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Componenţa Consiliului Sătesc Coloniţa

Prin Hotărîrea Judecătoriei Ciocana, mun. Chişinău din data 
de 16 iunie 2011, a fost confirmată legalitatea alegerilor lo-
cale din 05 iunie 2011 în circumscripţia electorală nr. 1/16, 
satul Coloniţa, mun. Chişinău şi validate cele 13 mandate 
ale consilierilor în Consiliul Sătesc Coloniţa în următoarea 
componenţă:
1. Iarmenco Maria – Lartidul Liberal
2. Ghimp Lidia – Partidul Liberal
3. Ghimp Zinaida – Partidul European
4. Zaporojan Angela – Partidul Liberal Democrat din Moldova 
(urmează să renunţe la mandatul de consilier şi să fie supli-
nit de Luchian Igor, următorul pe lista consilierilor PLDM)
5. Tabacari Vladimir – Partidul Liberal
6. Cheptene Ion – Partidul Liberal
7. Dîşliuc Iurie – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
8. Caraman Ana – Partidul Liberal
9. Bîzgu Ion – Partidul European
10. Foiu Tatiana – Partidul Liberal Democrat din Moldova
11. Morgun Vitalie – Partidul Liberal
12. Lupu Anatolie – Partidul Liberal
13. Ursu Grigore – Partidul Liberal

Pe data de 12 iulie 2011 a 
avut loc prima şedinţă a nou-
lui Consiliului Sătesc Coloni-
ţa. În cadrul acesteia fiecare 
consilier şi-a primit legitima-
ţia de consilier, în baza căru-
ia va fi obligat timp de patru 
ani să se prezinte la şedinţele 
consiliului şi să ia decizii din 
numele celor care iau votat. 

Foştii primari Tudor Ababii, 
Maria Iarmenco şi Gheorghe 
Calancea le-au urat consilieri-
lor succes în noua componen-
ţă şi cât mai multe realizări 
pozitive pentru satul Coloniţa. 

Maria Iarmenco, fost pri-
mar şi actual consilier susţi-
ne: “Fără o conlucrare bună 
între partea administrativă şi 
cea executivă (primar şi con-
silieri) nu cred că e posibilă 
activitatea în Consiliul să-
tesc. Lucrurile se fac împre-
ună şi se fac de bun augur. Vă 
felicit pe toţi pentru faptul că 

Un nou consiliu sătesc – un nou început!

avem încrederea sătenilor şi 
că suntem consilieri de Co-
loniţa. Trebuie să facem tot 
posibilul să nu dezamăgim 
consătenii şi să ne ţinem de 
buchia legii. Urez succes atât 
aparatului Primăriei, cât şi 
tuturor nouă!”

Gheorghe Calancea, prima-
rul precedent al satului Colo-
niţa a venit şi el cu un cuvânt 
de urare : “Vă doresc sănăta-
te, răbdare şi chiar dacă nu 
vă veţi putea îndeplini toate 
planurile propuse, să vă stră-
duiţi să vă purtaţi cu oamenii 
corect şi bine. Recomand con-
silierii noi să asculte sfaturile 
celor mai în vârstă şi cu expe-
rienţă, dar şi ale lucrătorilor 
primăriei. Nu întotdeauna veţi 
reuşi să fiţi uniţi, dar vă doresc 
să luaţi împreună cât mai mul-
te hotărâri bune. Într-un ceas 
bun 4 ani de zile!”

Grigore Ursu, cel mai în vâr-
stă consilier, care a fost ales 
preşedintele primei şedinţe, 
după tradiţie, a afirmat: “Fie-
care partid are programul său, 
le vom confrunta şi vom vedea 
ce avem în comun, vom alege 
ce e prioritar şi ce putem lăsa 
pe mai târziu. Trebuie să con-
lucrăm foarte bine, dacă vrem 
să vedem rezultate bune. Va 
trebui să mai facem nişte adu-
nări de sat, să ne consultăm cu 
oamenii. Decizia o iau consilie-
rii, dar o consultaţie cu oamenii 
cred că este foarte necesară.”

