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SE DISTRIBUIE GRATUIT

După aproape 2 ani de activita-
te, site-ul Coloniţei se transfor-
mă. Am evoluat, avem idei noi şi 
vrem să-i dăm o nouă formă.

Acum site-ul tău va fi WWW.CO-
LONITA.EU, platforma unde spe-
răm să te simţi acasă din orice 
colţ al lumii îl vei accesa. Aici 
unde vrem să te regăseşti, să-ţi 
spui cuvântul, să vii cu propuneri 
şi idei noi pentru localitate. Va fi 
o platformă deschisă spre cola-
borare, la dezvoltarea căreia vei 
putea participa chiar tu. 

DE CE „MIGRĂM”
PE ALT DOMENIU?
Domeniul www.colonita.md este 
unul rezervat Autorităţilor Publice 
Locale (APL), din punct de vedere 
legal. Dacă pe acest domeniu va fi 
creată şi menţinută o pagină web 
oficială a autorităţilor publice sau 
dacă va fi lăsat „în paragină”, de-
pinde doar de ei. Timp de aproape 
doi ani, am încercat să stabilim o 
relaţie de colaborare cu APL şi să 
îndeplinim gratis munca pe care 
erau obligaţi ei să o facă – să in-
formeze locuitorii Coloniţei des-
pre acţiunile sau inacţiunile lor. 
Din forţe proprii a fost creată o 
pagina web (www.colonita.com) şi 
legată de domenul www.colonita.
md. Tot din forţe proprii a fost sca-
nată şi plasată pe site arhiva de-
ciziilor consiliului sătesc Coloniţa 
începînd cu anul 2007. De aseme-
nea, au fost filmate şi plasate pe 
site majoritatea şedinţelor consi-
liului sătesc şi evenimentelor im-
portante ce au avut loc în sat. Pe 
alocuri ne-a reuşit, pe alocuri am 
intrat în conflict cu autorităţilor 
publice, pentru că am stârnit praf, 
care le intra în ochi unora…

POLITICA EDITORIALĂ
A PLATFORMEI WEB
WWW.COLONITA.EU
Pe noua platformă – www.coloni-
ta.eu – vom rămâne pe aceleaşi 
poziţii, doar că mai fermi şi mai 

liberi. Am activat şi vom activa în 
continuare în bază de voluntari-
at şi vom încerca să respectăm 
principiile adevărului, obiectivi-
tăţii şi echidistanţei. Nu facem 
partizanat nici unui partid sau 
persoane politice. Ne dorim doar 
transparenţă în procesul deci-
zional şi vom critica ori de câte 
ori vom observa o încălcare. Nu 
vrem să „îngropăm” autorităţile 
publice locale, ci doar să le aju-
tăm să devină mai transparente 
şi mai eficiente. 

Pe lângă, urmărirea respec-
tării legilor şi responsabilităţilor 
de către APL, vrem ca această 
pagină web să reunească toţi 
coloniţenii, de oriunde s-ar afla. 
Vom scrie în continuare despre 
evenimentele culturale şi sociale 
ce au loc în satul Coloniţa, vom 
încerca să cunoaştem oamenii 
din sat, cu bucuriile şi tristeţile 
lor, cu realizările şi succesele lor, 
mici sau mari.

Ne dorim ca pe noua platfor-
mă să devenim mai aproape de 
comunitate, iar fiecare om din 
acest sat să poată da mână cu 
mână, de oriunde s-ar afla. 

NOI PROIECTE
WWW.COLONITA.EU
Pentru că „EU” din numele site-
ului semnifică nu doar un pronu-
me, dar şi o prescurtare a Uniunii 
Europene, vrem să credem că 
vom fi un „ochi deschis” către 
Europa şi că Ea va deschide un 
„ochi” spre viitorul satului nos-
tru – în special prin intermediul 
conaţionalilor noştri aflaţi peste 
hotare. Ne propunem să punem 
un accent deosebit pe diaspora 
coloniţeană.

Vrem să aflăm poveştile de 
viaţă ale celor care, plecând din 
acest sat – pentru o perioadă sau 
pentru totdeauna – poartă cu ei 
o bucată din această localitate, 
vrem să-i cunoaştem pe cei care 
ne fac cunoscut numele ţării. 
Sunt oameni care au ce spune 

WWW.COLONITA.EU – Aici eşti acasă!

şi care ar putea veni cu noi idei 
de dezvoltare a satului Coloniţa, 
urmând exemplul altor ţări ale 
lumii. 

Pe lângă aceasta vom dezvol-
ta proiecte mai mici, şi anume, 
vom crea pagini informative tu-
turor structurilor publice din Co-
loniţa – liceu, grădiniţă, centrul 
de sănătate, casa de cultură şi bi-
serică – prin intermediul cărora 
reprezentanţii acestora vor pu-
tea să informeze locuitorii satu-
lui despre orice activităţi ale lor. 

