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do, Oregon, Maumee, Perrysburg, Bowling Green, în care
am făcut cunoștință cu consilieri locali, primari, administratori de oraș, un funcționar
primării, care asigură continuitatea lucrului efectuat de
primărie. Un aspect evident
și convingător, fără efort de
convingere l-am constatat
la
capitolul
transparența
activității guvernelor locale (
APL ), cu acces total la orice
informație de interes public.
Crearea unei unități administrative la nivel local nu este după numărul
populației, dar după principiul

Schimb de experienţă
Participînd la concursul organizat de programul „Lumea
Deschisă” pe lîngă
Congresul SUA, am avut ocazia

Igor Oboroc – primar de
Grinăuți ( Ocnița), Ion Leucă
– consilier raional Glodeni,
Angela Rusnac – consilier
raional Soroca, Irina Apostol – facilitator de grup și
Mihai Mîrzenco – primar de
Mateuți.
Inițial, delegația RM a
fost primită în capitala SUA,
unde am avut o sesiune de
trei zile, în cadrul căreia am

în cadrul delegației Republicii Moldova. Activitatea Programului „Lumea Deschisă”
este concepută pentru a
îmbunătăți relațiile dintre
Statele Unite și țările din fosta Uniune Sovietică prin dezvoltarea unei rețele de lideri,
schimb de experiență pentru dl Chris Williams, Director
o guvernare responsabilă și de Țară, Moldova, Corporația
democratică. Activitățile pl- Provocările Mileniului, dna
Mary Pendelton primul ambafacem cunoștință cu coor- sador al SUA în RM, dl Lewis
donarea și cooperarea în- Madanick – Manager de Protre diferite niveluri și ram- grame, Centrul de Liderism
uri ale guvernului din SUA; Lumea Deschisă, dl Lawrence
transparența și responsabilitatea deciziilor; participarea ului pentru Ucraina, Moldova
și implicarea instituțiilor civi- și Belarus, Departamentul de
le, organizațiilor de voluntari Stat și ambasadorul RM în
și instituțiilor private în dez- SUA, dl Igor Munteanu.
voltarea societății americane.
Grupul din care am făcut
În cadrul delegației am parte a avut ca obiectiv familiarizarea cu activitatea
repartizați dupa activitățile organelor de stat la nivel lode muncă care le practicăm, cal în statul Ohio. La Toledo,
astfel au fost grupe în ca și la Washington am fost
următoarele domenii: administrația publică locală, agro- local consilieri, primari, cît și
business și sectorul neguver- de Membru Congresului SUA,
namental – ONG, care s-au dna Marcy Kaptur. Un asdeplasat în Carolina de Nord, pect aparte aș menționa aici
Pennsylvania, Ohio și New – prezența sectorului neguYork . Grupul din care am vernamental, și nu numai
făcut parte a avut destinația prezența, dar și implicarea în
or.Toledo statul Ohio. Am fost procesul decizional atît la nivșase persoane, Constantin el local cît și la cel central.
Cojocari – primar de Edineț,
Am vizitat orașe ca: Tole-

se plătesc progresiv, cine
primește mai mult, contribuie cu mai mult la formarea
bugetului.
De exemplu, orașul Perrysburg cu o populație de 20000
oameni are un buget anual de
circa 35 milioane dolari, consolidarea căruia se datorează
unui control echitabil și strict
din partea statului asupra
veniturilor tuturor persoanelor