A venit cu o adresare şi 
părintele Victor Tofan: Dragi 
consăteni, noi, feţele biseri-
ceşti, venim cu cele mai fru-
moase urări cu ocazia aceas-
ta care se întâmplă o dată în 
patru ani - alegerea conduce-
rii localităţii. Sperăm că ale-
gerea pe care au făcut-o con-
sătenii noştri este cea mai 
bună. Nădăjduim că nu veţi 
uita nici de cea mai scumpă 
perlă şi bogăţie pe care o are 
satul – Sfânta noastră Biseri-
că şi că vom ajunge la sfârşi-
tul acestor patru ani cu mul-
te multe realizări frumoase. 
Vă îndemn să lăsaţi la o par-
te culorile politice, să fiţi o 
echipă unită pentru a rezolva 
toate problemele care vă vor 
sta în faţă. Dumnezeu să vă 
ajute!”

Această şedinţă a fost spe-
cială prin faptul că a fost pri-
ma din mandatul de 4 ani, dar 
şi pentru că la ea au asistat 
trei preoţi, care la închiderea 
şedinţei au citit rugăciuni de 
binecuvântare a noii conduceri 
a satului Coloniţa şi au sfinţit 
a sediul primăriei satului Co-
loniţa.
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Important:
Două săptămâni
fără gaze naturale! 

Chişinău-Gaz anunţă că, de 
marţi, 19 iulie 2011 va ini-
ţia lucrări de modernizare 
a unei staţii de pompare 
din strada Vadul lui Vodă. 
Astfel, unii locuitori ai capi-
talei şi ai suburbiilor nu vor 
avea gaze naturale până pe 
data de 2 august. Şi în satul 
Coloniţa va fi sistat livrarea 
gazelor în perioada 19 iulie 
– 02 august 2011. Chişinău-
gaz”, atenţionează consu-
matorii, să închidă robinete-
le la aparatele de utilizare a 
gazelor, pentru a evita situa-
ţii de avarii. («Chişinău-gaz» 
S.R.L., tel. 904).

În urma investigaţiilor de labo-
rator ale apei din opt fântâni şi un 
izvor amplasate pe teritoriul satu-
lui Coloniţa, realizate în mai 2011, 
Serviciul de Supraveghere de Stat 
a Sănătăţii Publice din municipiul 
Chişinău informează că apa nu co-
respunde indicilor microbiologici.

Fântânile publice supusei ana-
lizei de laborator au fost:

• str. Ştefan cel Mare 27,  str. 
Ştefan cel Mare 3 – Calitatea apei 
nu corespunde cerinţelor igienice 
după conţinutul de nitraţi şi duri-
tatea generală. Nu se recomandă 
de utilizat în scopuri potabile. Se 
admite utilizarea doar în scopuri 
menajere şi tehnice

• str. Fîntînilor 21, str. Dece-
bal 24, str. Ciocana Veche 45 – 
Consumul apei prezintă pericol 
pentru sănătate. Calitatea apei 
nu corespunde cerinţelor igienice 

după conţinutul de nitraţi şi este 
contaminată cu microorganisme. 
Apa este interzisă utilizării în sco-
puri potabile şi menajere.

• str. Budeşti 6, str. Ştefan cel 
Mare 58 - Consumul apei prezin-
tă pericol pentru sănătate: nu co-
respunde cerinţelor igienice după 
conţinutul de nitraţi, duritatea 
generală şi este contaminată cu 
microorganisme. Apa este inter-
zisă utilizării în scopuri potabile şi 
menajere.

• Fântâna de lângă Biserică 
– Calitatea apei corespunde cerin-
ţelor igienice după indicii sanitaro-
chimici şi microbiologici. Se admi-
te utilizarea în scopuri potabile şi 
menajere. 

Astfel, calitatea cea mai bună 
şi sănătoasă a apei s-a atestat în 
fântâna din curtea Bisericii. 

