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Departamentul “Presă” 
al Liceului Teoretic “Ghe-
orghe Ghimpu” anunţă 
concurs pentru cea mai 
frumoasă declaraţie de 
dragoste şi pentru cel mai 
frumos eseu pe tema iu-
birii.  Dacă ai simţit vre-
odată acei „fluturaşi” ai 
dragostei sau porţi acest 
sentiment în inimă, în-
scrie-te în concurs!  În-
scrierea  se face pe pagina 
www.liceu.colonita.md, 
prin publicarea unei de-

claraţii sau a unui eseu la 
comentariile anunţurilor 
de pe site. 

Cerinţele de înscriere la 
concurs sunt următoarele: 
pot participa doar elevii din 
L.T. „Gh. Ghimpu”, declara-
ţiile şi eseurile trebuie să 
fie originale şi să aparţină 
elevilor, să conţină un lim-
baj adecvat. Participanţii 
se pot înscrie cu o singură 
declaraţie de dragoste sau 
eseu. Termenul limită de 
înscriere este 14 februarie 

2012.Rezultatele concur-
sului vor fi anunţate în ca-
drul seratei de “Dragobe-
te”, planificată pentru data 
de 24 februarie 2012 şi  vor 
fi publicate în Nr.3 al ziaru-
lui liceului “STAR”. 

De asemenea, află cine 
este câştigătorul concur-
sului de poezie lansat de 
www.colonita.md. Acce-
sează pagina web şi citeş-
te cele mai frumoase poe-
zii scrise de coloniţeni!

De Bobotează şi satul a fost botezat 
Satul Coloniţa are, în sfârşit, 

„acte de identitate” sau altfel 
spus, acum avem un sat cu „acte 
în regulă”. De curând, au fost in-
stalate indicatoare rutiere care 
anunţă ieşirile şi intrările în loca-
litate. Acestea au lipsit ani buni 
în Coloniţa, satul fiind mult timp 
„fără nume”.

După o sesizare, cu mai multe 
luni în urmă, a autorităţilor locale, 
de către mass media din Coloniţa, 
indicatoarele au fost, în sfârşit, in-

stalate. Prezenţa acestora este o 
cerinţă obligatorie pentru fiecare 
localitate şi este stipulată în Re-
gulamentul Circulaţiei Rutiere.

Rolul principal al indicatoa-
relor „Intrare în localitate” şi 
„Ieşire din localitate” este denu-
mirea şi stabilirea începutului lo-
calităţii, de unde intră în vigoare 
regulile ce determină circulaţia 
prin localităţi. Altfel spus, în lipsa 
indicatoarelor respective, şoferii 
pot circula pe drumurile din lo-

calitate cu viteza de până la 90 
km/h şi nu cu 50 km/h aşa cum 
se cere. 

Costul total a trei seturi de 
indicatoare rutiere pentru cele 
trei intrări/ieşiri din sat a fost 
de aproape 6 mii lei, bani alocaţi 
de către Consiliul local Coloniţa, 
în cadrul şedinţei din 4 noiem-
brie 2011. Acum e important ca 
locuitorii şi vizitatorii satului să 
aprecieze această „revenire la 
normal” şi să nu le deterioreze 

sau să le fure, aşa cum se mai 
întâmplă uneori pe la noi...

Coincidenţă sau nu, dar satul 
Coloniţa a fost „botezat” chiar 
înainte de Boboteaza - una din-
tre cele mai importante sărbă-
tori ale anului pentru creștini, zi 
în care se sfinţesc şi se „botează” 
apele, oamenii, animalele și ca-
sele.

P. S.: Numele nu este totul pe 
lume, dar fără nume totul este ni-
mic (Karl-Heinz W.Smola) 

Coloniţa are peste
1800 de prieteni 
pe reţelele de socializare

Din momentul creării conturilor pe 
reţelele de socializare, satul Coloniţa are 
deja peste 1800 de prieteni. Cei mai mulţi 
prieteni sunt pe reţeaua www.odnoklass-
niki.ru - peste 1500. Satul Coloniţa a adu-
nat peste 300 de prieteni şi pe reţeaua de 
socializare www.facebook.com

Acest lucru vă permite să aflaţi primii 
ce noutăţi au fost plasate pe pagina www.
colonita.md, dar şi să veniţi cu propuneri 
direct către administratorii site-ului. Ală-
tură-te şi tu Coloniţei pe reţelele de so-
cializare!