îndreptați totalmente în interesul cetățeanului: ordine,
infrastructură,
siguranță,
odihnă și agrement, cultură...
Dacă mai înainte nu prea
credeam în nivelul de dezsimplu - sunt resurse pentru voltare al SUA, democrație și
întreținere - se formează uni- alte valori despre care citeam
tate administrativă, nu sunt și vizionam la televizor, apoi
- înseamnă că așa primărie
nu poate exista. Astfel ne-am că totul este real. Mai mult,
convins că în SUA există o trebuie să conștientizăm că o
veritabilă descentralizare a
puterii bazată pe criterii eco- dacă o vom făuri noi înșine.
nomice, nu politice sau de Nimeni la noi acasă nu ne va
face ordine.
altă coloratură.
Legile în SUA sunt respecCea mai mică unitate
administrativă după numărul
populație include în sine nu și discutate de jos în sus, de
mai puțin de 15000 oameni. exemplu, oamenii singuri au
Cred că formarea județelor în decis să interzică fumatul în
1999 în Moldova a fost un lu- locuri publice, transport și în
cru bun, păcat că reforma nu a
fost implimentată ca să aducă își respectă propria inițiativă,
asigurîndu-și un mod sănătos
stat cît și pentru cetățeanul de viață, și nimeni nu
de rînd. Un exemplu simplu la îndrăznește să încalce ordinnoi în unele localități mici, un
consilier local reprezintă in- că în așa caz intervine Legea
teresele a circa 100-150 oa- în fața căreia toți sunt egali.
Am rămas impresionat
meni, iar în SUA la un consilier revin circa 4000 oameni, la de patriotismul americanilor,
prima vedere s-ar părea că la atitudinea față de atribunoi este mai bine, în realitate, tica statului, imnul țării, atît
însă, lucrurile sunt diametral in cadrul ședințelor consiopuse, moment asupra căruia liilor locale, cît și din partea
cetățenilor de rînd, care
condițiile în care trăim diferă arborează drapelul țării pe
ca și cifrele din exemplu cu propriile case. Sunt exemple
reprezentarea.
demne de urmat și pentru
Parteneriatul
echilibrat noi.
între stat și activitățile economice private constituie gramului „Lumea Deschisă”,
cheea succesului privind dez- ambasadei SUA în Moldova
voltarea economică. Statul pentru contribuția lor la proasigură condiții egale tuturor movarea democrației în țara
antreprenorilor și sprijină noastră și pentru schimbul de
activitățile economice, iar experiență de care am benagenții economici contribuie
la formarea bugetului prin
taxe și impozite plătite statuMihai Mîrzenco,
lui. De menționat că taxele
primar de Mateuţi
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balarea deşeurilor din întreaga
regiune a Braşovului. Acest
proces aduce suplimentar şi
venituri. Deşeuri sortate şi ambalate sunt procurate şi de alte
uzine conform necesităţilor.
Resturile sunt toate duse şi
arse la Uzina de Ciment.

Cu prilejul sărbătoririi
Zilei internaţionale a persoanelor în etate adresez
cele mai alese cuvinte
tuturor mateuţenilor
ajunşi la vîrstă
venerabilă. Le urez de
sănătate, pace, linişte,
belşug. Să aveţi parte de
stimă şi recunoştinţă de
la cei ce Vă înconjoară şi
de bătrîneţe fără tristeţe!
De asemenea, e cazul
să adresez un apel şi
către toţi consătenii mei:
Să nu uităm că mîine
iar exemplul pe care îl
vom demonstra în ceea
ce priveşte atitudinea
noastră faţă de cei mai

O vizită în România

Doi consilieri din primaria
Mateuti au vizitat Uzina
de Ciment Lafarge Hoghiz
(România).
urmaşi!
Vasile Nicolai şi Ion Breslavschi au mers în perioaM. Mîrzenco, primarul da 9-13 august în localitatea
s. Mateuţi Hoghiz pentru a se familiariza cu impactul asupra mediului ambiant a tehnologiilor
de utilizare a combustibililor
alternativi la Uzina de ciCele mai alese cuvinte
ment...
pentru cei care îndeplinesc cea mai nobilă proînceput
delegaţia
fesie - cresc şi formează Pentru
noastră, a raionului Rezina, a
personalităţi:
făcut cunoştinţă cu directorul
Dragi profesori, colegi!
Uzinei şi primarul localităţii
Hoghiz. Ne-au fost prezentate
sănătate, răbdare, linişte date generale despre uzină,
amplasare ei, parametrii tehnicasele Dră, recunoştinţă ci, noua tehnologie aplicată
de la discipoli. Să aveţi
(utilizarea combustibililor alparte doar de zile senine, ternativi), impactul activităţii
cu soare şi nădejde în
uzinei asupra localităţilor din
ziua de mîine şi într-un
preajmă. Apoi nemijlocit am
vizitat teritoriul uzinei. Am
viitor mai prosper!
prezentat interes în special
La mai mult şi la mai
faţă de filtrele uzinei. Ni s-a comare!
municat că sunt instalate filtre
M. Mîrzenco, primarul cu mînecă, care au o capacis. Mateuţi tate de filtrare mai mare, ceea