Vom crea modalităţi simplifi-
cate prin care oricine se va putea 
implica şi va putea să-şi spună 
cuvântul. Acest lucru va fi posibil 
şi prin intermediul Forumului, pe 
care nu l-am avut pe platforma 
anterioară. 

DIN ISTORIA MASS-MEDIA
DIN COLONIŢA…
Începutul mass-mediei în Colo-
niţa îşi are rădăcinile în ziarul 
„Ecou” , editat timp de un an, 
începând cu luna februarie 2007 
de către Natalia Orlovschi, Lud-
mila şi Elena Sârghi. După un an 
de activitate, Primăria a încetat 
să mai ofere fonduri pentru tipă-
rirea ziarului şi acesta şi-a înce-
tat apariţia.

După o pauză de câteva luni, în 
august 2008 apare prima pagină 
online a satului Coloniţa, creată 
atunci pe un host şi domeniu gra-
tuit www.colonita.ucoz.com. În 
spatele acestei ideii au stat Lud-
mila Sârghi şi Vica Mazîlo. Timp 
de doi ani am scris pentru cei de 
acasă, dar şi pentru cei de peste 
hotare ce se întâmplă în Coloniţa 
şi ce fac oamenii ei.

Din dorinţă de modernizare 
şi pentru a deveni mai accesibili 
am decis să facem un pas mare 
şi să creăm o adevărată pagină a 
satului nostru. Pe 21 septembrie 
2010 am lansat pagina web a 
satului Coloniţa — www.colonita.
com, cu redirecţionare spre www.
colonita.md. Tot de atunci se edi-
tează ziarul cu acelaşi nume, care 
numără deja 11 ediţii. Aici s-au 
alăturat echipei Valeriu Ciorbă şi 
Mircea Brenici, care au adus un 
suflu mai analitic site-ului, care 
anterior era mai mult informativ. 
Aceştia au realizat nenumărate 
analize şi comentarii referitor la 
diferite acte adoptate de către 
APL sau diferite acţiuni bune sau 
rele ale acestora sau ale altor 
structuri publice.

(continuare în pagina 3)

Fotografie de Andrei Moraru, septembrie 2011
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ŞEDINŢA CONSILIULUI SĂTESC
COLONIŢA – 11 IULIE 2012

La 11 iulie 2012 a avut loc Şedinţa Consi-
liului sătesc Coloniţa. Şedinţa a durat în jur de 
2 ore şi jumătate, timp în care s-au discutat 
13 chestiuni.

La această şedinţă primarul satului Coloni-
ţa, Angela Zaporojan şi-a prezentat darea de 
seamă la un an de activitate (01 iulie 2011 - 01 
iulie 2012), urmând să fie prezentată şi la adu-
narea satului. Alte subiecte discutate au fost: 
cu privire la operarea unor modificări  în par-
tea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 
2012; cu privire la examinarea cererii a câtor-
va cetăţeni privind privatizarea camerelor din 
cămin – cereri care nu au fost acceptate de 
către consilieri; cu privire la expunerea  la  li-
citaţie pentru obţinerea dreptului de arendă a  
terenului pe care au loc competiţiile auto ş.a. 

Menţionăm că una dintre chestiuni a fost 
scoasă de pe ordinea de zi şi anume „Cu privi-
re la ridicarea înainte de termen a mandatului 
de consilier a lui Tabacari Vladimir”, pe motiv 
că respectivul consilier şi-a retras deja cere-
rea. Întrebat fiind ce l-a motivat să-şi retragă 
mandatul, consilierul din partea PL a explicat 
că nu este mulţumit în totalitate de activita-
tea consiliului, iar faptul că nu sunt îndeplinite 
promisiunile electorale îl face să roşească în 
faţa celor care i-au ales în fruntea satului. Vla-
dimir Tabacari şi-a retras, totuşi, cererea de 
ridicare a mandatului, la solicitarea insistentă 
a sătenilor, după cum a afirmat consilierul. 

