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                  Turul doi al alegerilor pentru primarul Chişinăului - la 17 iunie cu Iordan şi Chirtoacă 
 

 

  În urma alegerilor locale din 3 iunie 2007, niciunul dintre candidaţii la 
funcţia de primar al mun. Chişinău nu a întrunit 50% + 1 din voturi. Drept 
urmare, la 17 iunie va fi organizat al doilea tur de scrutin, la care vor participa 
primii doi candidaţi cu cele mai multe voturi obţinute în primul tur : Veaceslav 
Iordan, candidatul PCRM, şi Dorin Chirtoacă, candidatul PL.       

  Comisia Electorală Centrală de la Chişinău a anunţat că Iordan, în 
prezent viceprimar, a primit 28.32% din voturi, iar Chirtoacă 24.26%. 
Următorul clasat, la o diferenţă mare de voturi, este Leonid Bujor, candidatul 
Alianţei “Moldova Noastră” cu 9,54%, urmează Vladimir Filat, candidatul 
Partidului Democrat, cu 8.28 % din sufragii. Dumitru Braghiş, candidatul 
Partidului Democraţiei Sociale, a obţinut 8,03 % din voturi, iar Alexandru 

Corduneanu, candidatul Partidului Popular Creştin Democrat  5,59 %. Ceilalţi 
12 candidaţi au obţinut mai puţin de 5% din voturi. 

 
   Alegerile Consiliului municipal Chişinău 

   Iată cum au fost distribuite voturile pentru alegerea Consiliului municipal 
Chişinău : 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) 27.19% (16 
mandate);  
Partidul Liberal (PL) 18.39% (11 mandate) 
Alianţa “Moldova Noastră” (AMN) 12.07% (7 mandate);  
Partidul Democrat din Moldova (PDM) 6.86% (4 mandate) 
Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) 6.75% (3 mandate);  
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova (PDSM) 5.27% (3 mandate);  
Partidul Umanist din Moldova (PUM) 3.59% (2 mandate);  
Partidul Social Democrat din Moldova (PSDM) 3.45%(2 mandate);  
Blocul electoral “Patria - Родина — Равноправие” (BEPRR) 3.45%                             
( 2 mandate);  
Partidul Naţional Liberal (PNL) 2.59% (1 mandat) 
 

                                              Prezenta la vot 
Alegerile locale din Republica Moldova au fost validate în toate 
circumscripţiile, participarea la vot depăşind 25 la sută. Prezenţa la vot în 
Chişinău a fost foarte scăzută în comparaţie cu restul ţării. Rata de 
participare la scrutin a fost  de 44 %. 

Iarmenco vs. Calancea 
Cine  va  învinge? 

Coloniţa înca nu are primar nou ales. La alegerile locale 
generale din 3 iunie nici unul din cei şapte candidaţi la funcţia de 
primar al satului nu a acumulat numărul necesar  de voturi (50% 
+1).  

Cele mai multe voturi coloniţenii le-au dat Mariei Iarmenco(524) 
şi lui Gheorghe Calancea (290). Ei sunt deci concurenţii 
electorali în turul II al alegerilor din 17 iunie. 

Va aşteptăm pe toţi la secţia de votare pentru a alege 
persoana cea mai demnă de această funcţie şi care ar 
reprezenta cel mai bine satul nostru! 

 
   Dorin Chirtoaca 

Veceslav Iordan 

Electorala 2007

Sumar : 
Electorala 2007 pag.3 

 

Deschiderea sezonului sportiv 
pag. 4-5 

 

Sondaj: De ce ne dorim (ori 
nu) un copil? pag.7 

 

Interviu cu dna Parascovia 
Chetrean, directorul grădiniţei 
Nr. 24, s. Coloniţa  pag. 6 

 

Ce  putem învăţa de la un copil 
pag.7 

 

  Copiii spun lucruri trăsnite 
(întrebări puse copiilor şi 
răspunsurile lor )    pag. 8             



 2    nr.5   iunie   2007       ●  ECOU ●   Actualităţi                                                           2 
 
 
  31 mai - ultimul sunet 
 

 Tradiţionalul clopoţel de ultimul sunet a 
petrecut în acest an 114 de elevi onoraţi 
cu diplome pentru merite deosebite la 

