
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 5, 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. 
 

 

În această ediție: 

 

*Pag. 1 –”EU&TU-

Coaliție împotriva 

violenței de gen!” 

 

*Pag. 2 –Crucea 

roșie din județul 

Dâmbovița a venit 

cu daruri pentru 

copii din satul 

Costești 

 

*Pag. 3 –Despre 
oamenii talentați 
din localitate 
 
*Pag. 4- Costeștenii 
sunt buni și la sport 
-Moș Crăciun ești 
tu! 
 

 

”EU&TU-Coaliție împotriva violenței de gen!” 
 

 

 „EU&TU-Coaliţie împotriva violenţei de 
gen!”  a fost genericul seminarului 
petrecut pe data de 29 noiembrie la 
Biblioteca Publică Costeşti. 
”Suntem pentru o viaţă fără 
Violenţă”, acesta  a fost mesajul 
prezentării realizate,în limba română,de 
către Chrystal Wilson si Albert Sou, 
voluntari  ai Corpului Păcii. Publicul 
prezent ,în special elevi din cl.9-12, au fost 
informaţi despre diverse tipuri de violenţă 
în bază  de gen şi metode de protecţie. 
Sesiunea a fost  interactivă cu întrebări şi 
răspunsuri despre subiectul abordat. 
Acţiunea face parte din Campania „16 Zile 

de activism  împotriva violenţei în bază de gen” lansat de către Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei. Campania începe pe 25 noiembrie, Ziua Internaţională pentru 
Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor,şi se încheie în ziua de 10 decembrie, Ziua 
Internaţională a Drepturilor Omului 

Scopul acestei activităţi constă în prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
prin informarea şi sensibilizarea publicului cu privire la fenomenului violenţei 
împotriva femeilor şi evidenţierea efectelor grave pe care le are violenţa asupra 
femeii în mod special, precum şi asupra familiei şi societăţii în general. 
 



  
Crucea Roșie din județul Dâmbovița a venit cu 

daruri pentru copii din Costești!  
 

 

raionul Ialoveni, fiind distribuit 500 de 
cadouri în valoare de 200 00 RON. 
Primăria satului Costeşti aduce sincere 
mulţumiri Fundaţiei Crucea Roşie şi 
autorităţilor Judeţului Dîmboviţa care au 
adus zîmbete şi fericire pentru 31 de 
familii din Costeşti. 
 

    

Luni, 28 noiembrie 2016, vicepreşedintele 
raionului Ialoveni, Tudor Grigoriţă alături 
de primarul satului Costeşti, Natalia Petrea 
au distribuit 31 de ghiozdane pline cu 
rechizite de şcoală şi cîte un pachet de 
produse igienice pentru copiii devaforizaţi 
din sat. 
  
Cadourile au fost donate de către Crucea 
Roşie din judeţul Dîmboviţa, Romania în 
baza acordului de colaborare cu Consiliul 
Raional Ialoveni. Fundaţia a oferit darurile 
în apropierea sărbătorilor de iarnă pentru 
31 de copii, care au fost selectaţi de către 
administraţia instituţiilor de învăţămînt 
şcolar din Costeşti. 
  
Bucuria a sosit în toate localităţile din 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre oamenii talentați din localitate 

Alexei Luca este artistul din Costești care prin talent a reușit să se remarce 

atât în țară, cât și peste hotarele ei! 

 

Talentul și pasiunea pentru artă l-au făcut 
cunoscut în mai multe țări ale lumii. La 
doar 22 de ani, moldoveanul Alexei Luca 
are lucrări ce sunt admirate în Statele 
Unite ale Americii și în Italia. Acolo 
tânărul a făcut mai multe picturi murale, care 
bucură ochii localnicilor.  
Creionul, pensula și culorile sunt 
instrumentele de bază ale lui Alexei, cel care 
pictează de la 10 ani. După ce a decorat 
stațiile din Costești, tânărul a plecat peste 
Ocean: 

"În Virginia Beach, într-un magazin am pictat 
o familie de înghețată și după era în plan că 
în New York se era restaurant Moldova, aveau 
nevoie de decorații, ceva în stil național". 