***
Menţionăm că de la începutul anului 2012 

au avut loc 4 şedinţe ale consiliului sătesc 
Coloniţa. În cadrul acestora au fost discutate 
subiecte precum: 

2 aprobarea Statutului satului Coloniţa; 
aprobarea Acordului de înfrăţire între satul 
Coloniţa (Moldova) şi comuna Bălţaţi (Roma-
nia); stabilirea cotelor impozitelor funciare 
pe bunurile imobile şi a taxelor locale pentru 
anul 2012; aprobarea asocierii şi participă-
rii satului Coloniţa  în calitate de membru al 
Congresului Autorităţilor Locale din Moldova 
pentru care a fost achitată cotizaţia de 2 000 
lei anual etc. (Şedinţa Consiliului din 29 fe-
bruarie 2012)

2 repartizarea mijloacelor financiare din 
soldul disponibil la 01.01.2012 pentru a  aco-
peri  cheltuielile  necesare în   suma 79,8 mii  
lei; aprobarea raportului poliţistului de sector 
privind  situaţia criminogenă pe teritoriul  s. 
Coloniţa în anul 2011; stabilirea pentru tere-
nul unde se petrec competiţiile de autocross, 
numărul cadastral 0149105091, suprafaţa 
8,8686 ha, extravilan satul Coloniţa, modul 
de folosinţă – agricol; aprobarea tarifelor 
pentru serviciile prestate - ore de înot la bazi-
nul din incinta Liceului teoretic ”Gh. Ghimpu”, 
pentru perioada  aprilie – septembrie 2012 
(Şedinţa Consiliului din 11 aprilie 2012)

2 efectuarea modificărilor în bugetele 
„Grădiniţei de copii” şi Liceul Teoretic „Gh. 
Ghimpu” în sumă de 704 lei şi respective 
2000 lei; repartizarea mijloacelor financiare 
din soldul disponibil la 01.01.2012 pentru  
necesităţile  instituţiilor publice în  anul 2012 
în sumă de 59,3 mii lei; formarea bunurilor 
imobile, proprietate a Administraţiei Publice 
Locale, cu suprafaţa totală de peste 44 ha 
(Şedinţa Consiliului din 24 mai 2012)

Înregistrarea video a tuturor şedinţelor, 
ordinea de zi, precum şi toate deciziile Con-
siliului sătesc pot fi găsite pe www.colonita.
eu. Accesează, fii informat!

Strada Decebal din s. Coloni-
ţa rămâne a fi una din cele mai 
mediatizate realizări ale Auto-
rităţii Publice Locale (APL). Din  
întâmplare sau nu, îşi are domi-
ciliul pe ea şi Primarul satului. 
După lungi  discuţii, purtate la 
diferite niveluri, cu privire la 
aprobarea şi realizarea acestui 
proiect a mai apărut un aspect 
ce ţine să-i accentueze rolul de 
„tulburător al liniştii locale”, ba 
chiar mai mult - vine în contra-
dicţie directă cu Codul Contra-
venţional Al Republicii Moldova. 

În intersecţia cu strada Unirii au 
fost amplasate blocuri de beton 
ce blochează accesul (celor care 
nu au avut norocul sa fie „as-
faltaţi”) pe aceasta realizare a 
APL. În CC al RM, Capitolul XII, 
Articolul 225, se menţionează: 
Blocarea intenţionată a artere-
lor de transport care a provocat 
sau care ar putea provoca per-
turbarea funcţionării normale a 
transportului auto, feroviar, flu-
vial se sancţionează cu amendă 
de la 50 la 100 de unităţi con-
venţionale (1).

Rugăm organele de resort 
să se autosesizeze, acest im-
pediment sa fie îndepărtat, iar 
persoanele responsabile de în-
călcare - sancţionate conform 
legislaţiei. Dacă se va continua 
cu asemenea exemple, coloniţe-
nii s-ar putea trezi într-o buna zi 
cu partea neasfaltată a satului 
izolată, într-un fel de ghetou al 
noroiului. 

Găsiţi pe site-ul www.colo-
nita.eu mai multe detalii, fo-
tografii şi pasajele complete 
din lege.

LUCRĂRI DE RENOVARE ŞI DE CONSTRUCŢIE A APEDUCTULUI ÎN COLONIŢA

La mijlocul lunii iulie au în-
ceput lucrările de renovare şi 
construcţie a apeductului şi a 
canalizării pe mai multe străzi 
din satul Coloniţa. 

Pe str. Emilian Bucov are 
loc construcţia sistemului de 
canalizare menajer-fecaloidă. 
În acest scop au fost alocaţi 

130.000 lei din bugetul Primă-
riei municipale. Pe str. Răsări-
tului se renovează apeductul, 
cu contribuţia locatarilor, în 
conlucrare cu S. A. „Apă Canal”. 
Totodată are loc extinderea 
apeductului respectiv, urmând 
ca zece consumatori noi să 
beneficieze de apă. Lucrări de 

construcţie a apeductului şi sis-
temului de canalizare menajer-
fecaloidă au loc şi pe str. Vasile 
Lupu. În acest scop au fost alo-
caţi 1.200.000 lei. Termenul de 
realizare a lucrărilor este de o 
lună. Datele respective au fost 
prezentate de către primarul 
localităţii. 

SERVICII DE SALUBRIZARE, CÂND ŞI LA CE PREŢ?