În scopul profilaxiei maladiilor 

transmisibile şi netransmisibile, 
SSSSP Chişinău recomandă:

1. De organizat curăţenia şi 
dezinfectarea fântânilor publice şi 
izvoarelor.

2. De organizat monitorizarea 
calităţii apei din fântânile publice 
din teritoriu.

3. De organizat informarea 
populaţiei despre riscurile pentru 
sănătate, legate de calitatea apei 
din fântânile publice.

4. De instalat panouri informa-
tive la fântânile publice.

În nota informativă se mai 
spune că în localitate nu este or-
ganizată monitorizarea calităţii 
apei din fântânile publice şi paşa-
portizarea lor, ceea ce contravine 
prevederilor p. 15 din Normele 
sanitare privind calitatea apei po-
tabile, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului  nr. 934.

O nouă răstignire 
la intersecţie de 
drumuri 

De mai bine de o lună la 
intersecţia dintre str. Ştefan 
cel Mare şi str. Trandafirilor 
se înalţă o răstignire care Îl 
înfăţişează pe Iisus Hristos, 
Fecioara Maria şi Sfântul Nico-
lae. Această răstignire a fost 
ridicată de către feciorii şi fiica 
Tamarei Ursu, care povesteş-
te că de mult timp îşi doreşte 
ca acolo să se ridice o răstig-
nire, pentru că acel loc parcă 
ar fi blestemat, în intersecţie 
având loc multe accidente, 
fără pierderi de vieţi omeneşti 
dar cu sperieturi zdravene 
pentru cei implicaţi.

«Am aşteptat aproape un 
an să fie montată această 
răstignire, dar cred ca aşa a 
fost voia Lui Dumnezeu» , vor-
beşte doamna Tamara. Toate 
cheltuielile pentru construc-
ţia şi montarea răstignirii au 
fost suportate de către fami-
lia Ursu. «Să fie de sănătatea 
tuturor care trec pe drumul 
acesta şi în memoria celor 4 
generaţii care au trăit în casa 
noastră», spune cu sufletul îm-
păcat doamna Tamara.

Atenţie la apa din fântâni!

Un grup de locuitori ai comunei 
Coloniţa, deţinători ai cotei-părţi 
valorice, îl acuză pe consăteanul lor 
Viorel Ghimp că şi-ar fi atribuit în 
mod abuziv una dintre grădiniţele 
din, precum şi alte cîteva imobile. 

Marţi, 5 iulie 2011, în cadrul 
unei conferinţe de presă la agen-
ţia INFOTAG, Chiril Umaneţ, unul 
dintre liderii de grup din cele 12 
grupuri care deţin cote-părţi la 
această grădiniţă, a spus că în 
2008 comisia de partajare şi ma-
joritatea membrilor grupurilor i-au 
încredinţat lui Ghimp dreptul de a 
înregistra grădiniţa la Oficiul Ca-
dastral Teritorial, unde acesta şi-a 
luat obligaţiunea de a o transmite 
la balanţa primăriei. 

„În loc să-şi îndeplinească obli-
gaţiunile asumate, Ghimp a acapa-
rat grădiniţa în proprietate privată, 
ceea ce nu este corect. După mai 
multe negocieri fără succes, ne-
am adresat în instanţa de judecată 
pentru a anula înregistrarea grădi-
niţei pe numele lui Viorel Ghimp”,a 
specificat Umaneţ. El a menţionat 
că procesul de judecată continuă 
pînă în prezent. 

„Abuzurile lui Ghimp nu se 
opresc aici. Acesta şi-a înregistrat 
pe aceeaşi cale 90% din complexul 
inginero-laboratoric SEM, deşi gru-
pul pe care îl conduce deţine doar 
11,87% din acţiuni, lezînd astfel 

Un grup de locuitori ai comunei Coloniţa 
îl acuză pe Viorel Ghimp că şi-ar fi

atribuit abuziv grădiniţa din localitate

drepturile celorlalţi proprietari”, a 
subliniat Ştefan Baranov, unul din-
tre liderii de grup. 