Şi în Italia s-a făcut remarcat. La biserica 
"Sfânta Cuvioasa Parascheva" din Padova 
a pictat porțile a trei garaje, care au o 

suprafață de aproximativ 40 de metri pătraţi: 
"Am reprezentat mai mult familia unui păstor, cum 
își protejează familia, pe fundal toate anotimpurile 
noastre, tot în haine naționale, oițele care dau hrană 
și îmbrăcăminte. Deja al doilea am făcut ceva ce e 
legat de poveștile noastre tradiționale adica, capra 
harap alb". 

L-a reprezentat și pe Ștefan cel Mare, și mănăstirile 
ctitorite de domnitor. Tânărul spune că munca a 
fost una dificilă, însă admirația oamenilor a 
meritat toate eforturile. 
"Când am pictat am primit tare multe complimente 
chiar și de la italieni și moldoveni, se revedeau în 
copilărie cum au petrecut, chiar și copilul lor le-a 
povestit cine e Ștefan cel Mare sau cum au petrecut 
copilăria", a precizat Alexei. 

Vara viitoare, tânărul va merge iarăși în Italia, 
pentru a continua să-și manifeste talentul. 
Sursa: publika.md 

 

Costeștenii sunt campioni la șah și la dame! 

 

 
„Am avut o experiență foarte interesantă am cunoscut oameni noi. În special am întîlnit o familie tare 

grozavă care m-a ajutat foarte mult, m-au găzduit cîteva zile, de asemenea mi-au povestit multe lucruri 

frumoase și interesante despre orașul Padova. Am avut ocazia să cunosc și artiști locali de acolo, iar ulterior 

au apărut și unele comenzi”. 



 

 

 

 

Liceul Teoretic Costeşti a găzduit Cupa 

Preşedintelui Raionului Ialoveni la şah şi dame 

pentru băieţi şi fete, sîmbătă, 19 noiembrie 

2016. Evenimentul a adunat peste 30 

de partcipanţi dornici de victorie. 

  

 
Astfel în urma confruntărilor costeştenii au 
obţinut următoarele locuri:  
Joc de dame pentru băieţi: 
Locul II- Chitorog Lilian 
Locul III- Mereacre Vasile 
 
 Joc de dame pentru fete: 
Locul I-Borta Veronica 
Locul II- Mihalache Maria 
Locul III- Popovici Maria 
 
 Joc de şah pentru băieţi: 
Locul II-Lungu Vladimir 
 
 Joc de şah pentru fete: 
Locul I- Cimpoacă Maria 
Locul II- Sprîncean Alina 
Locul III- Mihalache Tatiana 

 Cîştigătorii au fost premiaţi cu  premii băneşti, cupe şi diplome de participare şi felicitări 
din partea administraţiei Consiliului Raional Ialoveni. 
 

 

 

Duminică, 27 noiembrie 2016, a fost desfășurat Cupa 
satului Costești la minifotbal ediția 2016 în memoria lui 
Mereacre Ion Ștefan. 
 
Evenimentul a avut loc pe stadionul sportiv al Liceului 
Teoretic Costești și s-a petrecut în două etape, unde au 
participat 9 echipe din localitate. 
 
Pe locul I s-a clasat echipa ,,Viborg”,  
  

Locul II ,,Dortmund”, 
 Locul III ,,Puf”, 
 Locul IV ,,Costeștenii”. 
  
  

 

Pe 1 decembrie 2016, au fost instalate ”Cutiile fericirii” în 

cadrul liceelor și gimnaziului din localitate, dar și la 

intrarea în Primărie. Scopul cutiilor este de a aduna 

materiale (jucării, hăinuțe, cărți etc) care ulterior, vor fi 

distribuite famiililor social vulnerabile din localitate în 

ajun de Crăciun. Dacă vrei să donezi ceva pentru a face 

pe cineva fericit, poți să te apropii de una dintre cutii, 

care vor fi active în perioada 1-20 decembrie. 

Costeștenii sunt campioni la șah și la dame! 

Cupa satului Costești la minifotbal ediția 2016 în memoria lui Mereacre Ion Ștefan 
și-a desemnat cîștigătorii! 

 

Moș Crăciun ești TU! 
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