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ŞEDINŢA CONSILIULUI SĂTESC COLONIŢA
DIN 4 NOIEMBRIE 2011
În data de 4 noiembrie 2011 a avut loc şedinţa Consiliului Sătesc Colo-
niţa, în ordinea de zi a căreia au fost întroduse 12 chestiuni. Proiectele 
de decizie, materialele de lucru şi deciziile aprobate, precum şi înre-
gistrarea video a consiliului pot fi găsite pe www.colonita.md

Oferă un leuţ pentru site-ul tău! 
Campania „Oferă un leuţ” a fost iniţiată recent de către membrii 

echipei redacţiei şi are drept scop colectarea fondurilor pentru edita-
rea ziarului local și susţinerea site-ului www.colonita.md 

Ziarul local și site-ul satului Coloniţa sunt create şi îngrijite de 
un grup de tineri, fără a fi remuneraţi şi care suportă o bună parte 
din cheltuieli pe cont propriu. Primăria satului Coloniţa a finanţat 
imprimarea ziarului până acum, însă fondurile respective s-au epu-
izate deja. Astfel, cheltuielile de colectare a informaţiei, de distri-
buire și de imprimare, precum şi alte cheltuieli suplimentare sunt 
suportate de către membrii echipei.

Dacă doriţi să susţineţi activitatea ziarului şi a echipei, puteţi 
lăsa „leuţul” Dvs. în căsuţa-pușculiţă care se află la poșta din lo-
calitate. „Leuţul” poate fi nu doar de natură monetară. Pentru alte 
detalii scrieţi la: reporter@colonita.md

De curând a fost lansată pagina oficială a Liceului „Gheorghe 
Ghimpu”. Aici vor fi postate materiale şi diverse informaţii despre 
activitatea acestei instituţii de învăţământ. La completarea cu infor-
maţii a site-ului www.liceu.colonita.md pot lua parte orice elev din 
liceu. Pe site vor fi publicate ştiri, video sau text, interviuri, reportaje, 
sondaje, creaţii ale elevilor etc. Se preconizează să fie completată şi 
o rubrică specială – „Catalog online”, în care vor fi indicate notele 
elevilor pe parcursul semestrelor.

A FOST LANSAT SITE-UL WWW.LICEU.COLONITA.MD

„Incultura” paricopitatelor
sau indiferenţa oamenilor?
„Nepăsarea aduce mai mul-
te prejudicii decât incultura” 
spunea Benjamin Franklin şi 
acesta ar fi cel mai potrivit 
motto pentru materialul ce 
urmează… 

Recent, scriam pe site-ul lo-
calităţii noastre că „terenul adi-
acent Primăriei satului Coloniţa 
s-a înverzit”, referindu-ne la fap-
tul că de curând, şi mai exact pe 
19 noiembrie, a fost amenajată o 
alee cu arbuşti decorativi în faţa 
sediului primăriei, precum şi o 
compoziţie specială în jurul răs-
tignirii din apropiere.

Nu mult timp însă ne-am pu-
tut bucura de aspectul îngrijit şi 
frumos de la intrarea în localita-
te… Peste doar două zile o mare 
parte din arbuşti a servit drept 
hrană şi „scărpinătoare” pentru 
vacile şi caprele gospodarilor 
din sat. Nu, nu putem da vina 
pe animale, căci aşa le sunt in-
stinctele… dar, oameni buni, noi 
suntem totuşi o rasă superioară 
acestora! Chiar să nu ne pese 
deloc de mediul înconjurător, de 
satul în care locuim şi de imagi-
nea acestuia? Cum adică, cineva 
poate să-şi dedice timpul pentru 
realizarea unor lucruri bune în 
sat, dar alţii nu pot nici măcar să 
aibă grijă de propriile animale? 

Primăria ar trebui să fie cea 
mai respectată instituţie din sat, 
dar uite ca nu, nici paricopitatele, 

nici stăpânii lor, nici persoanele 
abilitate nu au luat măsuri pentru 
a preveni astfel de situaţii. Cine 
ştie, poate aceasta este armonia 
naturii – unul face, altul strică… 

„Veneam într-o zi de la ser-
viciu şi am văzut un întreg cârd 
de capre în faţa primăriei, par-
că făceau adunare… M-a mirat 
faptul că nu era absolut nici un 
îngrijitor, ca să le alunge” spune 
indignată o locuitoare a satului 
Coloniţa. 