Concurs : “Ce este dragostea?’’
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Campioni la Focuri 
de Artificii 
Dacă între satele Moldovei 
s-ar  face un campionat de 
focuri de artificii, Coloniţa 
ar fi cu siguranţă în fruntea 
clasamentului.

Sute, poate mii, de focuri de 
artificii au iluminat cerul sa-
tului în noaptea dintre ani, de 
credeai că te afli într-o mare 
capitală europeană.

Tot satul a vuit de bubuitu-
rile focurilor de artificii, cerul a 
fost multicolor şi luminos mi-
nute în şir. S-au dat artificii din 
toate părţile satului, din fiecare 
mahala – o întrecere vie în ale 
cui vor fi cele mai frumoase.  Şi 
toate astea chiar dacă o cutie 
cu 50 de focuri, costă în jur de 
100 de euro. Cam aşa a arătat 
satul Coloniţa imediat după ce 
ceasul a bătut ora 00.00, la în-
ceput noului an 2012.

Şi… dacă aşa şi-a început 
anul satul Coloniţa, aşa să fie 
şi întregul an 2012: luminos, 
colorat, bogat, într-o continuă 
întrecere , cu oameni dragi ală-
turi, cu bucate pe mese şi bucu-
rie în suflete. La Mulţi Ani, dragi 
coloniţeni! Un nou an plin cu re-
alizări şi împliniri sufleteşti!

Mai multă
transparenţă
în activitatea
Primarului şi a 
Consiliului sătesc

În data de 23 decembrie 
2011, administratorii paginii 
www.colonita.md au înregistrat 
autorităţile publice locale din 
Coloniţa (primăria şi consiliul) pe 
portalul on-line Registrul actelor 
locale - www.actelocale.md. În 
calitate de persoană responsa-
bilă pentru înregistrarea actelor 
locale din satul Coloniţa a fost 
indicat secretatul Consiliului Să-
tesc Coloniţa – Claudia Oleacu.

Lipsa capacelor de la fântâni-
le de apă şi canalizare este o pro-
blemă pe cât de acută, pe atât de 
periculoasă pentru locuitorii sa-
tului Coloniţa. Adevărate prăpas-
tii sunt plasate pe mai multe dru-
muri din satul Coloniţa. Cele mai 
periculoase astfel de găuri sunt 
pe str. A. Mateevici intersecţie cu 
str. Testemiţanu şi pe str. Budeşti 
intersecţie cu str. Ştefan Neaga. 

Periodic în aceste gropi sunt 
aruncate crengi de copaci pentru 
a „semnaliza” existenţa gropii în 
locul respectiv. Această proble-
mă persistă de câţiva ani în satul 
Coloniţa, fiind sesizată de către 
locuitori în repetate rânduri. Pe 
www.colonita.md vizualizaţi un 
material video la acest subiect 
de la adunarea satului din data 
de 8 mai 2011.

Prăpastii în mijloc de drum

Cimitirul „nou” din Coloniţa 
devine neîncăpător pe an ce 
trece, motiv pentru care s-a 
iniţiat procedura de lărgire 
a acestuia. 

Conform bugetului, în se-
mestrul II al anului trecut a 
fost alocată suma de 39,2 mii 
lei pentru amenajarea teri-
toriului adiacent cimitirului şi 
pentru construcţia şi lărgirea 
gardului din jurul cimitirului. În 
jurul acestui subiect au apărut 
speculaţii precum că s-au fă-
cut spălări de bani şi s-au făcut 
învinuiri conform cărora suma 
cheltuită este exagerată. 

Așa sau altfel lucrările de 
lărgire a cimitirului sunt în toi, 

gardul vechi este schimbat 
înlocuindu-se cu unul nou și 
pe o suprafaţă mai mare. De 
asemenea, se preconizează 
reconstrucţia clopotniţei de la 
intrarea pe teritoriul cimitiru-
lui, pentru care au fost adunaţi 
bani de la săteni. 