învăţătură şi purtare exemplară. Titlul de cel mai bun 
absolvent al anului 2007 l-a obţinut eleva clasei a XI 
Tanasiev Larisa, elevele clasei a IX Stela Mazîlu şi 
Natalia Roşca, elevele clasei a IV Renata Baractari şi 
Daniela Trofim.  Datele au fost confirmate de către 
directorul şcolii, dna Angela Zaporojan. 
Pentru această sărbătoare absolvenţii clasei a XI, 
promoţia a 40-a, au pregatit un şir de poezii predestinate 
celor care au pus temelia cunoştinţelor lor, deasemenea 
au fost nelipsite tradiţionalele melodii de adio. Şi pentru 
că sărbătoarea a avut loc cu cîteva zile înainte de 
alegerile locale, festivitatea a căpătat şi nuanţe politice, 
la eveniment luînd parte în afară de directorul şcolii A. 
Zaporojan şi primarul de Coloniţa  M. Iarmenco, ambele 
candidaţi la funcţia de primar al satului Coloniţa, şi dna 
Ludmila Bolboceanu, candidat la funcţia de primar al  
oraşului Chişinău, cu Viorel Ghimpu, preşedintele 
Partidului European. Curtea şcolii fiind inundată de 
baloanele albastre cu sigla PE. 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unele partide au rămas nemulţumite de          

rezultatele alegerilor. Contestările lor au   
fost prezentate de către preşedintele  
comisiei electorale, Vasile Braghiş, la 
judecată. 
     Ele vor fi precăutate conform legislaţiei 
timp de 10 zile.  
În caz că vor fi modificări în listele 
consilierilor locali , vă vom informa în 
numărul următor al ziarului.  

Anunţ 
Balul de absolvire va avea 
loc în acest an pe data de  
22 iunie, la şcoala medie  

Nr. 94 „Gheorghe Ghimpu”. 
 

1 iunie - Ziua tuturor copiilor 
Pe 1 iunie, în satul Coloniţa, ca şi în alte regiuni 
ale ţării şi ale lumii, s-a sărbătorit “Ziua copiilor”. 
Pentru copii de vîrstă preşcolară, la grădiniţa  
Nr. 24, în jurul orei 10 00, a fost organizată o 
mică festivitate. Copii au avut parte de un 
program special cu costume colorate, muzică, 
dans, jocuri şi veselie. 
La ora 18 00 sărbătoarea copiilor a continuat la  
Casa de Cultură, la 
fel cu muzică şi 
dans.Tot pentru ei 
s-au organizat 
cîteva concursuri : 
„Desenul pe asfalt”, 
la care cîştigători au 
fost grupa Lăstăraşii 
şi grupa Cameliei 
Ieşanu – locul I; 
grupa lui Marius 
Matani şi Nicoleta 
Riaboi - locul II 
,grupele Iuliana şi  
Gabriel Farguţa, 
Cristian Scurtu şi  
Mihaela Ababii- locul III ; „Recital de poezii”, 
unde locul I l-a ocupat Diana Guja, locul II 
Aliona Stratan şi Irina Chirhei şi locul III Sofia 
Cheptene şi Dan Strelţov. Copiilor le-au fost 
înmînate diplome. 

Pentru copiii din toate 
categoriile de vîrste ale 
grupului „Euro Dans”, 
dna Maria Iarmenco a 
promis cîteva zile de 
odihnă la Vadul lui 
Vodă. La sfărşitul 
festivităţii toţi copii au 
primit îngheţată. 

 
 

 
Iuliana Farguţa, cea 

mai  mică participantă 
la „Desen pe asfalt”,  

1 an şi 11 luni. Locul III 

Camelia Ieşanu, locul I la 
concursul „Desen pe asfalt” 

   Noul consiliu al satului Coloniţa 
În urma alegerilor din 3 iunie, au fost aleşi membrii Consiliului 

Coloniţei. Iată lista membrilor noului Consiliu : 
1. Lidia Ghimpu, PL 
2. Vitalie Morgun, PL 
3. Ion Cheptene, PL 
4. Angela Zaporojan, PE 
5. Margareta Sîrbu, PE 
6. Chiril Umaneţ – candidat independent 
7. Anatol Lupu, PU  
8. Vladimir Djugostran, PDM  
9. Vasile Moraru, AMN 
10. Ion Bîzgu, AMN 
11. Ion Ghimp – candidat independent 
12. Anatolie Radiola, PCRM 
13. Mihail Lupaşco, PCRM 
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Cele mai intense 5 ore din cadrul alegerilor locale 