Unul dintre vizitatorii site-
ului a scris: „Atât timp cât popu-

laţia satului va distruge şi nu va 
preţui ce se face pentru a trăi în 
frumuseţe ţi civilizaţie, atât timp 
satul nostru şi ţara noastră va fi 
în halul în care este… Eu nu pot 
înţelege de ce unora le place să 
trăiască în mizerie? Nu e des-
tul că se face foarte puţin, dar 
şi ceea ce se face se distruge… 
Ar trebui amendate așa fapte şi 
impuse persoanele în cauză să 
sădească alte plante. Păcat că 
lumea e atât de indiferentă…”

Amintim că acţiunile de în-
verzire a spaţiilor verzi din lo-

calitate fac dintr-un proiect fi-
nanţat de către Fondul Ecologic 
Naţional, care vizează sădirea 
mai multor arbuşti şi alte plante 
decorative pe teritoriul parcului 
şi terenului adiacent. Proiectul 
respectiv, a fost pregătit de Va-
leriu Ciorbă şi înaintat de către 
Primăria Coloniţa, în toamna 
anului 2010. Acesta vizează lu-
crări de înverzire a parcului şi 
a teritoriului adiacent, în acest 
scop fiind alocat un grant în 
sumă de 150 mii lei, de către 
Fondul Ecologic Naţional. 



www.colonita.md2 |ACTUALITATE

În cadrul Şedinţei Con-
siliului Sătesc Coloniţa 
din 4 noiembrie 2011 au 
avut loc discuţii aprinse 
pe marginea procedurii de 
expertizare a proiectelor 
de infrastructură imple-
mentate până la acel mo-
ment. 

Un consilier local a învinuit 
primarul Coloniţei de acţio-
nare ilegală în cazul achitării 
costurilor de expertizare fără 
a avea decizia/mandatul con-
siliului. „Aveţi deja 6 experti-
ze a diferitor proiecte, dar nu 
aveţi decizia consiliului. La 
moment, constat o cheltuire 
a surselor financiare, peste 20 
de mii lei doar pentru exper-
tiză, deşi nu aţi avut dreptul. 
Este pur şi simplu o sugestie 
pe viitor, ca să ţineţi cont de 
modalitatea legală de rezolva-
re a problemei, nu să ne pu-
neţi să acceptăm nişte lucruri 
post factum” a afirmat Iar-
menco Maria, consilier sătesc. 
Recomandarea consilierului a 
fost ca pe viitor să fie plani-
ficate în buget cheltuielile de 
expertizare a proiectelor de 
infrastructură. 

Un alt consilier a afirmat: 
„Înţeleg  dacă ar fi vorba de 
nişte bani cheltuiţi pentru in-
teresele personale, dar dacă 
aceşti bani sunt destinaţi pen-
tru a face proiecte bune pen-
tru localitate, cred că nu ar 
trebui să învinuim primarul, 
dar să încercăm să ne întru-
nim cât mai rapid, ca să rezol-
văm problema”. 

Răspunsul primarului a 
fost că proiectele pentru care 
se solicită aprobarea chel-
tuielilor de expertiză au fost 
realizate din banii locuitorilor 
satului şi că în continuare va 
proceda conform legislaţiei.

Discuţii aprinse 
pe marginea
procedurii de
expertizare
a proiectelor de 
infrastructură

Către data de 1 noiembrie 
2011, primăria Coloniţa a valo-
rificat doar 50% din sumele bă-
neşti planificate a fi transferate 
către satul Coloniţa din bugetul 
municipal.  Astfel au fost execu-

tate (cheltuite) doar 2 302 600 
lei din 4 604 800 lei aprobaţi în 
bugetul municipal. În cele 2 luni 
rămase în anul 2011, primăria 
Coloniţa urmează să valorifice 
suma de 2 302 800 lei.

În 10 luni, valorificaţi
doar 50% din bugetul Coloniţei

În cadrul Şedinţei Consiliului 
sătesc Coloniţa, din 4 noiembrie 
2011 au fost aprobate comisiile 
de specialitate pentru diferite 
domenii de specialitate, fiind ab-
rogată decizia luată anterior, în 
cadrul şedinţei din 19.07.2011. 
Astfel, comisiile au fost constitu-
ite, după cum urmează: 
• Comisia buget şi finanţe, eco-

nomie şi reforme: Ghimpu 
Lidia (preşedintele comisiei), 
Foiu Tatiana (secretarul comi-
siei), Iarmenco Maria, Caraman 
Ana şi Dîşliuc Iurie (membri).