La Şedinţa Consiliului din 
19 decembrie 2011 s-a decis 
să se facă unele modificări în 
partea de cheltuieli a bugetu-
lui local pe anul 2011, inclusiv 
ce ţine de efectuarea lucrări-
lor de reparaţie a gardului din 
jurul cimitirului, alocându-se 
încă 55,1 mii lei.

Vedeţi imagini video de 
la faţa locului pe www.colo-
nita.com

Gardul cimitirului
subiect de discuţie între coloniţeni

La şedinţa Consiliului Sătesc din 8 
decembrie 2011 s-a decis semnarea 
unui Acord de înfrăţire între satul Co-
loniţa şi comuna Bălţaţi, Judeţul Iaşi, 
România. Pentru această decizie con-
silierii au votat unanim. 

Se preconizează ca în rezultat, să 
se consolideze raporturile economice, 
culturale, educaţionale, comerciale din-
tre localităţi, precum şi intensificarea  
schimbului de experienţă în domeniul 
administraţiei publice locale. 

„Suntem în discuţii avansate de cola-
borare cu localităţi din Republica Moldo-
va şi împreună vrem să depunem proiecte 
transfrontaliere pentru a obţine finanţare 
europeană. Discutăm înfrăţirea cu loca-
litatea Coloniţa ce aparţine de Chişinău, 
condusă de primăriţa Angela Zaporojan. 
A fost aprobată Hotărârea de Consiliu Lo-
cal şi urmează să semnăm documentele” 
a afirmat primarul comunei Bălţaţi, Vasi-
le Aştefanei, într-un interviu pentru por-
talul www.informatorulmoldovei.ro

Comuna Bălţaţi este situată în cen-
trul judeţului Iași, din România şi, după 
cum afirmă autorităţile din Coloniţa, 
este o localitate care se confruntă cu 
aceleaşi probleme ca şi satul Coloniţa şi 
avem interese comune.

Acord de înfrăţire între 
satul Coloniţa şi comuna 
Bălţaţi, judeţul Iaşi

Pagina web a satului Coloniţa 
www.colonita.md a obţinut sta-
tutul de cea mai bună practică 
din municipiul Chişinău la cate-
goria „Buna guvernare: parte-
neriate comunitare de succes”.

Cele mai bune practici ale co-
munităţilor din municipiul Chişi-
nău au fost distinse cu diplome 
de merit la o ceremonie de pre-
miere desfăşurată la 9 decem-
brie 2011. Astfel, 12 comunităţi 
din municipiul Chişinău au fost 

recunoscute public pentru cele 
mai bune practici.

Statutul de cea mai bună 
practică din municipiul Chişinău 
a fost decernată pe patru cate-
gorii, după cum urmează: Buna 
guvernare: parteneriate comu-
nitare de succes, Managementul 
strategic al comunităţilor locale, 
Dezvoltarea economică locală: 
realizări şi performanţe, Eficien-
tizarea energiei şi îmbunătăţirea 
infrastructurii locale.

Toate istoriile de succes pro-

puse la concurs pentru a bene-
ficia de statutul celei mai bune 
practici se regăsesc în „O anto-
logie de practici de succes a co-
munităţilor din municipiul Chişi-
nău” editată de IDIS „Viitorul” cu 
această ocazie.

Evenimentul este o com-
ponentă a proiectului „Viitorul 
european al municipalităţii Chi-
şinău”, desfăşurat de IDIS „Viito-
rul” cu sprijinul financiar al fun-
daţiei Hanns Seidel. Sursa: www.
viitorul.org

WWW.COLONITA.MD – cea mai bună
practică din municipiul Chişinău la
categoria „Buna guvernare:
parteneriate comunitare de succes”



www.colonita.md | 3ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR LOCALE

În jumătate de an de la in-
vestirea în funcţie a noilor 
consilieri, aceștia s-au întru-
nit în 6 şedinţe de lucru ale 
consiliului sătesc, în cadrul 
cărora au fost examinate în 
total 43 de chestiuni.

Nouă chestiuni din cele exa-
minate în cadrul şedinţelor 
consiliului au fost incluse în 
ordinile de zi, abia la începutul 
şedinţelor, consilierii neavând 
din timp materialele legate de 
acele chestiuni pentru a le exa-
mina prealabil. Menţionăm că 
6 din cele 9 chestiuni propuse, 
examinate şi votate în aceiaşi 
zi sunt legate de terenuri sau 

bunuri imobile, iar informaţia 
despre ele a fost prezentată de 
către inginerul cadastral.