Problema salubrizării şi a 
gunoiştii din localitate este pe 
ordinea zilei de mai mulţi ani 
în satul Coloniţa. În urma unei 
selecţii dintre mai multe com-
panii de salubritate, consilierii 
locali au optat pentru serviciile 
propuse de compania AVE Mol-
dova. 

Marc Zweig, unul din admi-
nistratorii companiei respecti-
ve, a fost invitat la Şedinţa Con-
siliului din 24 mai 2012 pentru 
prezentarea detaliată a ofertei. 
Astfel, compania a anunţat că 
solicită taxa de 20 lei/lunar 
pentru gospodărie şi 7 lei/lunar 

pentru fiecare locatar de la bloc, 
gunoiul urmând să fie evacuat 
o dată la 2 săptămâni. Gunoiul 
instituţiilor publice urmează a 
fi evacuat gratuit. Compania va 
oferi şi tomberoanele, care vor 
putea fi procurate şi achitate 
în rate timp de 10 luni. Condi-
ţiile respective vor fi realizate, 
numai dacă Consiliul Local Co-
loniţa va permite crearea unui 
poligon pentru depozitarea 
deşeurilor la Coloniţa, acesta 
urmând să fie construit din con-
tul companiei AVE Moldova. In-
vestiţiile din partea companiei, 
în acest caz,  s-ar ridica la 580 

mii lei pentru primul an şi cca. 
300 mii lei pentru următori ani, 
după cum a afirmat Marc Zweig. 

Lucrul care a stârnit discuţii 
între consilieri este faptul că, 
dacă vor fi acceptat respectivele 
condiţii, tot la Coloniţa va fi de-
pozitat şi gunoiul din localităţile 
vecine — Tohatin, Budeşti, Va-
dul lui Vodă. Consilierii locali au 
amânat votarea acestui subiect 
şi au propus să-l pună în discu-
ţie în cadrul adunării satului, 
care urmează a fi organizată în 
a doua jumătate a lunii iulie sau 
la începutul lunii august, pentru 
a cere şi părerea sătenilor.

PARCELAREA LOTURILOR DE LÂNGĂ CASĂ - AMÂNATĂ

În cadrul adunării satului din 
data de 29 ianuarie 2012, An-
gela Zaporojan, a dat garanţii că 
începând cu luna februarie 2012, 
deţinătorii de loturi de pe lângă 
casă (sote) vor fi invitaţi la primă-
ria Coloniţa, unde reprezentantul 
APL va oferi explicaţii privind eta-

pele şi procedura de parcelare a 
terenului, pentru transformare 
în terenuri pentru construcţii lo-
cative. Acest proces însă a fost 
stopat din lipsa de bani pentru re-
alizarea Planului Urbanistic al sa-
tului, document de care Coloniţa 
nu dispune, dar care este necesar 

pentru următoarea etapă. Amin-
tim că lucrul asupra parcelării 
grădinilor a fost iniţiat la începu-
tul anului 2011 prin decizia Con-
siliul Sătesc Coloniţa de a trece în 
hotarul intravilanului s. Coloniţa 
terenurile atribuite în proprietate 
ca loturi pe lângă casă.

LOCUITORII SECTORULUI CU 306 CASE VOR AVEA APĂ ŞI GAZ

Lucrările de construcţie a por-
ţiunii de apeduct în sectorul nou 
al satului se va încheia la 21 iulie 
2012. Executorul mai are de fini-
sat lucrările la staţia de pompare 
şi de verificat rezistenţa la presiu-
ne a porţiunii de apeduct. Acestea 
au fost anunţate de către primarul 
satului Coloniţa, Angela Zaporo-
jan, la adunarea locuitorilor sec-
torului de 306 case din Coloniţa, 
care a avut loc la 10 iulie curent. 

Pentru a se putea conecta la 
conducta de apă, beneficiarii vor 
avea nevoie de permisiunea Pri-
măriei Coloniţa sau a Asociaţiei 

de Locatari din sector, dacă va 
fi formată. Primarul a propus ca 
branşările la conductă să se facă 
organizat. Costul estimativ al lu-
crărilor fiind de 300-400 lei/me-
tru lungime de ţeavă.

O altă informaţie prezentată 
în cadrul adunării respective a 
fost legată de conducta de gaze 
naturale din sectorul dat. Consi-
liul Sătesc Coloniţa a alocat 200 
mii lei pentru proiect gazificare, 
etapa a II fiind realizarea proiec-
tul tehnic şi branşamentele. Alte  
250 mii au fost alocate de către 
primăria municipiului Chişinău, 

pentru reproiectări a magistralei. 
Pentru branşarea la conducta de 
gaze naturale locuitorii nu vor 
achita nimic. 