• Comisia juridică, pentru pro-
bleme umanitare şi protecţie 
socială a populaţiei: Ursu Gri-
gore (preşedintele comisiei), 
Morgun Vitalie (secretarul co-
misiei), Bîzgu Ion, Tabacari Vla-
dimir şi Luchian Igor (membri).

• Comisia pentru urbanism şi 

dezvoltare rurală, prestări 
servicii şi susţinerea micului 
business: Chepteni Ion (preşe-
dintele comisiei), Lupu Anatol 
(secretarul comisiei), Dîşliuc 
Iurie, Luchian Igor (membri).

• De asemenea, s-a constitu-
it Comisia Administrativă pe 
lângă Primăria s. Coloniţa, în 
următoarea componenţă: pre-
şedinte - Zaporojan Angela, 
primarul satului, vicepreşedin-
te – Ciorbă Valeriu, membri – 
Dîşliuc Iurie, consilier; Ababii 
Mihail, consilier; Nezus Ser-
ghei, şef post poliţie; Braghiş 
Vasile, jurist. 

Menţionăm că toate subiecte-
le discutate în cadrul şedinţelor 
Consiliului sătesc, sunt mai întâi 
discutate şi aprobate de către 
comisiile de specialitate respon-
sabile de domeniile respective.

Comisiile consultative de specialitate 
au fost constituite 

În urma unui sondaj realizat 
de membrii echipei redacţionale, 
majoritatea locuitorilor satului 
Coloniţa au afirmat că se simt ne-
cesitatea unor schimbări majore în 
domeniul cultural al localităţii. 

“Este o iniţiativă bună, dar ar fi 
bine ca lucrurile să nu se opreas-
că doar la “schimbarea denumirii” 
acestei instituţii, dar să se facă 
şi acţiuni de reformare a acestui 
domeniu. Eu cred că, la moment, 
duc lipsa unor activităţi culturale 
atât copiii şi tinerii, cât şi maturii. 
Pe timpuri se organizau concer-

te frumoase, spectacole teatrale, 
aveam o mulţime de colective în 
localitate, dar acum nu se mai face 
aproape nimic...” spune o locuitoa-
re a satului Coloniţa. 

Precum se menţionează în 
proiectul de decizie a Consiliului, 
scopul acestui proiect este învio-
rarea vieţii spirituale, păstrarea şi 
dezvoltarea patrimoniului cultural 
artistic şi tradiţiilor comunităţii, 
pornind de la baza tehnico-materi-
ală existentă, pentru atragerea in-
vestiţiilor şi programelor naţionale 
şi internaţionale. 

Centru de creaţie şi agrement în loc de Casă de Cultură
În cadrul şedinţei Consiliului să-
tesc Coloniţa, din 4 noiembrie cu-
rent, s-a luat decizia de a modifica 
statutul Casei de Cultură în Cen-
tru de creaţie şi agrement. 

Acest lucru va oferi posibili-
tatea ca Primăria sau orice or-
ganizaţie nonguvernamentală să 
poată aplica pentru diferite pro-
iecte socio-culturale. „Pentru a ne 
putea implica în diverse proiecte, 
care vizează renovarea instituţii-
lor culturale, pe care le avem pe 
teritoriul satului Coloniţa este ne-
voie, pur şi simplu, de a schimba 
denumirea din Casă de Cultură 
în Centru de creaţie şi agrement. 
Din anumite considerente, nu se 
oferă granturi pentru Casele de 
Cultură” a declarat, Angela Zapo-
rojan, primar de Coloniţa. 

Propunerea a fost votată 
unanim de către consilieri şi s-a 
hotărât ca în cadrul centrului 
nou format să fie inclusă casa de 
cultură şi biblioteca publică. Con-
trolul îndeplinirii prevederilor 
acestei decizii va fi asigurat de 
Comisia juridică pentru proble-
me umanitare şi protecţie socia-
lă a populaţiei. 