Conform unei analize a ad-
ministratorilor site-ului www.
colonita.md, lider la capitolul 
absenţe (inclusiv motivate) 
este Iarmenco Maria, cu jumă-
tate din şedinţe lipsite. Lider la 
capitolul prezidări de şedinţe 
este Ursu Grigore,  cu 2 şedinţe 
prezidate.

Lideri la capitolul raportări 
este  Bîzgu Ion cu 3 chestiuni 
raportate, urmat de Ursu Gri-
gore cu 2 chestiuni raportate. 
Dintre angajaţii primăriei, con-
tabilul şef este lider la rapor-
tări – 14, urmat de inginerul 

cadastral cu 8 raportări.
La capitolul propuneri bine 

structurate, care să fi fost dis-
cutate şi aprobate de consiliu, 
nici un consilier nu a avut nici 
o astfel de propunere. Prima-
rul a venit cu 3 astfel de pro-
puneri, pe care consiliul le-a 
aprobat: cu privire la crearea 
Centrului de creaţie şi agre-
ment al satului; cu privire la 
semnarea Acordului de înfră-
ţire între satul Coloniţa şi co-
muna Bălţaţi, judeţul Iaşi (Ro-
mânia), cu privire la alocarea 
terenului cu suprafaţa de 144 
m.p. pentru proiectarea şi am-
plasarea staţiei de pompare 
de canalizare.

Ajutor material 
pentru „apropiaţii” 
primăriei?!
În ajun de anul nou, Consiliul 
Sătesc Coloniţa a aprobat 
acordarea a 46 500 lei din 
fondul de rezervă ca ajutor 
material pentru 108 locui-
tori ai satului Coloniţa.

Astfel s-a decis acordarea a 
câte o mie de lei pentru şapte 
bolnavi de tuberculoză, câte 
500 lei altor şase persoane - 
printre care câţiva angajaţi ai 
primăriei, unii dintre care sunt 
aduşi la serviciu cu maşini ce 
costă peste 100 mii lei. Lista 
este continuată de către 49 de 
invalizi de gradul I şi II. Din in-
formaţia oferită de către Cen-
trul de Sănătate Coloniţa, în 
localitate sunt peste 80 invalizi 
de gradul I şi II. Pe listă celor 
care vor primi ajutoare sunt şi 
pensionarii în etate - 30 la nu-
măr. Cei mai „tineri” pensionari 
în etate au vârsta de 60 de ani. 
Din listele electorale ale satului 
Coloniţa din vara curentă, per-
soane cu vârsta de peste 60 de 
ani sunt câteva sute de persoa-
ne. Bolnavii la pat sunt cei care 
încheie lista de acordare a aju-
torului material – 17 persoane.

Persoanele cu venituri redu-
se trebuiesc ajutaţi, nici vorbă, 
dar oare din fondul de rezervă 
a primăriei Coloniţa? O altă 
întrebare este dacă printre 
cele 108 persoane trecute în 
listă nu s-au strecurat cumva 
şi nume care nu o duc chiar 
atât de rău sau sunt apropiaţi 
ai primăriei sau a celor care au 
alcătuit şi verificat lista dată? 
Întrebările date au apărut după 
ce în cadrul ultimilor Şedinţe 
ale Consiliului Sătesc Coloniţa 
a fost discutat intens subiectul 
acordării de ajutoare materiale 
locuitorilor satului. Multe ce-
reri personale au fost respinse 
din cauza faptului că nu erau 
însoţite de acte doveditoare a 
stării materiale grele. Sperăm 
că cei care se fac responsabili 
de alcătuirea listei respective 
să facă publice criteriile de se-
lectare a persoanelor incluse în 
lista dată. 

Amintim faptul că întreba-
rea dată a fost discutată în ca-
drul Şedinţei Consiliului Sătesc 
Coloniţa din data de 8 decem-
brie 2011. Luarea deciziei a 
fost amânată pentru şedinţa 
următoare a consiliului, şedinţă 
care s-a dovedit a fi „de taină”.

