
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria Costeşti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investește în tine, dezvoltă comunitatea! 
 

Clubul „Tânăr reporter” din satul Costești 

 

 

Vocea cetățenilor din localitatea ta! 
Buletin informativ 

Nr. 2,Iunie 2019 

Ziua Internațională a Tineretului va fi 
organizată în acest an la Costești! 

 

La realizarea ediției au participat: 
Membrii Clubului ”Tânăr Reporter”creat în cadrul programului național ”Costești-Capitala Tineretului 
2019”, cu suportul financciar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova 
 

 
 

Această publicație a devenit posibilă datorită susținerii financiare acordate de Fondul pentru Democrație al 

Națiunilor Unite (UNDEF), în cadrul proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale în 

Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”, implementat de Centrul CONTACT. 

Opiniile exprimate în articol emisiunii aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul de vedere al 

finanțatorului. 
 

 
 
 
 

Ziua Internațională a Tineretului 

(ZIT) se va desfășura în acest an la 

Costești, pe 10 august, la 

Complexul Turistic Costești.  

 

Pentru cei ce vor să petreacă o zi 

de neuitat, alături de alți tineri din 

Moldova cât și din străinătate, 

sunt invitați  la eveniment pentru a 

sărbători împreună cu Asociația 

Obșteasc Alternativa  și Primăria 

Costești.  

Într-un format prietenos, am 

pregătit o gamă largă de activități  

Cu buletin informativ în sat, ești cetățean mai informat! 

Într-un format prietenos, am 

pregătit o gamă largă de activități 

în care tinerii pot nu doar să 

urmărească dar și să trăiască 

experiențe. 

 

ZIT este conceput ca un 

eveniment al tinerilor, făcut cu 

implicarea tinerilor pentru 

dezvoltarea și promovarea de 

valori și atitudini sănătoase. 

Hai cu noi să petrecem împreună! 
 

Autor: Elena Mahu, Clubul ”Tînăr Reporter” 

 
 

 

 

 

 



 

 

În data de 24-26 mai 2019, în pădurea Pojoreni a 

avut loc desfășurarea evenimentului de turism și 

orientare sportivă ‚,Îmi cunosc țara,îmi cunosc 

localitatea,hai cu mine s-o descoperim’’. 

Astfel, echipele participante au fost întâmpinate la 

locul desfășurarii activitații, făcând cunoștință cu 

împrejurimile și colegii lor.Tinerii și-au etalat 

abilitațile în tehnicile de asamblare a corturilor și 

cum se gatește la focul de tabară.Ploaia nu i-a 

speriat pe,ba din contră i-a motivat să fie mai 

responsabili și să conștientizeze cum este viața în 

mediul rural.

 

Veronica Luca , participantă a evenimentului din 

partea Liceului Teoretic ‚,Olimp’’ susține ,, A fost 

greu, la inceput nu eram adaptați pentru așa mediu 

de viață , însă ne-am obișnuit. A fost interesant să 

ne implicăm în competițiile organizate care au fost 

destul de dificile,dar am depus eforturi pentru a 

deveni câștigători’’.Toți cei 157 de participanți, 

antrenori,arbitri și organizatori au petrecut  trei zile 

și două nopți de turism, foc , cântec și 

zâmbete,legând prietenii de neuitat .,,A fost foarte 

interesant, o nouă experiență, noi prieteni. 

Activitățile nu au fost atât de distractive, cât 

educative. Doresc ca ele să fie organizate mai 

des,ne vor prinde bine in viață’’ susține Bolocan 

Daniela din echipa ‚,Ruseștii Noi’’. 

Din program nu au lipsit jocurile sportive , 

momentele artistice și competițiile culinare ce au 

fost premiate cu dimplome si prime bănești.

 

Reamintim că acestă activitate este realizată de 

către Asociația Obștească ‚,Alternativa’’, prin 

intermediul Programului ‚,Costești-Capitala 

Tineretului 2019 ’’, organizat si finanțat de catre 

Ministerul Educației,Culturii și Cercetării în 

parteneriat cu Primăria Costești. 

Autor: Daniela Bîrca, Clubul ”Tînăr Reporter” 

 

 

 

Citatul ediției: 

«Care este cel mai bun guvern? 
Acela care ne învaţă  să ne guvernăm noi 
înşine”. Johann Wolfgang von Goethe 

TURISMUL  - O NOUĂ ACTIVITATE 

PENTRU TINERI 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 MAI, HRAMUL SALULUI COSTEȘTI 

Tradițional, pe 22 mai, este mare sarbătoare în tot satul. 

Prăznuirea Hramului Sfântului Ierarh Nicolae, este motiv 

de sărbătoare pentru toți locuitorii, de la mic la mare. Dis 

de dimineață enoriașii au mers la biserică penru a participa 

la liturghie. Administrația Publica Locală a înmânat icoane 

cu sf. Nicolae cetățenilor care îi poartă numele Nicolae sau 

Nicoleta, prezenți în biserică. 

 

Sărbătoarea satului a continuat cu expoziții, activități și 

competiții sportive, dar și cu un concert cu interpreți 

autohtoni. 

 

Oferte de muncă pentru tineri 

La data de 22 Mai, în satul Costești a fost 

organizat Târgul Locurilor de Muncă, 

activitate din cadrul programului național 

"Costești- Capitala Tineretului 2019".  

Tinerii au primit informație despre minim 

120 de locuri de muncă în raionul Ialoveni 

și rasa municipiului Chișinău! Deasemenea 

au fost prezenți cei mai mari agenți 

economici din raion și Inspectoratul de 

Poliție Ialoveni. 