La finele lunii octombrie au înce-
put lucrările de drenaj în parcul de 
lângă Primăria satului Coloniţa. 

Principala problemă a parcului 
respectiv constă în apele subtera-
ne, care străbat teritoriul acestuia. 
În acest scop, va fi plasată o reţea 
de ţevi la o adâncime de peste 1,5 
metri,  pentru colectarea apelor 
subterane, reţea care va traversa 
parcul până la colectorul de apă, 
special amenajat în partea din jos a 
parcului. De asemenea, va fi cură-
ţată fântâna, precum şi cele câteva 
colectoare de apă de pe teritoriul 
acestuia. Cu ceva timp în urmă a 
fost restabilită şi verificată şi ţeava 
de scurgere a apelor subterane din 
parc către izvorul din centrul satu-
lui. Costul total al lucrărilor poate 
ajunge la 80 mii lei, 20 mii dintre 

Au început lucrările de renovare 
a parcului de lângă Primărie 

care au fost alocate de către Consi-
liul Sătesc Coloniţa prin Decizia Nr. 
8/2 din 04 august 2011. 

Pentru lucrările de înverzire a 
parcului, Fondul Ecologic Naţional 
va aloca un grant în sumă de 150 
mii lei. Acesta grant se datorează 
unui proiect de amenajare a par-
cului satului Coloniţa, pregătit în 

toamna anului 2010 de către Va-
leriu Ciorbă şi înaintat de către Pri-
măria Coloniţa.

Se preconizează ca lucrările de 
amenajare a parcului să se încheie 
până la sfârșitul anului curent. În 
primăvara anului viitor este plani-
ficată lansarea reţelei WiFi pe teri-
toriul parcului.
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Tuturor le plac sărbătorile, dar 
cel mai mult le adoră copiii. 

Spre bucuria micuţilor care 
frecventează  grădiniţa din sat 
„Izvoraș”, acestora li s-a organi-
zat un matineu tematic. O astfel 
de festivitate, dedicata superbu-
lui anotimp toamna, a fost orga-
nizată în grupa mică „Buburuza” 
cu titlul „Toamna în Coloniţa”.

Activitatea a avut loc pe 3 no-

iembrie 2011 şi a fost o primă 
experienţă de acest fel pentru 
„buburuze”, fapt care s-a re-
simţit în emoţiile copiilor, dar și 
a părinţilor şi educatorilor. Cu 
toţii s-au pregătit pentru acest 
eveniment - copiii împreună cu 
părinţii au învăţat poezii,  iar 
cântecele şi dansurile împreună 
cu educatorii de la grădiniţă.

Sala festivă a fost pregăti-
tă pentru primirea sărbătorii 

toamnei în stil corespunzător. 
Aceasta a fost decorată de că-
tre educatori și părinţi cu toa-
te darurile anotimpului: fructe, 
legume și nelipsitele frunze de 
culoarea aurului. Aceasta a scos 
în evidenta şi mai mult caracte-
rul solemn al festivităţii pentru 
copii.

Copiii, mulţi dintre care nu au 
împlinit nici 3 anișori, au recitat 
poezii, au cântat, au participat 

la concursuri și au dansat. Cu 
mici excepţii, datorate emoţiilor 
enorme, ei au făcut faţă publi-
cului exigent, culegând aplauze 
furtunoase si zâmbete.

Acest frumos eveniment n-ar 
fi fost posibil fără devotamentul 
educatorilor  Ecaterina Deliu, 
Olga Barcaru şi Tatiana Andrei, 
care au reușit sa organizeze şi 
coordoneze toată energia de-
bordantă a micilor “buburuze”.

Toamna aurie sărbătorită în grădiniţa din Coloniţa

La 23 noiembrie 2011, în incinta 
liceului «Gh. Ghimpu» din satul 
Coloniţa, mun. Chişinău, a avut 
loc Seminarul municipal pentru 
managerii educativi din învăţă-
mântul preuniversitar „Dezvolta-
rea culturii emoţionale la elevi în 
contextul şcolii prietenoase copi-
lului”, la care au participat peste 
100 de şefi-adjuncţi pentru edu-
caţie, din liceele din municipiu, 
şefi ai direcţiei generale, precum 
şi invitaţi din România.