Amintim că lucrările se efec-
tuează în cadrul proiectului susţi-
nut de Fondul de Investiţii Sociale 
din Moldova (FISM), încheiat cu 
Primăria locală în aprilie 2012.  
Contribuţia locuitorilor necesară 
pentru acest proiect era de 15% 
din costul total al proiectului, adi-
că circa 142 mii lei. În total s-au 
adunat cca. 200 mii lei , după 
achitarea căreia au rămas în re-
zervă circa 50 mii lei.

DRUM DE PRIMAR — O POVESTE CU IZ CONTRAVENŢIONAL
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În perioada februarie-iulie 2012 pe pagina 
www.colonita.md am realizat un sondaj onli-
ne referitor la activitatea site-ului. La acesta 
au participat 64 de persoane. Întrebările au 
vizat diferite aspecte ale site-ului, de la de-
sign, la teme abordate şi rubrici preferate. 
De asemenea, respondenţii au avut câteva 
rubrici unde au putut veni cu propuneri refe-
ritor la îmbunătăţirea activităţii site-ului sau 
cu noi subiecte. Vizitatorii site-ului Coloniţei, 
care au răspuns la sondaj au, în mare parte, 
vârste cuprinse între 21-33 ani – 46%, ur-
mează categoria de vârstă 16-20 ani – 22%, 
sub 15 ani – 17%, 34-40 ani – 9 % şi peste 
41 ani doar 4%. 

La întrebarea „Sunteţi mulţumit de acti-
vitatea site-ului”, 55% au răspuns „da, par-
ţial”, 31% „da, în totalitate”, 11% „nu prea”, 
2% „deloc”. La întrebarea „De ce ar avea 
nevoie site-ul www.colonita.md ca să fiţi (şi 
mai) mulţumit?”, s-a răspuns astfel: infor-
maţii mai interesante 49%, mai multe inter-
viuri 42%, mai multe materiale video 41%, 
mai multe fotografii din sat 37%, un forum 
de discuţii 36%. Menţionăm că la unele în-
trebări a fost posibilă selectarea mai multor 
răspunsuri, de aceea însumate unele adună 
mai mult de 100%. 

Conform sondajului, rubrica care îi inte-
resează cel mai mult pe coloniţeni este „Pri-
măria”, cu subdiviziunile „Consiliul Sătesc, 
Primarul, Servicii publice, Alegeri, Licitaţii, 
Documente publice, Buget/Rapoarte”, ur-
mează rubrica „Despre Coloniţa” şi „Video” 
cu câte 43%, apoi „Educaţie” şi „Cultura/
Sport” cu câte 40%. Pentru rubrica „Foto” au 
optat 37% din respondenţi, pentru „Econo-
mie” 30% şi cel mai scăzut interes s-a ates-

tat la rubrica „Sănătate” cu subdiviziunile 
Centrul de Sănătate, Farmacia, cu doar 20%. 

La întrebările la care nu se cerea doar de 
bifat, ci şi de venit cu propuneri, majoritatea 
dintre respondenţi nu au răspuns. Câteva 
dintre propunerile de subiecte despre care 
coloniţenii ar dori să afle mai multe infor-
maţii au fost: transparenţa primăriei, ce te-
renuri au rămas în gestiunea primăriei, cum 
se cheltuiesc banii statului, după ce criterii 
se aleg sectoarele pentru investiţii şi dezvol-
tare, ce se va întâmpla cu gunoiştea din sat, 
activitatea administraţiei săteşti, a şcolii, 
grădiniţei, ce se face pentru tineri etc. 

Întrebaţi fiind despre ce oameni din loca-
litate ar dori să realizăm un material, unii au 
răspuns că nu avem personalităţi care s-au 
manifestat prin ceva deosebit, alţii, dimpotri-
vă, ne-au indicat să discutăm cu oamenii simpli 
din sat şi să-i descoperim aşa cum sunt ei. 

Referitor la design-ul paginii www.co-
lonita.md, 55% au răspuns că este „plăcut, 
comod, accesibil”, 22% au spus că este plic-
tisitor, 6% au afirmat că este excelent şi tot 
atâtea procente că este prea complicat şi 
greoi, 11% au răspuns cu „altceva”.

La întrebarea „Ce nu vă place pe site-ul 
Coloniţei”, respondenţii au spus următoare-
le: 32% - materiale puţine; 28% design-ul 
şi culorile utilizate; 26% - lipsa unui forum; 
26% - materiale plictisitoare; 13% - prea 
multe materiale negative, critice; 11% - co-
mentariile utilizatorilor; 9% - altceva. 

Pe noua platformă www.colonita.eu vom 
încerca să ţinem cont de preferinţele res-
pondenţilor şi să îmbunătăţim la maximum 
calitatea şi cantitatea materialelor, aspectul 
grafic şi alte aspecte criticate de utilizatori.