Potrivit lui, fiind ajutat de per-
soane influente, Ghimp a încercat 
să-şi atribuie în mod abuziv şi două 
fundamente ale unor construcţii 
nefinisate cu câte 30 de aparta-
mente.„Deşi, potrivit procesului-
verbal al Comisiei de partajare, 
lui Ghimp i s-a atribuit 23,74% 
din cele două construcţii nefinisa-
te pe care le deţine, el a hotărât 
prin intermediul unei persoane din 
grupul său să acapareze ambele 
fundamente integral. După ce am 
aflat de procesul de judecată la 
Curtea de Apel, am intervenit în 
timpul şedinţei de judecată şi am 
stopat această nelegiuire, pentru 
că, în caz contrar, ar fi înregistrat şi 
aceste două fundamente”, a preci-
zat Baranov. 

Deţinătorii de cote-părţi cer au-

torităţilor şi instanţelor de judeca-
tă să anuleze înregistrarea obiec-
telor respective şi să fie aduse la 
starea iniţială, pentru ca acţionarii 
să-şi poată înregistra în mod legal 
grădiniţa şi să o transmită în balan-
ţa primăriei. 

„De cînd am devenit primar 
în localitate, am discutat de mai 
multe ori cu Viorel Ghimp, ca să-şi 
onoreze obligaţiunea stipulată în 
procesul-verbal din 12 mai 2008 
de a transmite în balanţa primă-
riei această grădiniţă, pentru ca 
locuitorii să-şi poată aduce copiii 
la grădiniţă. El refuză cu vehemen-
ţă şi spune că o va transmite cînd 
va dori. Însă cu trecerea timpului 
grădiniţa se deteriorează. Consider 
că autorităţile primăriei Chişinău 
trebuie să intervină în acest caz”, a 
încheiat noul primar Angela Zapo-
rojan. 

Sursa: www.infotag.md

p INFOTAG
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Citiţi mai jos un interviu 
cu actualul primar de Co-
loniţa, Angela Zaporojan, 
despre proiectele pe care 
şi le propune şi soluţiile pe 
care le vede pentru a duce 
la dezvoltarea localităţii.

Specificaţi care sunt proiectele 
prioritare pentru primul an de 
mandat şi de ce anume?

• Finisarea conectării la con-
ducta de gaz de pe străzile Răsă-
ritului, V. Lupu, V. Ungurilor, Tei-
lor, I. Vatamanu şi Mioriţa;

• Implementarea proiectului 
ce ţine de canalizarea străzilor 
Alexandru cel Bun, B.P. Hasdeu, 
Columna lui Traian, Ciocana 
Veche, M. Viteazu, Stejarilor, V. 
Lupu, Pădurii;

• Implementarea proiectului 
ce ţine de soluţionarea problemei 
râpei din sat de pe str. Dacilor şi 
prevenirea eroziunii solurilor şi 
a apariţiei râpei pe strada Unirii 
(reparaţia capitală a străzii Uni-
rii);

• Implicarea în proiectele ofe-
rite de F.M.I; UE şi SUA, care au 
fost semnate de Guvernul RM 
pentru dezvoltarea infrastructu-
rii (gaz, canalizare, apă, drumuri);

• Eficientizarea activităţii Pri-
măriei prin:

- formarea grupului din per-
soanele delegate din sat care vor 
activa pe lângă consiliul local,

- susţinerea activităţii site-
ului, ziarului satului şi crearea 
unui post de radio local,

- Modernizarea şi amenaja-
rea parcului de odihnă din faţa 
Primăriei (Memorial),- Reîntoar-
cerea grădiniţei privatizate la 
balanţa Primăriei prin sensibili-
zarea organelor de resort (Pro-
curatura, Centrul de combatere a 
corupţiei) şi mediatizarea cazului 
pentru ulterioara rezolvare.