Obiectivele seminarului au fost: 
promovarea valorilor culturii emo-
ţionale în contextul şcolii priete-
noase copilului; formarea compe-
tenţelor de gestionare a emoţiilor 
în conduita afectivă la elevi; asigu-
rarea schimbului de experienţă pri-
vind formarea culturii emoţionale 
la elevi; promovarea şcolii priete-
noase copilului la nivel local.

În cadrul seminarului au avut 
loc activităţi atât teoretice, cât şi 

practice. S-au ţinut lecţii deschise 
la dirigenţie la cinci clase, au avut 
loc diferite ateliere de lucru cu 
implicarea profesorilor din liceu şi 
a invitaţilor şi a fost prezentat un 
medalion literar-muzical d excep-
ţie, cu participarea elevilor din di-
ferite clase, dar şi a unor părinţilor. 
Tot în această zi a avut loc expozi-
ţia-concurs „Toamna de Aur”.

Directorul liceului, Nadejda 
Martinici a realizat şi o „carte de 
vizită a liceului”, unde a prezentat 
informaţii despre această instituţie 
de învăţământ, despre tradiţiile li-
ceului, precum şi diferite imagini 
de la evenimentele care au avut loc 
aici. „Liceul nostru este încă unul 
tânăr, avem acest statut de 2 ani. 
Este un liceu obişnuit, dar cu tradiţii 
frumoase. Ne bucurăm să găzduim 
un eveniment atât de frumos şi 
să vă satisfacem aşteptările” le-a 
spus invitaţilor directorul liceului.

Pentru acest seminar important 
pentru liceul din Coloniţa, adminis-

traţia şcolii şi profesorii s-au pre-
gătit riguros timp de mai bine de 
o lună, astfel încât toate activităţile 
să fie bine puse la punct. Eforturile 
nu au fost în zădar, invitaţii au fost 
deosebit de mulţumiţi şi au rămas 
încântaţi de liceul din Coloniţa. „Am 
fost plăcut surprinşi încă de la in-
trarea în curtea liceului. Aveţi un 
liceu frumos, bine amenajat şi do-
tat cu utilaj tehnic, aveţi profesori 
buni şi elevi talentaţi şi deştepţi. Vă 
felicităm şi vă urăm cât mai multe 

realizări!” a afirmat unul din parti-
cipanţi. Cu cuvinte de mulţumire şi 
felicitare au venit mai mulţi parti-
cipanţi. „Am primit în această zi o 
căldură sufletească deosebită. Am 
simţit dragoste în tot ceea ce faceţi 
şi anume prin trei lucruri: eficienţă, 
calitate şi creativitate” spune o altă 
invitată, de la L.T. „Mihai Viteazu”. 

Programul activităţilor, fotogra-
fii şi materiale video de la eveni-
ment pot fi văzute pe ww.colonita.
md sau pe www.liceu.colonita.md. 

Liceul «Gh. Ghimpu» a găzduit un seminar municipal

*Calculele au fost efectuate de către administratorii paginii web în baza următoarelor cifre:  număr de copii 
în grădiniţă – 150, număr de elevi în liceu – 450, zile lucrătoare în lună – 23.

2009 2010 9 luni 2011

Grădiniţa nr. 24

Consum mediu zilnic de apă raportat la număr de copii, litri 108 106 148

Consum mediu lunar de apă raportat la număr de copii, metri cubi 2, 47 2,42 3,4

Costuri apă şi canalizare, lei 108 580,66 100 289,28 92 215,49

Liceul „Gh. Ghimpu”

Consum mediu zilnic de apă raportat la număr de elevi, litri 17 17 30

Consum mediu  lunar de apă raportat la număr de elevi, metri cubi 0,37 0,37 0,68

Costuri apă şi canalizare, lei 46 886,90 46 195,52 45 387,32

Sume imense de bani din bugetul 
public al satului Coloniţa, curg pe 
apa grădiniţei. Nu este o glumă ci 
o practică care a adus prejudicii 
bugetului satului de peste 250 mii 
lei în ultimii trei ani. 

În primele nouă luni ale anului 
2011, zilnic pentru un copil s-au 
cheltuit câte 148 litri de apă. Con-
sumul mediu lunar pentru un copil 
fiind de 3,4 metri cubi de apă. Su-
mele de bani achitate anual pentru 
apă şi canalizare au fost de peste 
o sută de mii lei, fiind de două ori 
mai mari ca sumele achitate pen-
tru energia termică.