Bănci noi în satul Coloniţa
Douăzeci de bănci au fost instalate luni, 16 

iulie curent, pe teritoriul satului Coloniţa.
Zece dintre acestea au fost amplasate în parc, 

şapte în apropierea Casei de Cultură şi altele trei 
urmau să fie instalate în faţa Primăriei, însă, la 
rugămintea preotului Victor Tofan, două dintre 
ele au fost transferate pe teritoriul bisericii.

Băncile au fost instalate de către Asociaţia 
de Gospodărire a Spaţiilor Verzi, fiind procura-
te din bani publici. Majoritatea dintre acestea 
au fost deja instalate, doar trei dintre ele, care 
necesitau a fi montate în asfalt pe teritoriul 
Casei de Cultură, vor fi instalate mai târziu, din 
cauza lipsei de instrumentele necesare pentru 
tăierea asfaltului.

Unele dintre bănci au fost deja „testate” de 
către localnici. Aceştia se declară mulţumiţi că 
se vor putea odihni în parc sau în centrul satu-
lui. „Sperăm doar ca oamenii să păstreze ceea 
ce s-a făcut şi să nu ne trezim fără ele peste 
o săptămână. Ar fi păcat să privezi de odihnă 
sătenii, doar pentru că ai nevoie de un scaun 
sub gard” spune o locuitoare a satului Coloniţa.

Amintim că Primăria municipiului Chişinău 
a prevăzut peste 700 de mii lei pentru insta-
larea a 360 de bănci noi în zonele publice ale 
suburbiilor capitalei. Coloniţa este primul sat 
care beneficiază de acest proiect, următorul pe 
listă fiind satul vecin, Tohatin. Pentru restul lo-
calităţilor, autorităţile municipale de profil vor 
anunţa o licitaţie pentru achiziţionarea mobili-
erului stradal, se menţionează într-un comuni-
cat de presă al Primăriei Chişinăului. Vezi unde 
sunt amplasate băncile pe www.colonita.eu.

(continuare din pagina 1)

Chiar dacă am fost uneori criticaţi şi traşi 
la răspundere de către autorităţi, precum că 
„stricăm” imaginea satului prin materialele 
publicate, am continuat să spunem lucrurilor 
pe nume, pentru că, considerăm că nu este 
suficient să spui doar ce se face bine în sat. 
Trebuie să arătăm realitatea aşa cum este. 
Critica şi „săpăturile arheologice” printre do-
cumentele publice au dus deseori la schim-
barea atitudinii autorităţilor şi la unele îm-
bunătăţiri reale în satul Coloniţa. 

De asemenea, prin faptul că de mai bine 
de un an şedinţele consiliului sătesc sunt în-
registrate video, a sporit responsabilitatea 
consilierilor pentru fiecare cuvânt spus şi 
fiecare mână ridicată (vot înregistrat). Ceva 
timp în urmă unul dintre angajaţii primăriei 
ne spuneau: „Când nu sunteţi voi la şedinţă, 
ordinea de zi e discutată într-o oră, când fil-
maţi, durează câte trei”. 

Odată cu trecerea la www.colonita.com, 
avem în echipă un designer web profesionist 

(Acryin), care la fel ca ceilalţi membri ai echi-
pei este din Coloniţa şi face voluntariat. El 
a făcut ca pagina web a localităţii să func-
ţioneze fără probleme şi să arate îngrijit şi 
uşor de utilizat. De asemenea, s-au implicat 
în realizarea materialelor mai mulţi elevi ai 
liceului satului Coloniţa, printre care cea mai 
activă a fost Diana Guja.

La noul concept, www.colonita.eu, colabo-
rează aceleaşi persoane şi sperăm că se vor 
implica tot mai mulţi săteni – fie cu propuneri 
şi idei, fie cu materiale propriu-zise, pentru a 
diversifica informaţiile şi unghiurile de aborda-
re pe această pagină web. Acum autorii site-
ului vor semna materialele din numele propriu 
şi vor deveni mai responsabili pentru fiecare 
cuvânt scris. De asemenea, veţi avea posibi-
litatea să citiţi materialele unui anumit autor, 
în dependenţă de preferinţe.  Nu suntem jur-
nalişti profesionişti, dar încercăm să facem o 
muncă corectă şi obiectivă. Vă vom fi recunos-
cători pentru critică constructivă şi idei de îm-
bunătăţire a site-ului. Ne dorim ca noul portal 
informativ să devină unul mai bun decât tot ce 

s-a făcut până acum şi să obţinem o implicare 
mai mare a locuitorilor satului Coloniţa. 