În atenţia tuturor cetăţenilor
din satul Mateuţi!
Persoanele care nu şi-au perfectat
moştenirea pentru cotele de teren agricol
nu vor putea în viitor încheia contract de
arendă cu I.P. „Forever” şi nici nu vor putea
primi plata în natură.
De asemenea, rugăm toţi locuitorii să-şi
perfecteze actele pe bunul imobil.
Valentina Ursachi, inginer-cadastru

ce nu permite eliminarea prafului. Am căutat ţeava de unde
iese praf şi nu am găsit-o, pentru că nu ieşea deloc. Praf nu
se vedea.
La întrebarea noastră adresată
primarului Hoghizului dacă
a avut probleme sau nu cu
obţinerea permisiunii de la
băştinaşi pentru acces la arderea deşeurilor, răspunsul
a fost afirmativ – probleme
au fost pînă în momentul în
care populaţia s-a convins că
tehnologiile de procesare a
deşeurilor sunt binevenite. Curios faptul că pe timpul aflării
noastre în această localitate
nu am văzut gunoi aruncat prin
împrejurimi. Deşi contra de la
început, majoritatea au înţeles
că în urma reutilizării deşeurilor
au de cîştigat ambele părţi.
Ceea ce am văzut la uzină a
impresionat întreaga delegaţie.
Există o modalitate careva de
sortare a deşeurilor. Ele nu sunt
aduse şi lepădate pe teritoriul
uzinei. Am vizitat o gunoişte
sponsorizată de Lafarge care
se ocupă de sortarea şi am-

Ca în toate ţările, şi aici, în
Romînia întrebarea privind
reutilizarea anvelopelor a fost
una stringentă şi acută. S-a
discutat mult şi decizia finală
a fost luată treptat, implicînd
toate organele de resort din
ţară şi nemijlocit cetăţenii. Sau organizat multiple întîlniri,
audieri, dezbateri cu participarea specialiştilor în domeniu,
mass media, cetăţenii de rînd.
Am văzut personal cum ard
anvelopele. Pe conveier periodic sunt aruncate cîte una,
la 20-30 secunde depărtare,
în cupotor la temperatura de
1100-2000 grade, lungimea
cuptorului fiind de circa 90 metri. Prin urmare, această lungime permite ca eliminările în
atmosferă să fie minimale şi să
corespundă normelor. Toate
datele privind aceste aruncări
în atmosferă sunt înregistrate
şi verificate în continuu de
insatnţe.
La încheierea vizitei fiecare
delegat în parte şi-a expus
părerea vis-a-vis de cele
văzute. Am rămas profund
impresionaţi.
Vrem în acest context, să vă
comunicăm, că v-am împărtăşit
despre cele văzute nu cu un
anumit scop. Ne-am expus impresiile şi nu dorim ca acestea
să fie înţelese greşit. Fiecare
locuitor a satului nostru are
într-un final dreptul la părere
personală şi la replică.
Vasile Nicolai
Ion Breslavschi

A V I Z

Perioada 20 septembrie – 9 octombrie 2010 este
anunţată perioada salubrizării în s. Mateuţi, în legătură
cu situaţia critică ce s-a creat în localitate la acest capitol. Sunt rugaţi toţi cetăţenii să participe activ, făcînd
ordine în preajma curţilor: să taie buruienile de sub
garduri, să lichideze grămezile de gunoi din drum.
Vă mai informăm că la sfîrşitul perioadei anunţate
primăriei Mateuţi şi ai Inspectoratului Ecologic de Stat,
care, în cazul depistării încălcărilor, vor aplica amenzi.
Şef de post OOS a CPR Rezina
locotenent de poliţie, Andrei Donica
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1 octombrie Ziua Internaţională
a Persoanelor în Etate
internaţională marchează Ziua Persoanelor în Etate.
Această Zi a fost instituită în anul 1990, în cadrul
sesiunii a 45-a a Adunării Generale a ONU. În Republica Moldova evenimentul este marcat din anul
1992.