Motivul invocat de administraţia 
grădiniţei a fost faptul că erau de-
fectate unele rezervoare de acumu-
late a apei din veceurile din grădini-
ţă. Prin Decizia nr. 4/4 a Consiliului 
Sătesc Coloniţa din 14 aprilie 2011, 
a fost alocată suma de 3,5 mii lei 
pentru procurarea de rezervoare 
noi. Cu toate astea facturile pentru 
apă şi canalizare nu au scăzut.

Banii Coloniţei pe apa grădiniţei

Comparativ cu cheltuielile pen-
tru apă şi canalizare pe cap de elev 
la liceul «Gh. Ghimpu», cheltuielile 
pe cap de copil la grădiniţă sunt de 
5-6 ori mai mari.

Menţionăm faptul că atât în ca-
zul grădiniţei nr. 24 precum şi în ca-
zul liceului «Gh. Ghimpu» se încalcă 
normativele de utilizare a apei în 
instituţiile şcolare (11,5-14,0 litri pe 
zi pentru un elev în şcoli, iar în şco-
lile internat – 100 litri pe zi pentru 

un elev) stipulate în Hotărârea Nr. 
21 din 29.12.2005 a Ministerului 
Sănătăţii cu privire la aprobarea 
şi implementarea Regulilor şi nor-
mativelor sanitaro-epidemiologice 
de stat „Igiena instituţiilor de învă-
ţământ primar, gimnazial şi liceal” 
(Monitorul Oficial Nr. 146-149 din 
15.09.2006)

Amintim faptul că grădiniţa nr. 
24 din Coloniţa a fost implicată în 
alte două scandaluri răsunătoare, 

faţă de care Administraţia Publică 
Locală a rămas indiferentă şi nu 
a luat nici o măsură de pedepsire 
a persoanelor responsabile: Cu 
“dragoste” pentru copii (contr-
activitatea conducerii grădiniţei/
APL) ! – ianuarie 2011, «Călirea» 
micuţilor în grija primăriei – oc-
tombrie 2010, materiale care au 
stârnit multe reacţii din partea să-
tenilor pe site-ul localităţii – www.
colonita.md.
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AU SCRIS PENTRU ACEST NUMĂR: 
Valeriu CIORBĂ, Ludmila SÂRGHI, Vica MAZÎLO,

Diana GUJA, Mircea BRENICI DESIGN: Corneliu COMENDANT
Mai multe pe:

WWW.COLONITA.MD
Tipărit cu suportul ONG „Satul Nou”

Pe 1 decembrie, cunoscutul 
scriitor şi jurnalist Ion Proca, ori-
ginar din satul Coloniţa, împlineşte 
onorabila vârstă de 66 de ani. Pe 
această cale echipa www.coloni-
ta.md îi aduce sincere felicitări şi 
urări de bine!

Stimate Dle. Proca, vă felicităm 
cu această frumoasă ocazie şi vă 
urăm multă sănătate, împliniri su-
fleteşti şi noi succese literare! Vă 
mulţumim pentru creaţia Dvs. şi 
pentru onoarea pe care o aduceţi 
localităţii noastre! La mulţi ani!

La Mulţi Ani, Ion Proca!

Echipa „Tinerii jurnalişti” din cadrul 
Liceului teoretic „Gheorghe Ghimpu” 
au editat primul număr de ziar, întitu-
lat „Star”. Pentru acest număr Diana 
Guja, elevă în clasa a XI-a a realizat 
un interviu cu noul director al liceului, 
Nadejda Martinici, care a fost instituită 
în această funcţie din vara acestui an. 
Interviul complet îl găsiţi pe pagina 
web a liceului, iar mai jos citiţi câteva 
spicuiri. 

„Să fiu sinceră, am fugit mereu de 
funcţia asta... Mi s-a propus de câteva 
ori să fiu director, atât în sat, cât şi în 
instituţiile din oraș, dar am refuzat de 
fiecare dată, căci ştiu ce responsabi-
litate implică aceasta. Mă simţeam 
bine în funcţia în care am fost timp 
de 18 ani, de director adjunct pentru 
educaţie, îmi știam bine lucrul şi îmi 

plăcea. Eram conştientă de povara pe 
care mi-aş asuma-o în funcţia de di-
rector, de aceea am refuzat din start. 
Dar, până la urmă, am cedat…” spune 
dna. Martinici. 