CÂTEVA DATE STATISTICE
Timp de un an şi 10 luni, cât a existat site-
ul www.colonita.md (cu redirecţionare de la 
www.colonita.com) am publicat 597 de ma-
teriale, sub formă textuală, video sau foto. La 
acestea s-au scris peste 2000 de comentarii. 
În prezent am ajuns la 150 000 vizualizări, 
per total, site-ul fiind vizitat zilnic de peste 
100 de vizitatori unici, cu peste 400 de vi-
zualizări pe zi. Site-ul Coloniţei este prezent 
şi pe site-urile sociale – pe site-ul www.od-
noklassniki.ru avem 1850 de prieteni, pe 
www.facebook.com 550 de prieteni şi 90 de 
membri în grup. Este un lucru pozitiv şi ne 
bucurăm că datorită acestui site locuitorii 
satului Coloniţa sunt mai informaţi, iar cei 
aflaţi peste hotarele ţării au satul natal mai 
aproape. Sperăm că noul portal informativ 
va întrece aceste performanţe  şi va deveni 
mai aproape de fiecare dintre voi. Accesaţi 
www.colonita.eu - Bine aţi venit acasă!

Rezultatele sondajului
de pe www.colonita.md
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Pe 8 iulie 2012, la Casa de Cul-
tură din Coloniţa a avut loc prima 
ediţie a concursului pentru copii 
Mini Miss şi Mini Mister Coloniţa. 
La concurs au participat patru fete 
şi patru băieţi, cu vârste de 5, 6 şi 
7 ani. 

Participanţii au trecut prin câ-
teva probe: prezentarea, proba 
sportivă, proba culinară, proba de 
inteligenţă ş.a. La proba sportivă 
fetele au rotit cercul, iar băieţii şi-
au arătat forţa la flotări, la cea cu-
linară, fetele şi băieţii au pregătit 
două tipuri de salate, iar la proba 
de inteligenţă, copiii au răspuns 
la un set de întrebări. Micii parti-
cipanţi au fost şi în rol de stilişti, 
dar şi-au arătat talentul şi la dans, 
anume, la tangou şi vals.

Titlul de Miss şi Mister Coloniţa 
2012 a fost conferit Iulianei Far-

guţa şi lui Nichita Sprîncean. Pe 
locul II cu titlul de Miss şi Mister 
Inteligenţă au fost Lesnov Adelin 
şi Lefter Andreea. Miss şi Mister 
Talent au fost Godonoaga Vadim şi 
Capsamun Iana. Iar Glijin Gabriel 
şi Ionaşco Adelina au fost declaraţi 
Miss şi Mister Gingăşie.

Primăria locală nu a susţinut 
financiar sau material evenimen-
tul. Sponsorii concursului au fost 
părinţii, aceştia au adunat câte 
125 lei pentru cadouri şi pentru 
produsele utilizate în concurs. Or-
ganizatorii evenimentului spun că 
Miss şi Mister Coloniţa va deveni o 
tradiţie şi va avea loc în fiecare an.

Vizualizaţi un material video de 
la eveniment pe www.colonita.eu 
şi apreciaţi micile talente ale satu-
lui Coloniţa. Tot pe site, găsiţi un 
filmuleţ de la 1 iunie, Ziua Copiilor.

La începutul lunii august în 
satul Coloniţa va fi organizat 
concursul „Coloniţa, ai talent”. 
Evenimentul este o noutate pen-
tru localitatea noastră şi va avea 
ca exemplu cunoscutele emisiuni 
„Românii au talent” sau „Минута 
Славы”. 

Toţi cei care au un talent, in-
diferent de domeniu sau de vâr-
stă vor putea să şi-l manifeste 
în cadrul concursului respectiv. 
„La acest concurs poate par-

ticipa oricine – de la bebeluşi 
până la vârstnici şi pot prezen-
ta orice lucru cu care se mân-
dresc – fie că e vorba de cântec, 
dans, acrobaţii sau orice lucruri 
neobişnuite ”a declarat Zinaida 
Spinei, organizatoare a eveni-
mentului. 

Doritorii de a participa trebu-
ie să se înregistreze la Casa de 
Cultură, de luni până vineri, între 
orele 10.00-12.00, la directorul 
Casei de Cultură, Zinaida Spinei. 

Locuitorii satului Coloniţa şi-
au arătat muşchii. Au făcut-o în 
cadrul a patru probe sportive, 
desfăşurate cu ocazia Deschide-
rii sezonului sportiv 2012. Eve-
nimentul a avut loc la 24 iunie, 
pe stadionul din localitate. La 
eveniment au participat în mare 
parte copii. Deşi, în programul 
plasat pe panourile informative 
erau incluse zece probe sporti-
ve,  s-au desfăşurat doar patru: 
trânta, tragerea otgonului, cursa 
cu bicicletele şi meciul de fotbal. 
Pentru organizarea şi desfăşura-
rea sărbătorii, Primăria satului 
Coloniţa a alocat 4.000 lei.