Cu prilejul Zilei Pedagogului am considerat oportună publicarea acestei întîmplări
istorisită de profesoara Maria Lupaşcu drept
omagiu adus parinţillor şi buneilor noştri
– ADEVĂRAŢI PEDAGOGI.

Pedagogul

Cele mai multe amintiri
sînt legate de icoana bisericii. De dimineaţă şi
pînă seara tîrziu aveam în
faţă cea mai înaltă clădire
din sat. Cea mai înaltă, cea
Populaţia vârstnică este considerată populaţia
mai frumoasă şi mai plină
care a depăşit vârsta de 60 ani. Încă acum 20 de
de taine, mister. Pereţii ei
ani Republica Moldova se considera o ţară tânără,
vopsiţi în galben şi alb, crudeoarece ponderea populaţiei cu vârsta de peste
cile ce încununau cele două
60 ani nu depăşea pragul de 12%, considerat
turnuri erau deosebit de
frumoase în zilele cu soare
derea persoanelor vârstnice constituie peste 14%, şi cer senin. Albastrul-galiar în unele raioane chiar 16-17% şi populaţia
benul tabloului îmi fura pricontinuă să îmbătrânească. Din cauza natalităţii
virile, mă vrăjea.
scăzute şi creşterii speranţei de viaţă la naştere se
Priveam ore întregi zborul
rîndunelelor peste biserică
şi-mi părea nespus de rău
din Moldova va depăşi vârsta de pensionare (62
că nu sînt şi eu o pasăre să
ani pentru bărbaţi şi 57 ani pentru femei).
zbor sus-sus şi de acolo,
din înalt, să privesc satul.
Lista persoanelor in etate de pe teritoriul satuEra o credinţă ce creştea
odată cu mine.
către 01.10.2010:
A sosit o zi, cînd mi-am
împlinit visul şi plată am
primit pentru stăruinţă. În
1.
Sinchevici Anastasia V.
acea dimineaţă de pomină,
2.
Donţu Anastasia Gr.
pe acoperişul bisericii s3.
Ursachi Simion Ion
au urcat
trei
bărbaţi.
4.
Severin Parascovia S.
Înalţi, voinici, vînjoşi. Erau
5.
Donica Eufrosinia D.
meşterii angajaţi de sat să
6.
Duminică Gheorghe F.
vopsească acoperişul sfîn7.
Sinchevici Maria Andrei
tului lăcaş. Era nevoie de
multe cîrpe aspre pentru a
8.
Banari Anghelina N.
curăţi rugina şi oamenii le
9.
Donica Zinaida Af.
cereau de la oamenii ve10.
Hîncu Mihail D.
cini.
- Măi, Simioane (Simion
12.
Cebotari Olga V.
era tata), trimite copila ceea
13.
Donţu Eugenia Elif.
cu nişte cîrpe de suman!
14.
Donica Ion D.
Tata mă chemă la el,
şi-mi puse în braţe cîteva
15.
Donica Olga C.
bucăţi de ţesătură din lînă
16.
Ştirbu Irina F.
de oaie.
17.
Muntean Ion S.
- Du-le repede lui moş
18.
Cazac Haralampie G.
Jăpceanu!
19.
Cazac Lidia Z.
Sărmanul
tata!
Nici
nu bănuia, că eu nu mai
21.
Ţurcan Ion Ştefan
eram pe pămînt, ci sus pe
biserică. Acolo, de unde
aveam să-mi văd tot satul.
23.
Adomniţa Olga Luca
N-am mers spre biserică.
24.
Hîncu Anastasia Andrei
Cred că am zburat pe aleea
25.
Hîncu Larisa N.
străjuită de plopi, prin uşa
26.
Achealis Eufrosinia N.
larg deschisă, pe scara, pe
27.
Iacobeţ Alexandru
care aveau voie să urce
28.
Lupaşcu Maria Simion
numai băieţii. Şi... sus, în
clopotniţă! Iar de acolo –
29.
Severin Elena Nichifor
pe acoperiş, printr-o gaură,
30.
Ştirbu Ecaterina Vasile.
prin care ieşeau şi meşterii,
Ala Nicolai, asistent social pe care, acuma îi vedeam
încinşi cu curele trainice, de