Pe data de 3 iunie au avut loc alegerile locale generale. Locuitorii satului Coloniţa au avut o dublă misiune în cadrul 
scrutinului, să aleagă primarul şi consiliul satului şi de asemenea, pe cei ai Chişinăului, misiune ce a putut fi îndeplinită 
începînd cu ora 8 00 dimineaţa, cînd au fost deschise birourile de vot. Nu mă voi opri prea mult asupra procedurii de vot, 
despre care ştiu cei care şi-au îndeplinit obligaţiunile punîndu-şi “amprenta” în dreptul unuia din candidaţi, voi merge însă 
direct la ora 21 00. De ce? Pentru că orele ce au urmat după aceasta au fost cele mai intense, mai ales pentru concurenţii 
electorali, sunt orele cînd barometrul tensiunii lor arăta maximum, pentru că atunci îşi începuse jocul soarta sau mai simplu 
spus – a început numărarea voturilor. 

Ora 21 00, uşile secţiei de votare au fost închise. Poliţistul ce stă la intrare nu mai permite nimănui să pătrundă în 
încăpere.  Ora 21 10, preşedintele comisiei electorale, dnul Vasile Braghiş anunţă căror 
persoane le este permisă prezenţa şi îi roagă să plece pe cei neacreditaţi. Mai tîrziu, cu 
acordul întregii comisii şi a supraveghetorilor le este permis să stea şi altor cîteva 
persoane cu o condiţie : „linişte şi neimplicare”. În continuare preşedintele comisiei a 
anunţat numărul total de persoane care au votat – 1482 (54.8%)  . Pentru a menţine 
corectitudinea şi autenticitatea alegerilor, înainte ca urnele de vot să fie deschise, au 
fost anulate buletinele neutilizate. Pentru că nimeni dintre cei prezenţi nu ar fi avut 
suficientă răbdare pentru a aştepta ca fiecare din cele peste 1000 de buletine să fie 
anulate, doi din reprezentanţii comisiei : Elena Ababii şi Vadim Oleacu au rămas să 
însemne buletinele cu sigila „Anulat” (faţă de toţi ceilalţi), iar urna de vot a urmat să fie 
deschisă. Mai întîi a fost deschisă urna ambulantă cu 7 buletine, după care şi cea 
principală. 

În jurul orei 21 40, după ce o parte din conţinutul urnei a fost „evacuat”, membrii 
comisiei alcătuite din : Rodica Umaneţ, Maria Luchian, Anastasia Saranciuc, Svetlana 
Pleşco, Irina Ursu şi Nadia Lupaşcu s-au pus pe treabă, clasificînd iniţial buletinele de 
vot în patru categorii : primar de Chişinău, de Coloniţa, Consiliul de Chişinău, de 
Coloniţa, procedură care durat în jur de 2 ore. După ce acestea au fost aranjate, a 
început numărarea voturilor în funcţie de candidat ori partid. În jurul orei 1 20 noaptea au 
fost anunţate primele rezultate şi anume cele pentru candidaţii la funcţia de primar de 
Chişinău, cele mai multe voturi acumulînd D. Chirtoacă , urmat fiind de V. Iordan şi 
Leonid Bujor . Pentru  alegerea Consiliului municipal Chişinău, cele mai multe voturi au 
fost distribuite Partidului Liberal, Partidului Comunist RM şi pentru Alianţa “Moldova 
Noastră”. 

Tensiunea a început să crească odată cu numărarea voturilor obţinute de concurenţii 
electorali incluşi în cursa pentru Consiliul Coloniţei, pentru că dacă în Chişinău rezultatele finale n-ar fi fost cunoscute decît 
a doua zi, cele ale Consiliului satului erau sigure chiar din momentul pronunţării lor. Voturile au fost repartizate astfel : 
Partidul European 141 voturi, Partidul Social-Liberal-66, Chiril Umaneţ-102, Partidul Popular Creştin Democrat-69, Partidul 
Umanist-88, Partidul Democrat din Moldova-98, Partidul „Alianţa Moldova Noastră”-146, Ion Ghimp-157, Mihai Ababii-60, 
Partidul Liberal-214, Partidul Naţional Liberal-32, Partidul Social Democrat din Moldova-41, Partidul Comuniştilor din 
Republica Moldova168. Buletine nevalabile au fost 97.  