Care vor fi domeniile prioritare 

Rezultatele alegerilor primarului satului Coloniţa

În urma alegerilor din 19 iunie 2011, primarul satului Coloniţa a devenit Angela Zaporojan, din 
partea PLDM, cu 980 de voturi (51,02%) faţă de Iarmenco Maria, reprezentant PL, care a obţinut 
941 din voturi (48,98%). 

Prezenţa la vot a locuitorilor satului Coloniţa a fost de 65,98%
Numărul de alegători incluși în listele electorale de bază – 2960,
Numărul de alegători incluși în listele suplimentare – 15,
Numărul de alegători care au primit buletine de vot – 1963,
Numărul de alegători care au participat la votare – 1963,
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile – 42.

Cum au votat coloniţenii
pentru Primarul General
de Chişinău

În cadrul turului II al Alegeri-
lor Locale Generale din data de 
19 iunie 2011, locuitorii satului 
Coloniţa au votat şi pentru Pri-
marul general al Municipiului 
Chişinău. Rezultatele au fost: 
Chirtoacă Dorin – 1574 (81,51%) 
şi Dodon Igor – 357 (18,48%). 

Angela Zaporojan – proiecte în perspectivă
eficientizarea activităţii lor?

Propun ca în contractul de 
muncă să fie stipulat angajarea 
specialistului pe o perioada limi-
tată (3 luni) cu o ulterioară eva-
luare a activităţii sale, în urma 
căreia se va continua sau desface 
contractul de muncă. Ar fi bine 
ca specialiştii deja angajaţi, cum 
sunt juristul şi arhitectul, să ofere 
servicii gratuite locuitorilor satu-
lui.

Credeţi că actuala componenţă 
a funcţionarilor publici angajaţi 
ai primăriei Coloniţa vă va per-
mite realizare Proiectelor pro-
puse? Ce alternative propuneţi?

Realizarea proiectelor pro-
puse depinde atât de responsa-
bilitatea funcţionarilor publici 
angajaţi, a consilierilor locali, cât 
şi persoanelor delegate de la fi-
ecare sector al satului. Vreau să 
menţionez că activitatea funcţio-
narilor deja angajaţi trebuie eva-
luată pentru a lua decizii corecte.

Cum veţi asigura transparenţa 
activităţii de primar şi a între-
gului aparat al Primăriei? Ce 
metode de comunicare/infor-
mare veţi utiliza?

Eficientizarea activităţii Pri-
măriei:

• Organizarea adunărilor ge-
nerale la fiecare 6 luni despre 
activitatea Primarului şi a Consi-
liului local;

• Stabilirea legăturii dintre 
Primărie şi Consiliul local cu lo-
cuitorii satului prin intermediul 
persoanelor delegate de la fieca-
re sector;

• Mediatizarea şedinţelor Con-
siliului local şi a altor activităţi.

Interviul complet şi alte de-
talii privind programul electoral, 
costuri, perioadă de implemen-

tare etc., le găsiţi pe site-ul www.
colonita.md

A realizat Valeriu Ciorbă

în bugetul pentru anul 2012 şi 
cu cât vor creşte finanţările do-
meniilor respective?

Domeniile prioritare în buget 
pentru anul 2012 vor fi: dezvol-
tarea infrastructurii satului (dru-
muri, canalizare, apă) învăţământ 
şi cultură. Sumele cu care vor fi 
finanţate aceste domenii vor de-
pinde de implicarea şi atragerea 
proiectelor guvernamentale şi 
naţionale pentru soluţionarea 
problemelor.

Cum vedeţi dezvoltarea infras-
tructurii în localitate (asfaltarea 
drumurilor, asigurarea cu apă/
canalizare, electrificare, gazifi-
care)? Vă rugăm să descrieţi ac-
ţiunile dvs. în această direcţie.

