în satul Costești pentru al patrulea mandat consecutiv. Pe 
lângă această funcție publică este și un cetățean activ al satului, gestionând activitatea  

Asociației ”Compasiune”. De asemenea, Elena Mereacre este un membru activ  
al Clubului pentru Cetățenie Activă din Costești, promovând în 

 localitate implicarea cetățenilor în viața comunității. 
 

 

   Dnă Mereacre, în contextul unei 
cooperări eficiente cu autoritățile locale, 
pe cât de important este activismul 
cetățenesc într-o localitate? 
 
   Cu siguranță, activitatea unei administrații 
publice locale se bazează în mare parte pe 
consolidarea relațiilor cu cetățenii. În ultimul 
timp, noile posibilități de care dispun 
cetățenii din localitatea noastră în ceea ce 
privește acumularea experienței de muncă, 
educație, instruire, contribuie la sporirea 
activismului cetățenesc. Acesta sporește și 
pentru că cetățenii noștri vor să implemen-
teze în practică experiențele acumulate peste 
hotare. Avem numeroase cazuri care 
demonstrează că costeștenii sunt printre 
primii în republică în multe domenii, au 
investit cunoștințele și experiența preluată de 
peste hotare în activității proprii, pe care le 
dezvoltă cu succes. În consecință, satul 

nostru este unul destul de dezvoltat, dovadă fiind și 
faptul că cetățenii noștri au deschis numeroase 
afaceri.  
 
   De asemenea, în satul Costești există multe 
asociații obștești, care tind să-și consolideze relația 
cu APL-ul. Reieșind din experiența pe care o am în 
acest domeniu, am constatat că anterior asociațiile 
obștești erau percepute drept niște concurenți ai 
administrației locale și nu ca entități care contribuie 
la soluționarea problemelor din comunitate. Acum, 
avem în fruntea localității o femeie deschisă pentru 
orice idee bună, orice inițiativă care contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de trai în comunitate. 
 
   În opinia Dvs., ce oferă satului existența unui 
nucleu de oameni activi? 
 
   Prin exemplul lor de a munci, de a se implica în 
soluționarea unor probleme, de a oferi experiența pe 
care o au, oamenii activi contribuie la impulsionarea 
vieții unei localități. Noi ne bucurăm foarte mult că 
avem în sat multe persoane cu inițiativă, care țin la 
sat și vor să-și aducă propria contribuție la dezvolta-
rea localității.   
 
   Cum ați caracteriza un cetățean activ din satul 
Costești? 
 
   În primul rând, aș aprecia la cetățeanul nostru 
interesul față dezvoltarea localității. Cetățeanul din 
Costești este o persoană activă, care se interesează 
de posibilitățile pe care i le oferă colaborarea cu 
primăria, se implică, vine cu inițiative și este 
preocupat ca autoritățile locale să acționeze în 
interesele lui. Acest lucru este extrem de important, 
pentru că responsabilizează și autoritățile locale. În 
concluzie, pot spune că există o colaborare eficientă 
dintre cetățeni și primărie, care cu siguranță este în 
beneficiul costeștenilor. 
 
 



Voluntariatul ia amploare la Costești! 

 

În cadrul 

Programului 

de granturi 

mici runda a 

XIII-a, 

lansat de 

Fondul 

pentru 

Tineri 

Ialoveni, au fost selectate 26 de proiecte ale grupurilor 

de inițiativă din localitățile din Ialoveni, dintre care 4 de 

la Costești, care vor desfășura activități în perioada 

octombrie-decembrie.  

Grupul de inițiativă ”Eco Terra” din cadrul Liceului 

Teoretic ”Olimp”, lider Elena Rotari, vor aduce 

zâmbetul pe buze pentru 20 de copii din sat, din familii 

social-vulnerabile prin asigurarea unei seri de neuitat la 

teatru ”Licurici”. 

Grupul de inițiativă din cadrul Liceului Teoretic 

Costești vor înverzi ograda instituției cu material 

săditor în valoare de 5000 de lei. Mentorul grupului este 

profesorul Ion Dudnicenco. 

Grupul de inițiativă ”Inspirație” vor implementa 

proiectul  ”A crea înseamnă a trăi atât visul, cât și viața”, 

care vor crea un spațiu prietenos pentru tineri din 

Liceul Teoretic ”Olimp”, unde elevii vor avea 

posibilitatea să creeze produse hand-made. Lider al 

grupului este Carolina Bivol. 

Cu suma de 4000 de lei, grupul de inițiativă  ”Speranța”, 

lider Adriana Crețu, dorește să coloreze 7 treceri de 

pietoni din satul Costești, în format 3D, în vederea 

reducerii numărului de accidente, unde sânt implicați 

pietonii. 

 

 

Grupul de inițiativă ”Speranța” au mobilizat clasa a X-a ”U” din Liceul 

Teoretic ”Olimp” și au dat star Săptămânii Naționale a Voluntariatului 

în satul Costești, printr-o activitate de salubrizare. Evenimentul a avut 

loc marți, 18 octombrie 2016. Tinerii au făcut ordine în tot spațiul 

ocupat de monumentul ”Glorie Eroilor”. Voluntarii au colectat și 

deșeurile din preajma liceului, fiind indignați de cantitatea mare de 

ambalaje aruncate pe jos, mai ales că sunt instalate coșuri de gunoi în 

preajmă.  

La final, grupul de inițiativă au colectat 11 pungi de gunoi, au 

comunicat între ei despre voluntariat și importanța implicării în viața 

comunității, oferind modele pozitive.   

 

În ultima zi din cadrul Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului (SNV 17-23 octombrie 2016), grupul de 

inițiativă ”Speranța” a realizat o activitate de voluntariat în 

cadrul Bibliotecii Publice din Costești. Astfel, 3 tinere au 

reparat și readus la viață 60 de cărți din bibliotecă pentru ca 

cititorii să poată beneficia de literatura instituției pe o 

perioadă cât mai îndelungată. Activitatea s-a desfășurat sub 

titlul ”Cartea Cere Ajutor”. Liderul grupului, Adriana Crețu a 

menționat că ”Voluntariatul este o activitate care vine din 

suflet și mă bucur că astăzi alături de colegele mele am reușit 

să oferim un pic de suflet și cărților, care ne informează, ne 

inspiră și ne educă.” 

Informăm că grupul de inițiativă  ”Speranța” a fost creat în luna septembrie a acestui an. Echipa a câștigat un grant din 

parte Fondului pentru Tineri Ialoveni, în valoare de 4000 de lei, din care urmează să picteze în format 3 D treceri de 

pietoni din localitate. Pe lângă activitățile proiectului, echipa a decis să se implice și în cadrul SNV pentru a promova 

spiritul de echipă și mobilizarea comunitară. 

În satul Costești vor fi implementate 4 proiecte de către tineri activi! 

Săptămâna Națională a Voluntariatului a dat start și în satul Costești! 

 

”Cartea cere ajutor!” 
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