ADEVĂRUL
Ediție specială

Publicație periodică independentă

ADEVĂRUL, Ed. specială, nr. 1 (70) Febr. 2013

satul Vorniceni, raionul Strășeni, Republica Moldova, MD-3737, tel. 069 126480, e-mail: terra1530@gmail.com, http://terra1530.md

Decizie 8/16 din
14 Decembrie 2012
„Cu privire la schimbarea
destinaţiei în scopul amenajării
unui scuar”
Examinînd informaţia prezentată
de primarul I. Luchian, referitor
la posibilitatea de a amenaja o
fîşie verde pe str. Sfatul Ţării, în
colaborare cu ONG „Terra-1530”, în
temeiul art.14, alin. (2) lit. v) al Legii
privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 10
al Legii cu privire la spaţiile verzi ale
localităţilor urbane şi rurale nr.591XIV din 23.09.1999, avînd avizul
comisiei de specialitate, Consiliul
Sătesc Vorniceni
DECIDE:
1.
Se
permite
schimbarea
destinaţiei
terenului
agricol
(arabil) din domeniul public
„lotul experimental al şcolii”
cu suprafaţa de 1,05 ha în teren
pentru amenajarea scuarului, cu
anexarea parcului din preajma
Liceului Teoretic „Ion Inculeţ” cu
suprafaţa de 1,55 ha.
2.
Se
permite
proiectarea
amplasării scuarului pe terenul
public cu suprafaţa de 2,60 ha pe
strada Sfatul Ţării, s. Vorniceni.

Parcul din Vorniceni (foto de Anna Semeniuc)

CONCURS DE ESEURI ȘI DESENE
Asociaţia „Terra-1530”,
- relevanţa materialului
în parteneriat cu Primăria
şi corespunderea lui cu
Vorniceni, anunţă un concurs
tematica concursului;
de eseuri și desene la tema
- impactul subiectului asupra
„Cum poate fi amenajat scuarul
problemei;
Vorniceni?”.
- profesionalismul realizării;
Cine poate participa?
- documentarea şi lucrul cu
Locuitorii satului Vorniceni,
sursele de informaţie;
în special tinerii
- promovarea protecției mediului.
Condiţiile concursului
- Materialele prezentate la concurs
Premii
trebuie să se refere la situaţia curentă
Juriul va selecta 6 (şase) cele
a scuarului din Vorniceni. Cum poate fi
mai bune eseuri / desene.
ameliorată acestă situație.
Autorii acestora vor fi premiaţi cu
Data-limită
călătorii peste hotare, în cadrul
de acceptare a materialelor
proiectelor Asociației
31 martie 2013.
„Terra-1530”

3. Se pune în sarcina primarului,
dl Ion Luchian, în parteneriat cu Juriul şi criteriile de selectare
ONG „Terra 1530”, elaborarea
Materialele câştigătoare vor fi
actelor necesare pentru a participa selectate de un juriu, din componenţa
la concursuri de granturi în acest
căruia vor face parte jurnalişti şi
domeniu.
experţi în domeniul mediului, în baza
Vorniceni, 14 Dec. 2012 următoarelor criterii de evaluare:
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Concursul este desfăşurat în
cadrul proiectului “Amenajarea
scuarului Vorniceni”.
Relaţii la adresa:
terra1530@gmail.com
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V. Calmâș, V. Tofan și V. Tofan, reprezentanți ai grupului de inițiativă

Despre consultările
publice

Problema
Primele plantări de plop
pe terenul de aproximativ
2 hectare din vecinătatea
liceului “Ion Inculeț” au
avut loc în anul 1970. După
mai bine de patru decenii
respectiva
fâșie
verde
necesită noi plantări, un
management pe măsură, mai
ales că este una din prioritățile
Strategiei
Dezvoltării
Socio-Economice a satului
Vorniceni. Mai mult ca
atât – la finele anului trecut
Consiliul sătesc Vorniceni
a aprobat o Decizie, care
prevede
și
implicarea
sectorului
asociativ
în
soluționarea
problemei
amenajării
respectivului
teren – de aceasta dată
aproximativ 3 hectare.

Din
păcate,
nici
primăria și nici sectorul
asociativ nu dispun de
mijloacele
financiare
necesare pentru a amenaja
– conform standardelor
europene! – un scuar
de invidiat. Anume aici
consultările publice sunt și
o buna metodă de a implica/
identifica cât mai mulți
voluntari pentru viitoarele
activități.
Impactul
În primul rând - asupra
sănătății oamenilor. În al
doilea rând - e un model
de educație ecologică a
generației în crestere, doar în
vecinătate se află L. T. “Ion
Inculeț”.
Nu
poate
exista
educație, atât timp cât nu
avem modele care să poată fi
preluate și de alte localități.