Activând ca preşedinte al Co-
misiei Buget şi Finanţe în consiliul 
local Coloniţa, ştiu că veniturile 
anuale în s. Coloniţa sunt aproxi-
mativ 600.000 lei, iar cheltuielile 
sunt mai mult de 5.000.000 lei, 
de aceea îmi dau bine seama că 
aceste lucrări vor fi posibile doar 

din surse externe şi anume impli-
carea în proiecte guvernamenta-
le şi naţionale din FMI, UE şi SUA.

Activitatea instituţiilor publice 
din subordinea primăriei (casa 
de cultură, biblioteca publică 
etc.) lasă mult de dorit. În ce 
mod veţi eficientiza activitatea 
lor?

Activitatea instituţiilor publice 
cum este Casa de Cultură şi bibli-
oteca va fi posibilă doar în cazul 
unei reparaţii capitale, care va 
asigura condiţii bune de activi-
tate, iar mai apoi implicarea co-
piilor de la grădiniţă, liceu cât şi 
a tinerilor din sat în organizarea 
diferitelor activităţi culturale. E 
posibilă şi renovarea activităţii ci-
nematografului din cadrul Casei 
de Cultură.

Anual Consiliul Sătesc Coloniţa 
angajează un număr de spe-
cialişti (17 persoane în 2011), 
rezultatele activităţii cărora nu 
sunt prea vizibile. Cum vedeţi 
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Primăria satului Coloniţa se adresează către toţi locatarii 
satului ca în termen de o lună (07 iulie – 07 august 2011), 
să aducă în ordine sanitară teritoriul adiacent gospodări-
ei sale. „Rugăm să fie evacuate materialele de construcţie, 
tehnica depozitată din stradă şi tăiată iarba de lângă gard. 
În caz contrar vor fi întreprinse măsuri conform legislaţiei în 
vigoare” se comunică în anunţ.

Să facem ordine pe teritoriul
adiacent gospodăriei!

Pentru a promova respec-
tarea Legii nr.16-XVI privind 
declararea intereselor per-
sonale, administratorii pagi-
nii web www.colonita.md se 
alătură iniţiativei Asociaţiei 
Presei Independente (API) şi 
Alianţei Anticorupţie (AAC) – 
campania media „Interese la 
vedere”. Campania îşi propune 
să-i determine pe funcţionarii 
care cad sub incidenţa acestei 
legi (inclusiv consilierii consi-
liilor săteşti şi primarul)să-şi 
declare interesele. La prima 
etapă a campaniei, se va mo-
nitoriza dacă funcţionarii de 
stat respectă prevederile legii 

Interesele consilierilor săteşti
şi a primarului scoase la vedere

şi au depus declaraţii privind 
interesele personale. Ulterior, 
se va verifica corectitudinea 
celor declarate de funcţionari. 
Rezultatele vor fi transmise 
mass-media şi publicate pe si-
te-ul www.colonita.md.

Totodată, consilierilor să-
teşti şi primarului li se va pro-
pune pentru completare un 
model de declaraţie cu privire 
la conflictul de interese.

Pe durata unui an de zile, un 
grup de lucru va efectua analiza 
comparativă a utilizării bani-
lor publici în două suburbii ale 
municipiului Chişinău – satul 
Coloniţa şi oraşul Cricova. Din 
componenţa grupului de lucru 
fac parte Valeriu Ciorbă şi Mir-
cea Brenici.

Proiectul prevede crearea la 
Chişinău şi Bălţi a unor grupuri 
de lucru de monitorizare a bu-
getelor locale care vor urmări 
utilizarea banilor publici, desfă-
şurarea procesului bugetar, vor 
face vizite la instituţiile finan-
ţate din bani publici, pentru a 

verifica anumite aspecte legate 
de utilizarea conform destinaţi-
ei a banilor publici, vor asista la 
licitaţiile publice de procurare 
a bunurilor şi serviciilor pentru 
comunitate, discutând cu cetă-
ţenii şi funcţionarii publici des-
pre eficienţa utilizării banilor 
publici în diferite domenii etc.