Ea mai adaugă: „E complicat să 
mă obişnuiesc cu gândul că totul se 
bazează pe mine.. Deşi, nu depinde 
totul doar de director, ci şi de echipă 
managerială, corpul profesoral, elevi, 
părinţi, de întreaga comunitate. Un di-
rector nu face nimic fără ceilalţi! Tre-
buie să existe o colaborare”

Întrebată fiind cum îi par elevii din 
postura actuală, Nadejda Martinici 
răspunde că îi sunt cunoscuţi „ca în 
oglindă”, doar că acum lucrează mai 
puţin direct cu elevii, faţă de perioada 
în care era director adjunct pe educa-
ţie şi îi uneori chiar „tânjeşte” după 

Martinici Nadejda: „Am fugit mereu de funcţia asta... dar până la urmă, am cedat”
resc ca liceul nostru să fie printre cele 
mai bune instituţii de învăţământ din 
Moldova. Fiind la o ședinţă, s-a abor-
dat tema trecerii în revistă a liceelor 
şi m-a bucurat mult că suntem în ,, 
Topul Instituţiilor” şi suntem apreciaţi 
cu diplomă de gradul 3. Este un merit 
al tuturor!”

La finalul interviului, directoarea 
instituţiei a transmis şi un mesaj pen-
tru elevi: „Îi doresc mai responsabili, 
mai sârguincioși… Potenţial au, sunt 
sigură de asta. Mi-au demonstrat că 
sunt inventivi, creativi şi foarte activi… 
Și îi doresc la fel și la ore, pentru că 
aceasta este activitatea lor de bază. 
Vreau să sporească calitate orelor, 
vreau să-i văd la olimpiade, la con-
cursuri în afara liceului… Acolo vreau 
să-i văd!” Dna. Martinici recunoaşte că 
mai sunt unele probleme, dar: „Pas cu 
pas vom reuși! Totul depinde de for-
ţele comune, nu doar de gândurile și 
vorbele spuse în vânt… Este nevoie de 
efort ca să obţii ceva și suntem gata 
să-l depunem!”

Interviul complet îl găsiţi pe www.
liceu.colonita.md

acele activităţi extracurriculare pe 
care le coordona. 

Vorbind despre ceea ce îşi doreşte 
să perfecţioneze în instituţia pe care 
o conduce, d-ei spune: Obiectivul în-
tregii instituţii, pe care l-am discutat 
cu întreg colectivul pedagogic, este 
anume - asigurarea unui proces edu-
caţional de calitate. Baza materială a 
instituţiei este bună, o recunoaște fie-
care persoană care ne vizitează. Acum 
trebuie să punem accent mai mult pe 
procesul educaţional, ca acesta să fie 
unul de cea mai înaltă calitate. Îmi do-

Silvia Vozianu lucrează de mai 
mulţi ani în calitate de redactor şi 
prezentator de ştiri la postul de radio 
Fresh FM. Pentru cei care nu ştiau, dar 
o ascultă zilnic la radio, vă anunţăm că 
Silvia este chiar consăteana noastră. 

„Este o jurnalistă sinceră cu ascul-
tătorii, receptivă la evenimentele din 
jur şi care redă informaţia selectată 
pentru ştiri într-un mod rapid, concis 
şi echidistant”, aşa o caracterizează pe 
Silvia o studentă de la aceeaşi faculta-
te pe care a urmat-o şi ea cu ceva timp 
în urmă – Facultatea de Jurnalism şi 
Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii 
de Stat din Moldova. 

Pentru un interviu oferit postului 
de radio a facultăţii, Silvia a declarat 
că radio a fost dintotdeauna pasiunea 
ei, iar atunci când a absolvit liceul a 
ştiut exact că vrea să facă jurnalism, 
astfel că a urmat licenţa şi apoi mas-
teratul în acest domeniu. 

 „Primii paşi în jurnalism i-am făcut 
prin 2003. Eram în anul III de facultate 
când am decis să-mi încerc norocul. 
Prima experienţă am avut-o la Radio 
Moldova Internaţional, acolo am înce-
put să învăţ „cu ce se mănâncă” jurna-
lismul radio.”