 

Organizarea târgului locurilor de muncă la 

nivel raional are drept scop promovarea 

angajării tinerilor în câmpul muncii și 

reorientarea profesională și instruirea 

continuă a acestora despre oportunitățile de 

angajare pe piața muncii, această activitate a 

fost organizată de către Agenția pentru 

ocuparea forței de muncă Ialoveni în 

colaborare cu A.O. Alternativa și Primăria 

Costești! 

Autor: Renata Bordianu, Clubul ”Tînăr Reporter” 

 

 

 

 

http://alternativa.org.md/ 
Facebook.com/A.O. Alternativa 

 

 

 

http://alternativa.org.md/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportul – este viață! În inima Capitalei Tineretului 2019 s-a 

desfășurat turneul național de JUDO.  

 La Costești, weekend-ul trecut a început prin promovarea sportului și modului sănătos de viață pentru 

circa 150 de tineri. Astfel, la data de 08 iunie, în cadrul programului național „Costești –Capitala 

Tineretului 2019”, s-a  desfășurat turneul național de JUDO.  

Tinerii sportivii ce se încadrează în categoriile de greutate de la 47 kg până la 90+ kg, au  luptat pentru 

locurile de frunte și  multe premii. Turneul a fost monitorizați și evaluați după toate regulie acestui joc, 

fiind arbitrați de antrenori emeriți ai Moldovei în domeniul JUDO.După mai bine de șase ore de lupă, au 

fost desemnați câștigătorii. Pentru locul I: 

Tudorică Andrei (46 kg, Chișinău), Mudreac Nicolae (50 kg, Ucraina), 

Bulat Lilian (55 kg, Chișinău), Baltat Maxim (60 kg, Chișinău), 

Gribinenco Artiom (73 kg, Tiraspol),Zaharia Daniel (81 kg, Comrat), 

Ivanov Pavel (90 kg, Hîncești)  Zaftone Ion (90 kg+ Chișinău). 

Evenimentul a întrunit peste 150 de participanți din 12 raioane ale Republicii Moldova și Ucraina, 

arbitrați de specialiști din cadrul Școlii Sportive Ialoveni și Federația Națională de Judo. 

Participanții din satul Costești, care au obținut locuri de frunte sânt Marandici Denis (locul III, 55 kg), 

Goro Ion (locul III, 81 kg) și Borta Tudor (locul II, 90 kg). 
Acestă activitate este organizată de către A.O. Alternativa în colaborare cu clubul sportiv ”Vov-Slav Judo Club” , 

Primăria Costești, Federaţia Republicii Moldova de Judo, în cadrul programului naţional “Costeşti – Capitala 

Tineretului 2019”.  
Autor: Cegolea Ionela, Clubul ”Tînăr Reporter” 

 

Autor: Elena Mahu, Clubul ”Tînăr Reporter” 

 

 

 

 

 

Autori:,   membri Clubul ,,Tânăr reporter” 

 

 

 

 

 
 

 

GRANTURI PENTRU TINERI CU VÂRSTA ÎNTRE 18 – 35 ANI DIN LOCALITĂȚILE RAIONULUI IALOVENI 

Începând cu 1 august 2018, în raionul Ialoveni se implementează proiectul „Fondul de susținere a antreprenoriatului 

pentru tineri Ialoveni”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-

Europene, proiect administrat de Asociația Obștească “Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni. 

Proiectul presupune, atât instruiri în domeniul antreprenoriatului, cât și finanțarea sub formă de grant a proiectelor 

pentru lansarea și/sau dezvoltarea ideilor de afaceri, inițiate de tineri cu vârsta între 18 – 35 ani din localitățile 

raionului Ialoveni. 

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maxim 420 000 lei. Suma maximă oferită per 

beneficiar(ă)/plan de afaceri nu va depăși 75 000 lei. În total vor fi acordate cel puțin 6 (șase) granturi. 

Termen limită de depunere a dosarelor este 19 iunie 2019.  

Mai multe detalii găsiți pe pagina Administrației Publice Locale: www.costești.md 

 

 

 

 

ANUNȚ!!! 

http://www.coste?ti.md/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua Ușilor Deschise la Primăria Costești 

Pe 4 iunie, in incinta Primariei Costești a fost organizată 

Ziua Ușilor Deschise. Cei mai curioși despre activitatea  

Primăriei au fost tinerii. 

 Primarul Natalia Petrea în colaborare cu Biblioteca 

Publică Costeşti, a realizat o execursie în instituția 

publică care se află în serviciul cetățeanului, a prezentat 

specialiștii și serviciile prestate de fiecare funcționar, a 

vorbit despre responsabilitățile angajaților, oportunitățile 

de angajare a specialiștilor,  modalitățile de informare a 

localnicilor și a răspuns la toate întrebările primite de la 

vizitatori.  

Cetățenii au avut ocazia de a comunica direct cu 

autoritățile și au venit cu diverse inițiative locale, care au 

fost înaintate conducerii primăriei și consiliului local din 

Costești. 

Activitatea a avut drept scop împuternicirea relației 

dintre Primăria Costești și cetățeni prin informarea 

acestora despre activitatea instituției, dar și deschiderea 

administrației publice locale spre noi proiecte de 

dezvoltare comunitară!  

Autor: Elena Mahu, Clubul ”Tînăr Reporter” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Costești Capitala Tineretului 2019 

http://alternativa.org.md/ 
 

 

http://alternativa.org.md/