Ultimul tip de buletine care au fost repartizate au fost cele pentru funcţia de primar de 
Coloniţa, care probabil au făcut ca sîngele să pulseze de două ori mai repede în inimile 
celor 7 candidaţi, prezenţi la acea oră ( 3 00) fiind 5.  

Pentru exactitatea şi veridicitatea rezultatelor, membrii comisiei, deşi extenuaţi de 
atîtea ore continue de muncă asiduă, au verificat încă o dată numărul de voturi. Nimeni 
altcineva n-a mai dorit să verifice rezultatele, probabil din prea multă curiozitate pentru a 
afla cine a învins. Iată cum au fost repartizate voturile : Ion Proca 62 voturi, Oleg Mazîlu 
57 voturi, Maria Iarmenco 524 voturi, Angela Zaporojan 227 voturi, Vladimir Djugostran 
162 voturi, Gheorghe Calancea 290 voturi, Anatolie Radiola 138 voturi. Buletine 
nevalabile au fost 20. 
În final, dnul V. Braghiş a afirmat că „ Deoarece niciunul dintre candidaţii la funcţia de 
primar al satului Coloniţa nu a întrunit 50% + 1 din voturi, va fi organizat al doilea tur la 
care vor participa primii doi candidaţi cu cele mai multe voturi obţinute : Maria Iarmenco şi Gheorghe Calancea” 

În jurul orei 3 30  şedinţa comisiei electorale a fost închisă. Oamenii s-au împrăştiat în tăcere, fără a-şi manifesta 
sentimentele, cel puţin nu în public, de fericire, de dezamăgire, sau poate chiar de furie. Cîteva felicitări scurte pentru 
învingători şi atît. Nu ne rămîne decît să vedem ce hotărîre vor lua locuitorii satului Coloniţa în turul doi din 17 iunie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Comisia electorală în toiul muncii 

Canditaţii pentru primar de Coloniţa în aşteptare... 

         
           V. Djugostran                       O. Mazîlu                    A. Zaporojan              Gh. Calancea              M. Iarmenco 

Preşedintele comisiei 
anunţînd rezultatele 

 
Anularea buletinelor neutilizate 
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                  Deschiderea sezonului sportiv 
Cel mai eficient  şi mai puternic mijloc de păstrare şi 
fortificare a sănătăţii este sportul. Coloniţenii au avut 
ocazia, duminică, 27 mai, să se convingă de veriditatea 
celor spuse, în cadru întrecerilor sportive organizate cu 
prilejul Deschiderii Sezonului Sportiv. 
 Acestea au început la ora 10, iar cei care au dat startul lor 
au fost cei mai mici dintre participanţi, elevii claselor a V-a 
A şi a V-a B. Din programa starturilor  vesele au făcut 
parte: trenuţul, alergarea de suveică cu 3 obiecte, 
alergarea prin tunel, sărituri cu sacul, ştafetă distractivă şi 
tragerea otgonului. Învingători au fost elevii clasei a V-a B, 
au primit drept premiu 100 lei şi cadouri . 

 
 

Întrecerile au continuat cu meciul de fotbal a juniorilor 
din Coloniţa cu echipa juniorilor din satul vecin,Tohatin. 

Victoria au avut-o desigur echipa juniorilor din 
Coloniţa, cu care ne mîndrim, scorul fiind 2:0. Micii 
microbişti dau mari speranţe dezvoltării fotbalului în 
satul Coloniţa. Echipa de juniori au primit drept 
recompensă îngheţată pentru răcorire după un meci atît 
de incitant. Sperăm să obţină şi în viitor doar 
victorii,succesele lor sunt şi succesele satului nostru.  

Juniorii au împărţit cu jucătorii de fotbal maturi premiul 
de 800 lei.     
 