După ce a absolvit facultatea, în 
2006 s-a angajat la Radio 21. În scurt 
timp a primit o ofertă din partea unui 

Silvia Vozianu – jurnalista care aduce noutăţile

alt post de radio, pe care n-a ezitat să 
o accepte şi astfel, din 2008 lucrează 
în calitate de redactor şi prezentator 
de ştiri la Radio Nova, după care la 
Fresh FM. 

Spune că i-a fost complicat la înce-
put de drum, dar că a învăţat meseria 
pe parcurs, cu multă perseverenţă şi 
pasiune pentru ceea ce face. „Dorinţa 
de a aduce ceva nou ascultătorilor, dar 
şi interesul personal pentru a afla tot 
ce e nou, te motivează şi te încarcă 
cu energie şi, practic, nici nu realizezi 
că mâine e o nouă zi şi că trebuie să 
te trezeşti din nou la 5.50 dimineaţa” 
spune Silvia. Ea mai adaugă „Ceea 
ce fac îmi aduce foarte multă satis-
facţie… Şi de ninge, de plouă, de bate 
vântul, eu sunt dornică să vin în faţa 
microfonului şi să aduc ultimele infor-
maţii ascultătorilor”. 

Pentru a o asculta, porniţi radioul, iar pentru a asculta 
interviul audio, accesaţi www.coloniţa.md

Iulian Ursu în noul videoclip incendiar
al Diannei Rotaru

Iulian Ursu, actor de teatru şi 
animator radio, din Coloniţa, este 
eroul principal al noului videoclip al 
interpretei autohtone Dianna Rotaru. 
Piesa la care s-a filmat videoclipul se 
întitulează „Goodbye” şi este plină de 
erotism.

Un apartament luxos, o cadă plină 
cu spumă, o maşină, un lac şi un câmp 
–  acestea sunt locaţiile în care au avut 
loc filmările, timp de 2 zile.

Iulian a fost ales în urma unui cas-
ting la care au participat modele, fot-
balişti şi actori din Moldova – cel puţin 
aşa afirmă interpreta pentru presă. 
„Iniţial a fost preconizată doar o lună 
de casting, apoi încă o luna şi s-a în-
tins un pic. Am apelat multe modele, 
fotbalişti, dar am vrut să participe şi 
băieţi cu capacităţi actoriceşti. A fost 
complicat până când am găsit faţa po-
trivită, privirea, corpul – toate calităţile 
întruchipate într-un singur om” spune 
Dianna Rotaru pentru AllMoldova. Iuli-
an însă, susţine că nu a trecut nici un 
casting. „Dianna m-a sunat, m-a invi-
tat şi gata”.

Întrebat dacă soţia sa nu este ge-
loasă din cauza unui videoclip atât de 
senzual, Iulian ne-a spus: „Aceasta îmi 
este meseria şi soţia mea ştie asta… 
Oricum, îi mulţumesc mult pentru în-
ţelegere şi susţinere!”.

Iulian Ursu s-a născut în Coloniţa, 
şi-a făcut studiile la şcoala Nr.94 din 

localitate, după care a urmat Univer-
sitatea de Muzică, Teatru şi Arte Plas-
tice din Chişinău. Primul debut actori-
cesc l-a avut în anul III de facultate, în 
spectacolul „West Side Story” la Tea-
trul „Luceafărul” din Chişinău. Pe sce-
na “Luceafărului” a jucat în spectaco-
lele: Omul cel bun din Sâciuan, Surâsul 
unei nopţi de vară, Romeo şi Julieta, 
Ciuleandra, Luceafărul, Mascarada, 
Lady Windermere ş.a. După 5 ani de 
actorie la “Luceafărul” a luat bilet spre 
România, unde a  lucrat timp de 2 ani 
şi jumătate la Teatrul „Tony Bulandra” 
din Târgoviște. Cât timp a fost în Ro-
mânia s-a filmat şi în telenovelele: Pă-
catele Evei, Daria iubirea mea, Regina, 
Vine Poliţia, Doctori de mame, La Bloc, 
De trei ori femeie şi în filmul Weekend 
cu mama.

După ce s-a reîntors în Chişinău, 
joacă din nou pe scena “Luceafaru-
lui”. Iar timp de un an a fost animator 
radio, la Prime FM, unde a prezentat 
matinalul „Primii ’neaţa cu Scînteian 
şi Ursu”. 