Vezi pe www.colonita.md  
lista persoanelor cărora le-a 
fost acordat ajutor material.

În cadrul şedinţei Consiliului 
Sătesc Coloniţa din data de 
19 decembrie 2011, a fost 
adoptat în prima şi a doua 
lectură bugetul satului Colo-
niţa pentru anul 2012. 

Veniturile planificate pentru 
anul 2012 sunt în sumă de 5 
887 mii lei, iar cheltuielile pla-
nificate sunt în sumă de 6 187 
mii lei, deficitul bugetar fiind 
de 300 mii lei. De asemenea, 
au fost aprobate impozitele şi 
taxele locale pentru anul 2012, 
precum şi tarifele pentru pre-
starea serviciilor de către insti-
tuţiile publice.

Menţionăm faptul că proiec-
tul bugetului satului Coloniţa nu 
a fost supus procedurii de con-
sultări publice şi a fost aprobat 
în cadrul şedinţei Consiliului 
Sătesc Coloniţa desfăşurată 
în ziua de luni, 19 decembrie 
2011, ora 14.00. Informaţia 
privind  data şi ora şedinţei a 
fost expediată spre difuzare 
administratorilor paginii web 
cu 3 ore înainte de începerea 
şedinţei, în timp ce dispoziţia 
primarului de convocare a şe-
dinţei a fost semnată cu 6 zile 
înainte, astfel că reprezentanţii 
media din localitate nu au pu-
tut înregistra şi difuza proce-

dura şi discuţiile referitoare la 
adoptarea celui mai important 
document financiar al satului 
pentru anul 2012.

În cadrul aceleiaşi şedinţe 
au fost aprobate taxele pentru 
unităţile comerciale şi/ sau de 
prestări servicii sociale pentru 
anul 2012, precum şi nomen-
clatorul tarifelor pentru pre-
starea serviciilor contra plată 
de către instituţiile publice fi-
nanţate de la bugetul satului 
Coloniţa. 

Bugetul satului Coloniţa 
pentru anul 2012 şi celelal-
te documente oficiale poate fi 
descărcat pe www.colonita.md. 

Buna tradiţie de cooperare 
între administratorii paginii 
web şi administraţia publică 
locală a fost, de curând, şifo-
nată. Acest lucru s-a întâm-
plat pe 19 decembrie 2011, 
când şedinţa consiliului să-
tesc Coloniţa s-a petrecut 
„în taină”.

De ce „în taină”? Deoarece ti-
nerii care filmau şedinţele con-
siliului, pentru a le plasa pe in-
ternet au fost anunţaţi de acest 
lucru, prin e-mail, cu doar 3 
ore până la începerea şedinţei, 
chiar dacă dispoziţia de convo-

care a şedinţei a fost semnată 
de primar cu 6 zile înainte, pe 
data de 13 decembrie.

Să fi fost o simplă scăpa-
re anunţarea întârziată sau o 
intenţie bine gândită de a feri 
de ochii lumii discuţiile şi pro-
cedura de adoptare a celui mai 
important document financiar 
al satului pentru anul 2012 şi 
anume, bugetul satului, pre-
cum şi a altor decizii „intere-
sante”? Desfăşurarea şedinţei 
în ziua de luni la ora 14.00 a 
fost intenţionat aleasă pentru 
ca să participe doar consilierii 
„comozi”? Sunt întrebări reto-

rice, la care nu putem decât să 
presupunem un răspuns. 

Amintim că filmarea şi plasa-
rea pe pagina web a şedinţelor 
consiliului sătesc Coloniţa este 
o iniţiativă a câtorva tineri din 
localitate şi este o activitate 
voluntară şi neremunerată, iar 
autorităţile locale şi-au asumat 
responsabilitatea de a anunţa 
din timp despre petrecerea şe-
dinţelor publice ale Consiliului.

Materialele şedinţei din 19 
decembrie 2011, dar şi cea din 
8 decembrie 2011 pot fi vizu-
alizate şi descărcate pe www.
colonita.md

Cum au lucrat consilierii săteşti în 2011

Bugetul satului Coloniţa 
pentru anul 2012

Şedinţa cea de TAINĂ
a consiliului sătesc Coloniţa
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Pe 30 decembrie 2011, în 
centrul satului Coloniţa s-a 
dat o petrecere cu ocazia Re-
velionului, așa cum se cuvine, 
cu interpreţi autohtoni, cu 
oaspeţi, focuri de artificii și 
alte surprize.