 
La tragerea otgonului a luat parte deja noi categorii de vîrstă şi anume cea a adolescenţilor, care au luat 
premiu de 300 lei dinrte ei fac parte: I. Purcel, Sabelnic,Gorea, M. Croitor,A. Godoroja,D. Ghiţu, V. 
Moraru, A. Brumă , G. Calancea, V. Mazîlu, şi a celor maturi: V. Cara, Bîzgu, Lîsac, Crudu, Urecheanu, 
Sorchicean, Gorea, Bîrca, Şopov, I. Pîslari şi G. Purcel,  care au primit suma de 400 lei. Toate echipele 
participante la această probă au dat dovadă de rezistenţa deosebită şi un spirit de echipa puternic 
pronunţat care a şi influenţat victoria echipelor participante. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Deosebit de incitantă a fost şi  proba ridicării greutăţilor 
care deasemenea a avut două categorii: ridicarea 
ghirei de 16 kg şi ridicarea ghirei de 36 kg. De o forţa 
deosebită a dat dovadă la ridicarea ghirei de 16 kg, 
Dumitru Urecheanu – locul I,150 lei ; Bîrcă Mihai- locul 
II,100 lei şi Dumitru Bîzgu- locul III, 50 lei ; iar la 
ridicarea ghirei de 32 kg Eugen Sarev- locul I, 150 lei, 
Ştefan Calancea- locul II, 100 lei, Andrei Ciurea- locul 
III, 50 lei. 
Arbitru şi supraveghetor la executarea corectă a 
acestei probe a fost Victor Rîţoi. 
  

Eveniment 

Starturi vesele 

Echipa de fotbal a juniorilor din s. Coloniţa  împreună 
cu antrenorul lor, Ruslan Graur 

 
Dumitru Urecheanu locul I la 

ridicarea ghirei de 16 kg 
Eugen Sarev locul I la 

ridicarea ghirei de 32 kg 

Tragerea otgonului 
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Cîţiva tineri au încercat să ajunga culmile cereşti la proba Aruncarea 

buzduganului. Feţi-Frumoşii care cel mai mult au opropiat buzduganul de 
înălţimi au fost : 
           Sergiu Furculiţă- locul I,150 lei 

Mihai Bîrcă – locul II, 100 lei 
Iurie Lîsac – locul III, 50 lei. 

Ceilalţi participanţi au fost satisfăcuţi doar 
de participare. 

 

De o  forţa senzaţională au dat 
dovadă tinerii nostri la proba luptei la 
mînă. Mîni împletite una în alta pentru 
cîştigarea premiului de 150 lei, 100 lei, 50 
lei pentru locurile I,II şi III.Cei care au 
reuşit să depună forţa necesară au fost 

Ştefan Calancea, Eugen Sarev şi Dumitru Bîzgu. 
 

Punctul  culminant al întrecerilor organizate a constituit-o proba 
de trîntă liberă. Toţi ardeau de nerăbdare să afle cine va lua acasă 
berbecul. Necătînd la faptul că era un soare arzător şi un aer înnăbuşitor, s-au găsit doritori de a-şi 
măsura puterile la trîntă. 

Fiecare participant şi-a ales categoria sau mai bine zis premiul pentru care a luptat. 
   Ei au avut de ales între cocoş în valoare de 100 lei, categoria adolescenţi, iepurele în valoare de 

200 lei, categoria juniori şi premiul    mare- berbecul de 1200 lei, categoria maturi. 
Cei mai tineri au ales respectiv şi premiile mai mici. După lupte îndelungate, cei care s-au 

afirmat ca voinici ai satului pentru cocoş  a fost I. Pîslaru. Dan Ghiţu a reuşit să ducă acasă 
iepurele, fiind învingător la categoria juniori. 

Dorind să aflăm unele detalii referitor la trăirile şi  secretul succesului 
celui mai mic învingător, i-am adresat cîteva întrebari cîştigătorului 
iepurelui, Dan Ghiţu. 
 

Z.E.- Astăzi  eşti un învingător.Te ocupi în mod special cu trînta? 
D.G- M-am antrenat vre-o jumătate de an cu dnul Calancea, după o       
întrerupere am reluat antrenamentul anul acesta..  
Z.E.- Cine a fost cel mai puternic concurent în lupta pentru 
iepure? 
D.G.- Nu m-am gîndit că voi învinge pentru că am avut un adversar 
puternic- Dorin Pîslaru. 
Z.E.- Ce vei face cu iepurele? Vrei să-l mănînci îndată la 
friptură? 
D.G.- Încă nu! Mai am acasă cîţiva şi vreau să-i înmulţesc. 
Z.E.- Succese mari în continuare! 
 

Cea mai dificilă şi aprigă trîntă a fost evident pentru berbec, fiecare visa la o bucăţică de frigărui de 
berbec cîştigat în lupta cinstită...Dintre toţi participanţii la runda finală au ajuns Vitea Rîţoi şi Ştefan 
Calancea. 
După o luptă îndelungată, frînţi de oboseala şi mai ales topiţi de călduri au luat decizia de a anunţa 
egalitate dînd dovada de prietenie deosebită chiar şi pe terenul de 
luptă.  