care erau legate funii noi,
groase şi care îşi căutau de
treabă, fără să vadă minunea ce apăruse lîngă ei.
Cînd m-au observat, au
rămas tablou. Vîntul puternic încerca să-mi smulgă
rochiţa, să mă facă o
păpădie, aruncîndu-mă din
înaltul atît de rîvnit.
- Măi, Simioane, vino deţi ia copila de pe biserică!
Abia de putu vorbi cel mai
bătrîn.
După ce mi-am privit satul de la înălţimea zborului
de rîndunică (iar satul era
atît de frumos!), cu inima
împăcată şi pentru faptul
că i-am fost tatei de mare
folos, am încercat să cobor,
dar...fusceii scării fugeau în
jos, cum numai încercam
să-l dibui pe primul cu piciorul. Şi mai rău de tot era,
că gura podului prindea a se
roti cu scară cu tot. Nu ştiu
lor dacă nu venea tata.
Înalt, chipeş, se sprijini
cu mîna de perete şi mă
îndemnă blînd:
- Nu te teme! Calcă acolo! Aici! Încă pe un cui.
Aşa-a-a... şi, cînd am
ajuns jos şi am încercat să
mă sprijin bine pe picioarele ce-mi tremurau încă,
tata a scos de la spate ceva
ce eu nu observasem încă.
Era o vargă de alun cu care,
prinzîndu-mă de o mînă, a
început să-mi scuture toată
neascultarea, care, nu ştiu
din ce cauză, se ascundea
mai întotdeauna mai jos
de şale... Tata îi cunoştea
destul de bine năravul şi
o căuta anume acolo cu
vărguţa. O căuta, o găsea
şi o pedepsea, pentru că
avea şi de ce. Ea, neascultarea, destul de des mă
purta pe unde nu se cuvenea să calc. Uneori chiar
prin locuri şi încercări ce-mi
puneau în mare primejdie
viaţa mea de copil de treipatru anişori.
Maria Lupaşcu – Hîncu
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Stimaţi enoriaşi, locuitori ai
satului Mateuţi!
Luna august a fost una
marcantă
pentru
biserica
noastră – au demarat, s-au
desfăşurat cu succes şi, într-un
renovare a exteriorului. Pentru a evita posibilitatea unor
zvonuri eronate, dar şi pentru a
asigura transparenţa activităţii
bisericeşti,
am
considerat
oportună publicarea listei de
cheltuieli şi venituri, începînd cu
perioada de cînd am fost numit
preot paroh în satul Mateuţi:
Venituri:
- 22159 lei – suma care
am găsit-o în casa bisericii

(adunată cu stăruinţa răposatei
stărostiţe Anastasia Rusu, lucru pentru care i-am fost foarte
recunoscător);
- 3350 lei – suma pe care au
jertvit-o consătenii de cînd au
demarat lucrările de reparaţie;
- 200 euro – sumă jertvită de
o familie din Mateuţi;
- 20 dolari – sumă jertvită de
o familie din Mateuţi;
- 300 dolari – sumă jertvită
de prietenii şi cunoscuţii mei din
altă localitate;
- 3 cutii de vopsea – ajutor oferit de 3 persoane din
Mateuţi;
Acest fond a fost distribuit
astfel:

În total suma cheltuielilor
constituie – 49736 lei.
În afară de aceasta, biserica
lunar suportă cheltuieli curente
energiei elctrice, alte necesităţi.
În această ordine de idei,
vreau să aduc sincere mulţumiri
tuturor celor care ne-au ajutat:
femeilor care au lucrat zi de zi,
persoanelor care au ajutat la
vopsit, celor care au venit zilnic
cu mîncare la ora mesei şi celor
care au făcut ordine pe teritoriul bisericii. Dumnezeu să Vă
răsplătească truda!
planurile de perspectivă vreau
să Vă comunic că în cel mai apropiat timp vom începe restaurarea iconostasului în întregime
la Mănăstirea din Nicoreni, Drochia).
Iar deja pentru primăvară
preconizăm asfaltarea curţii bisericii.
cuvintele din Pateric:
”Jertviţi din puţinul vostru
şi veţi avea binecuvîntare de
la Dumnezeu” şi, totodată,
să Vă îndemn să contribuiţi pe
măsura posibilităţilor la efectuarea acestor lucrări.
Să ne străduim ca împreună
să lăsăm urmaşilor o biserică
frumoasă şi îngrijită !

18 septembrie s-au împlinit 135 de ani de la
fondarea Asociaţiei Vînătorilor şi Pescarilor
din Republica Moldova
Cu acest prilej la Poieniţa
veselă, s. Sociteni, r. Ialoveni a
fost organizat un adevărat Festival. La eveniment au participat
reprezentanţi din toate raioanele
RM, în total 36 de tabere.
Din partea r. Rezina la
sărbătoare s-au deplasat dl
Leonid Hruştaleov, preşedintele
Asociaţiei Vînătorilor şi Pescarilor din oraş, dl Ion Breslavschi, preşedintele Asociaţiei
Vînătorilor şi Pescarilor din
Mateuţi, dl Veaceslav Ţurcan,
vînător din s. Mateuţi, Ansamblul „Haiducii” de la Casa de
cultură Rezina, condus de Petru
Jemnî.
Participanţii s-au întrecut la

diferite probe: prezentare, evaluare artistică, la gătit mîncare
vînătorească. Rezultatele condin şedinţele lunare. Dar pînă
atunci este cunoscut faptul că la
toate probele tabăra din Rezina
a luat nota 10.
La eveniment a fost prezent
şi prim-ministru al RM, Vlad
Filat care a venit cu un cuvînt de
felicitare pentru cei prezenţi şi
pentru toţi cei 15 mii de vînători
din ţară.
Festivalul a culminat cu un
concert de zile mari la care
au participat interpreţi din
Republică.
Ion Breslavschi

Adresa redacţiei:
ONG „Centrul de Tineret şi
Adolescenţi Mateuţi”

1200-1500 lei (în dependenţă
de mărime). Viitoarele icoane
ce constituie un mare avantaj,

P.S.: Dacă aveţi dorinţă şi

de garanţie constituie circa 80
de ani.

tori cîte o icoană din iconostas. Costul unei va varia între

Preot paroh Ioan Javgurean

Stimaţi angajaţi!
Ion Cornilov (paznic), Olga Cucu (profesoară), Eudochia Donica (contabil-şef), Ludmila Ştirbu (bibliotecară),
Mariana Gonţa (persoana de serviciu la primărie), Ala
Nicolai (asistent social), Eufrosinia Ursachi (conducător
artistic, ansamblul „Comoara satului”), Elena Tihon (ajutor de educator), Lidia Donica (ajutor de bucătar), Raisa
Mîrzenco(profesoară, director interimar al ŞM Mateuţi) !
Primiţi în dar cu prilejul zilelor de naştere cele mai frumoase urări
de sănătate şi belşug. Să aveţi parte doar de zile senine, pline de
bucurii şi împliniri. Realizări fructuoase şi în plan profesional!
La Mulţi Ani!

Cu prilejul celebrării aniversărilor aducem felicitări
domnilor Anatolie Achealis şi Hîncu Iacob. Le urăm din
împlinirea tuturor viselor. Dumnezeu să vă păzească!
La mulţi ani!
Cu respect familia Leonid şi Valentina Ursachi.
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