În acest an, coloniţenii au 
avut parte de o atmosferă spe-
cială de sărbătoare - în centrul 
satului a fost instalat un brad 
de circa 15 metri, oferit în dar 
de consăteanul Dumitru Bîzgu şi 
mai multe ghirlande (luminiţe) 
de sărbătoare, instalate din con-
tul Primăriei oraşului. 

Din cauza vremii posomorâ-
te, la eveniment nu au fost pre-
zenţi foarte mulţi săteni, dar cei 
care au venit au afirmat că s-au 
distrat pe cinste. Aceştia au în-
cins o horă în jurul bradului şi au 
dansat cu foc, în întâmpinarea 
noului an. 

Invitatul special al serii, Dorin 
Chirtoacă, edilul Chişinăului, a ve-
nit cu un discurs despre realizări-
le anului 2011 și cu urări de bine 
pentru anul 2012. Acesta a afir-
mat că a ţinut să ajungă personal 
în Coloniţa şi să pornească în mod 
oficial sărbătorile de iarnă. „Cred 
că este şi de înţeles de ce. Mai de-
vreme sau mai târziu tot la Colo-
niţa am să mă întorc” a spus el. 

Dorin Chirtoacă a mai adă-
ugat: „În acest an am spus că 
trebuie, cel puţin simbolic, să 
aducem mai multă atmosferă de 
sărbătoare şi în satele din jurul 
Chişinăului. Am reuşit acest lu-
cru pentru prima dată în istoria 
municipiului. Am instalat câte 6 
ghirlande în fiecare localitate şi 
acesta este doar începutul. Aces-
te ghirlande vor rămân aici şi la 
ele vom adăuga în fiecare an al-
tele, în aşa fel încât să avem mai 
multă bucurie în preajma sărbă-

Prima horă în jurul bradului Coloniţean 
rul Coloniţei, Angela Zaporojan. 
„Vă doresc ca fiecare dintre Dvs., 
care şi-a realizat nişte scopuri în 
acest an, să-şi aducă aminte cu 
plăcere de ele şi să privească cu 
multă speranţă spre lucrurile pe 
care încă nu i-a reuşit să le facă. 
Succese în realizarea acestor do-
rinţe! Eu, ca primar de Coloniţa, 
împreună cu echipa de consilieri 
ne vom strădui să facem tot po-
sibilul şi chiar imposibilul, ca să 
trăim mai bine!”

Sărbătoare a continuat cu 
Doina Arsenie, Doiniţa Gherman, 
Alex Bivol, cu micuţa vedetă a 
Coloniţei, Mădălina Scurtu şi un 
dans special cu luminiţe din par-
tea crăciuniţelor dn Coloniţa. 
Ajunul Revelionului a culminat 
cu venirea lui Moș Crăciun, lan-
sarea lampioanelor și cu specta-
culoase focuri de artificii. Vedeţi 
imagini video de la eveniment 
pe www.colonita.md

torilor şi să simţim că suburbiile 
din Chişinău se apropie din ce în 
ce mai mult – ca nivel de trai, ca 
atmosferă – de oraş. ”

I-a felicitat pe săteni și prima-

Urmând exemplul unor ţări din 
Occident şi informându-se din 
Internet, având-o alături în ca-
litate de traducător pe fiica sa 
mai mică, Vasile Moraru a dus 
la bun sfârşit construcţia unei 
instalaţii de producere a bioga-
zului pe baza deşeurilor organi-
ce în satul Coloniţa – prima de 
acest gen în Republica Moldo-
va. Este mândru de realizarea 
sa, mai ales acum, când a înce-
put să vândă statului energie 
electrică cu 1,73 lei kilowattul. 