Aflaţi numele câştigătorilor, 
precum şi vizualizaţi un materi-
al video şi fotografii de la eveni-
ment pe www.colonita.eu.

A devenit deja o tradiţie, ca la 
finele lunii iunie a fiecărui an, în 
Liceul Teoretic „Gheorghe Ghim-
pu” să se sărbătorească „Balul de 
absolvire”. Anul acesta, fără ex-
cepţie, la data de 23 iunie 2012, 
ora 20:00, s-a dat start sărbăto-
rii. Cu multe emoţii, absolvenţii şi 
profesorii au împărtăşit bucuria, 
dar totodată şi regretul despăr-
ţirii. În acest an, la careul festiv 
au fost prezente două clase de a 
IX-a şi o clasă de a XII-a. Eveni-
mentul a început cu înmânarea 
atestatelor, după care au venit 
mesajele de felicitare din partea 
profesorilor, elevilor şi părinţilor. 
Fiecare clasă a pregătit câte un 
cadou profesorilor – un cântec, 
câteva versuri etc. Surpriza serii 
a fost interpreta Doiniţa Gher-
man, invitată de către primarul 

satului Coloniţa. Evenimentul a 
continuat cu o masă de sărbă-
toare la care au participat doar 
elevii clasei a XII-a şi invitaţii lor. 
Aceasta a fost organizată în can-
tina liceului. Contribuţia fiecărui 
absolvent pentru masă a fost de 
270 lei, plus aceiaşi sumă pentru 
părinţii care îi însoţeau şi pentru 
câte un profesor din liceu. Chel-
tuielile pentru muzică au fost su-
portate de către absolvenţii cla-
selor a IX-a şi a XII-a, ei adunând 
câte 50 şi 100 lei de persoană. 

Momentul culminant al se-
rii a fost focurile de artificii, 
care au urmat după masa de 
sărbătoare. După tradiţie, ab-
solvenţii au mers împreună să 
întâlnească zorii. Fotografii 
şi înregistrări video găsiţi pe  
www.colonita.eu.

S-a născut în satul Bădiceni, 
r. Soroca, locuieşte în satul Ma-
ximovca şi este director al Casei 
de Cultură din Coloniţa. Vorbim 
de Zinaida Spinei, care din luna 
martie a anului curent a fost de-
semnată şefa Casei de Cultură 
din localitate.

Şi-a făcut studiile la AMTAP, 
Facultatea Regie Estradă. Este 
mamă a doi copii şi, la rândul 
ei, adoră să lucreze cu copiii, 
care, spune ea, au  capacităţi 
neobişnuite.  Chiar dacă salariul 
de lucrător în domeniul culturii, 
în Republica Moldova, este foar-
te mic, Zinaida Spinei spune că 
nu şi-ar schimba profesia, pen-
tru că este îndrăgostită de artă, 
iar aceasta e mai „rea” decât o 
boală.

La Casa de Cultură din Coloni-
ţa vine cu idei noi şi mult entuzi-
asm şi speră că va reuşi să aducă 
un plus de valoare şi importanţă 
acestui domeniu în localitatea 
noastră. „Sunt conştientă că 
acest lucru nu se va întâmpla 
într-o zi-două, în Maximovca 
am activat 10 ani în calitate de 
director, pentru ca azi să văd 
sala plină şi un interes sporit din 
partea sătenilor pentru eveni-

PERSONALITĂŢI

Zinaida Spinei: „E uşor să critici, dar haideţi
împreună să schimbăm lucrurile spre bine!”

mentele culturale din localitate”.
În afară de entuziasm, pentru a 
schimba lucrurile, mai e nevoie 
de resurse financiare. Zinaida 
Spinei spune că se confruntă cu 
multe greutăţi în activitatea de 
zi cu zi şi că este nevoie de o 
renovare capitală a încăperilor, 
dar mai ales a acoperişului, care 
curge, ori de câte ori plouă. Vede 
rezolvarea problemelor prin im-
plicarea societăţii şi spune că am 
putea organiza chiar o „clacă”, 
unde fiecare locuitor al satului 
Coloniţa şi-ar putea pune umărul 
în rezolvarea problemelor Casei 
de Cultură. Este o fire optimistă, 
plină de energie şi deschisă spre 
colaborare. Vizualizaţi interviul 
video pe www.colonita.eu.

Miss şi Mister Coloniţa 2012

Balul de absolvire la liceul
”Gheorghe Ghimpu”

Coloniţa, ai talent!

Deschiderea sezonului sportiv 2012  