Consultări publice la Primărie
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Problema amenajării scuarului a trezit discuții aprinse

Mai ales că pe teritoriul
scuarului pot fi organizate
lecții la aer liber. Și nu numai
la biologie sau chimie.
Consultările publice cu
zeci și sute de cetățeni au mai
avut și alt impact. În afară
de amenajarea respectivului
scuar, cetățenii au înaintat
și alte propuneri. În final va
trebui sa pregătim un Plan
Local de Acțiuni pentru
Mediu.
Rezultatele
Pentru prima dată
în istoria localității, în
activitățile de amenajare a
scuarului (plantări, defrișări,
construcția unui gard metalic
etc.) vor fi implicați și cei
plecați la muncă peste hotare.
Ei pot contribui financiar,
pentru ca s. Vorniceni să aibă
un aspect estetic mai frumos.
Și pot urmări ce se întamplă

aici prin intermediul rețelelor
de socializare sau Youtube,
unde vom plasa diferite
filmulețe.
Mijloacele utilizate
1. Parteneriat. Asociația
“Terra-1530” are o experiență
foarte bogată în implicarea
publicului la procesul de
luare a deciziilor, fiindcă unul
din obiectivele organizației
este pregătirea publicului
pentru luarea deciziilor de
mediu. Și, în parteneriat, am
organizat toate consultările
publice
de la primărie
și
în stradă. Informația
poate fi găsită în publicația
ADEVĂRUL (unul din
numere este atașat).
2. Sondaje
3. Intâlniri cu cetățenii
4. Rețelele de socializare
5. Avizul experților
internaționali.		
I.D.

Consultări publice în stradă
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Despre unele perspective
Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea
să salvăm, dar vom salva mai mult
decît dacă n-am fi încercat deloc.
(Sir Peter Scott)
Antoine Lavoisier afirma: ” În
natură nimic nu se pierde, nimic
nu se cîștigă, totul se transformă”.
Rămîn și eu la aceeași idee întru-cît
în calitatea mea de membru al tinerei
generații am marea responsabilitate
să-mi aduc aportul pentru comunitate,
societate și mediul înconjurător.
Amplasat în vecinatatea unei
unități economice (fabrica de vin) și
sociale (Liceul Ion Inculeț), parcul pe
parcursul timpului a fost un teritoriu
uitat. Cu o suprafață de aproximativ
2,6 ha , acesta adăpostește specii de
păsări (vrăbii, sticleți), dar și veverițe.
Cîțiva ani mai devreme parcul
adăpostea o colonie mare de ciori ,
care în urma reprofilării fermei din
preajmă, au migrat.
Întrucît parcul se află pe un
sol fertil acesta prezintă un interes
economic deosebit. Organizarea unui
dendrariu pe acest lot ar aduce mai
multe beneficii. În primul rînd acesta
va servi un loc de odihna atît pentru
bătrîni ,prin instalarea băncilor, cît
și pentru tineri, prin amenajarea
spațiului pentru joacă. Un alt avantaj
ar fi îmbogățirea numărului de
specii de plante, arbori și arbuști,
care amplasate corespunzător ar
oferi o imagine estetică deosebită
localității. Conservarea speciilor
existente și răspîndirea celor noi
ar favoriza echilibrul ecologic al
satului , care la etapa actuală este
unul nesatisfăcător.
Amenajarea parcului poate fi
realizată de toți factorii cointeresați
- de la elevii liceului pînă la cetățeni.
Si poate fi completat cu urne pentru
colectarea gunoiului la fiecare 30 ,
bănci pentru a oferi vizitatorilor
posibilitatea de admira priveliștea.
Un teren pentru joacă ar atrage
micuții, iar dotarea cu WiFi a parcului
ar spori interesul tinerilor pasionați
de internet. Fiecare sector al parcului
va fi însoțit de panouri informative

Desen de Marcel Lazarev, participant la concurs

cu informații privind speciile,
istoria parcului, sponsorii și autorii
proiectului ș.a. Cireasa de pe tort va
fi havuzul improvizat - deosebit de
atrăgător în timpul arșițelor de vară.
Drumul ce trece prin parc ar putea fi
acoperit cu pietriș pentru a permite
vizitatorilor să acceseze parcul chiar
și după zilele cu ploi. Circulația
automobilelor pe teritoriu va fi strict
interzisă. Parcul va fi izolat printrun gard viu constituit din arbuști ce
va determina vizitatorii să se simtă
într-un colt de pădure. De securitatea
și îngrijirea parcului va răspunde
un mic personal, sub patronajul
Administrației locale.
Diversitatea estetică a parcului
se va datora plantării plantelor din
diferite zone naturale (xerofite,
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foioase și conifere, taiga) ce o dată
aclimatizate - puieții acestora pot
fi comercializați. Fauna ar putea fi
completată cu noi specii, deosebit de
utile lecțiilor practice de biologie și
geografie.
Crearea unui astfel de parc
are o importanță colosală pentru
societatea, acesta va schimba modul
de viață sedentar al cetățenilor și ar
oferi un veritabil suport educațional.
Drept exemplu parcul va servi și
pentru alte localități dornice de a se
schimba spre bine. În final ne vom
mîndri cu un sat prosper cu locuitori
sănătoși într-o Moldovă prosperă și
curată îmbrăcată în frumoasa haină
verde a naturii.
Serghei Goineanu,
cl. XII ”B”
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Desen de Marcel Lazarev,
participant la concursul de eseuri și desene
la tema „Cum poate fi amenajat scuarul Vorniceni?”.
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