Proiectul «Monitorizarea uti-
lizării banilor publici la Chişinău 
şi Bălţi» este parte a campani-
ei «Cere socoteală pentru banii 
publici!» şi este implementat de 
către Asociaţia Presei Indepen-
dente şi finanţat de către Fun-
daţia Soros-Moldova.

Monitorizarea banilor publici la Coloniţa

În cadrul proiectului “Dez-
voltarea culturii civice şi 
mass-media în mediul rural” 
au fost organizate o serie de 
activităţi educaţionale, pre-
cum şi dezbateri publice. În 
cadrul training-urilor şi ate-
lierelor de lucru au partici-
pat tinerii din localitate, fiind 
analizate teme de actualitate 
şi elaborate propuneri de dez-
voltare a personalităţii, dar şi 
a localităţii. Acestea au avut 
următoarele teme: Comuni-
care eficientă;Dezvoltarea 
satului meu începe de la 
mine; Un om informat cre-
ează om puternic; Democra-
ţia, Cine? Unde este? Când? 
Cum?; Educaţie Civică pentru 
Copii şi Tineri; Eu pot decide.

Training-urile au fost mo-
derate de: Viorica Goraş-
Postică, Rima Bezede, Lud-
mila Sârghi, Vica Mazilo şi 
Cristina Coceban şi au fost 
deosebite de lecţiile şcola-
re, având loc într-o manieră 

deschisă şi confortabilă, de 
colaborare şi lucru în echipă, 
unde fiecare şi-a putut expri-
ma liber părerile şi a putut 
afla mai multe despre ceea 
ce îi interesează.

Tinerii participanţii la trai-
ning-uri au dovedit că au un 
puternic spirit civic şi că sunt 
locuitori responsabili, infor-
maţi, dornici de a învăţa lu-
cruri noi şi de a contribui la 
dezvoltarea satului Coloniţa. 
Aceştia au participat activ la 
discuţii, dezbateri şi jocuri 
interactive, confirmând in-
teresul faţă de toate temele 
discutate.

Pentru participare activă 
în cadrul proiectului „Dezvol-
tarea culturii civice şi mass-
media în mediul rural”, sus-
ţinut financiar de Ambasadei 
Statelor Unite ale Americii, 
tinerii au primit diplome, 
care au fost înmânate oficial 
pe data de 25 iunie, la Liceul 
„Gheorghe Ghimpu”.

Tinerii responsabili civic de azi –
garanţia democraţiei de mâine

În perioada august 2010 – iulie 2011 satul Coloniţa a 
fost implicat într-un proiect de dezvoltare rurală,  sco-
pul acestuia fiind educarea unei culturi civice orientate 
spre o societate democratică, precum şi promovarea 
mass-mediei independente.

Pe data de 25 iunie 2011, 
la L. T. „Gheorghe Ghimpu” 
din Coloniţa a avut loc Balul 
de Absolvire. Chiar dacă afară 
nu erau mai mult de 15 grade 
C, absolvenţii au îmbrăcat ha-
inele de gală şi au venit să-şi 
ia rămas bun de la profesori, 
colegi şi coridoarele prin care 
au trecut ani la rând.

Fetele pe tocuri înalte şi în 
rochii scurte sau lungi până în 
pământ şi băieţi la patru ace 
au depăşit frigul şi au venit 
să-şi primească diplomele de 
absolvire, ca mai apoi să săr-

bătorească alături de colegi, 
profesori şi părinţi, cu mese 
mari, amintiri şi dansuri.

Anul acesta L. T. «Gheor-
ghe Ghimpu» a promovat 21 
absolvenţi de liceu şi 41 ab-
solvenţi de gimnaziu. La sera-
ta de înmânare a diplomelor 
absolvenţii au primit un bilet 
din partea profesorilor cu cele 
mai bune urări şi sfaturi pen-
tru viitor. Directoarea le-a urat 
drum bun în viaţă absolvenţi-
lor de liceu, iar pe gimnazieri 
i-a îndemnat să-şi continue 
studiile în Coloniţa.

Absolvenţii din Coloniţa
şi-au luat rămas bun de la liceu 