Personalitatea, caracterul şi 
profesia sa de inginer electrician 
i-au fost de ajutor. Spune că ide-
ea i-a venit prin anii 1999-2000, 
atunci când a aflat de lansarea de 
către olandezi a unui proiect-pi-
lot în RM, specializat în produce-
rea biogazului pe baza deşeurilor 
animaliere  „Olandezii au venit cu 
asistenţa tehnică şi cu propune-
rea tehnologiei. Partea noastră a 
fost construcţia. Iniţial, Statul mi-a 
spus că mă va susţine şi eu voi 
avea grijă numai de adus baliga”, 
povesteşte râzând Vasile Moraru. 
Până la urmă, toate ministerele 
i-au spus că nu-l pot ajuta cu ni-
mic. „Mereu am fost interesat, dar 
şi copiii m-au încurajat. Nu pot 
sta fără a face ceva. Aşa-mi este 
firea, dar viaţa dictează alte legi. 
Desigur, cu atâtea obstacole la un 
moment dat am vrut să renunţ”, 
îşi aminteşte Moraru.

Vizita făcută în Olanda, însoţit 

de fiica sa, şi încurajarea cetăţeni-
lor din Olanda l-au determinat să 
pună afacerea pe roate. A luat cre-
dite pentru a construi instalaţia. 
„Când mă gândesc prin ce-am tre-
cut!…”, exclamă fermierul, în timp 
ce îşi ţine mâna streaşină şi se uită 
la construcţia montată de culoare 
albastră, care pe moment produce 
energie electrică şi termică. „Sunt 
bucuros că ne mişcăm, chiar dacă 
înaintăm încet. De două luni, vând 
la stat energie electrică cu 1,73 lei 
pentru un kw”, ne informează el.

În prezent, problema cea mai 
arzătoare este materia primă, 
care poate fi deşeuri organice, de-
jecţii, gunoi de grajd, fecale, ape 
reziduale din industria alimentară 
şi din zootehnie, cu ajutorul cărora 
instalaţia de producere a bioga-
zului ar putea funcţiona în regim 
non-stop, producând energie, aco-
perind astfel investiţiile făcute şi 
achitând creditele băncii.

Pentru funcţionarea ei opti-
mă, zilnic, sunt necesare circa 40 
de tone de materie primă, con-
stituită dintr-un amestec de 12 
% substanţe uscate şi 88 % apă. 
Arătându-ne părţile din care este 
alcătuit sistemul de producere a 
biogazului, Vasile Moraru spune 
că acesta se obţine în cadrul unei 
biotehnologii, prin fermentarea di-
feritelor materii prime cu conţinut 
de substanţe organice.

De la el mai aflăm că o instala-
ţie de acest tip, considerată mică, 
produce 85 de kw pe oră, dar ar 

Vasile Moraru – coloniţeanul care vinde statului 
energie electrică cu 1,73 lei kilowattul

putea produce pe zi 2000 de kw. 
Aşa cum funcţionează în prezent 
instalaţia de producere a bioga-
zului, Vasile Moraru vinde pe lună 
statului aproximativ 7 mii de kw 
de energie electrică, dar, dacă ar 
funcţiona la întreaga capacita-
te, instalaţia ar putea ajunge şi 
la producerea a 35-50 de mii de 
kw în decursul unei luni. Stăruie 
asupra faptului că dispozitivul va 
ajunge la un randament optim 
când va funcţiona 24 de ore.

Vasile Moraru consideră că 
cei care au surse financiare şi do-
resc să investească în Republica 
Moldova nu vor da greş dacă vor 
investi în staţiile de producere a 
biogazului, pe care le consideră 
afaceri „de aur” pentru o republică 
agrară cum este Moldova.

Vasile Moraru este originar 
din satul Brânzenii Noi, raionul 
Teleneşti. Şi-a făcut studiile la 
Facultatea de Electrofizică de 
la UTM, specialitatea automa-
tică şi telemecanică, pe care 
a absolvit-o în 1975. E stabilit 
la Coloniţa din 1977, unde a 
lucrat în calitate de inginer-
electrician. După destrămarea 
colhozurilor, a arendat terenuri 

agricole pe care le-a lucrat până 
în anul 2005, când le-a cedat în 
favoarea instalaţiei de producere 
a biogazului. Vasile Moraru este 
şi consilier local în Consiliul local 
Coloniţa. 

Citiţi articolul complet în „Jur-
nal de Chişinău”, din 13 ianuarie 
2012 sau pe 
www.jur-
nal.md
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