                                                            
Berbecul nefericit, suporterii 
uşuraţi iar invingătorii mîndri... 
iată cum s-a finisat proba 
dificilă de trîntă. 
În acea duminică însorită 
coloniţenii au avut parte de o 
deschidere a sezonului sportiv 
de nota zece, toţi sportivii, 
amatorii şi suporterii au rămas 
mulţumiţi de activităţile ce au 
avut loc.  

 

Câştigătorul la „Aruncarea                 
buzduganului”, Sergiu Furculiţă 

 
Câştigătorul Iepurelui, la trântă, 

Dan Ghiţu 

   Înmânarea cocoşului 

 
Lupta acerbă pentru berbec... 

 
Până la urmă ambii au ieşit învingători: 

Ştefan Calancea şi Victor Rîţoi 
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GRĂDINIŢA  DE COPII – PRIMA INSTITUŢIE ÎN 
CARE ÎNCEPEM SĂ NE FORMĂM CA 
PERSONALITĂŢI !
Copilăria – nu e nimeni dintre noi care să nu-şi 
amintească de această vîrstă  de aur ca de un vis 
dispărut cu care nimic nu poate fi asemuit mai pe 
urmă. Amintindu-ne de copilărie ne apare în minte 
imaginea grădiniţei pe care am fregventat-o şi care 
ne-a oferit atîtea bucurii copilăreşti. Ne întrebam oare 
ce le oferă astăzi gradiniţa Nr. 24 copiilor din satul 
nostru. Răspunsurile le-am aflat desigur de la cea 
care de cîţiva ani activează ca director al Gradiniţei 
Nr. 24 , dna Parascovia Chetrean. 
- Care sunt obiectivele prioritare  în instituţia  

pe care o conduceţi ?  
- Pentru anul de studii 2006-2007 obiectivele 

prioritare sunt : stimularea creativităţii 
preşcolarilor în procesul instructiv- educativ ; 
dezvoltarea fizică ca condiţie necesară pentru 
dezvoltarea armonioasă a copiilor; formarea 
culturii ecologice. 

- Ce fac copiii toată ziua? Cum e cu activitatea 
extracurriculară ? 

Acum  este vacanţă, copiii sunt antrenaţi doar în 
activităţi distractive de joc. În perioada de studii avem 
un program care include activităţile indicate în  
„Curriculumul educaţie  preşcolarilor ” . Activităţile 
extracurriculare sunt pregătite de către educatori 
împreună cu conducătorul muzical, Mariana Cara. 
Ultimele activităţi au fost sărbătoarea „ Adio 
Grădiniţă” şi sărbătoarea de Ziua copilului la 1 iunie. 
Unde copii au declamat,   au dansat, au cîntat, 
                                                           s-au distrat. 

-  Cum 
apreciaţi 
nivelul 
înzestrării 
instituţiei cu 
materiale  
instructiv- 
metodice? 
- La capitolul 
acesta suntem 
bine: dispunem 
de materiale 
instructive la 
metemetică, 
dezvoltarea 
vorbirii, jucării, 
inventar sportiv. 
Anul acesta 
Primăria ne-a 
alocat mijloace 
pentru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

procurarea literaturii metodice – 3000 lei, jucăriilor- 
18 000 lei, un centru muzical, un televizor, un xerox.  
Anul viitor sperăm să ni-se  aloce bani pentru 
procurarea unui computer. 
- Părinţii sunt îngrijoraţi de insuficienţa 
locurilor  în grădiniţă. Cum vedeţi dvoastră 
diminuarea acestei probleme la moment?  
- Întradevăr problema majoră este spaţiul. Sunt 
mici în grupe spaţiile pentru activităţi , zonele de 
joc. După estimările noastre grădiniţa în prezent 
are nevoie de spaţiu  încă pentru două grupe. În 
noul an de studiu vom completa din nou la 
maximum grupele  
existente şi cu părere de  rău nu vom putea 
deschide o grupă de creşă (copii de la 2 ani) pentru 
ca să fie satisfăcute cererile pentru copii de la 3 la 
7 ani. 
- Este insuficient spaţiu în interior, în 
schimb aveţi o curte amenajată, curată, cu 
multe flori, havuz, teren de joc, pavilioane 
drăguţe. Cum va reuşit ? 
- Am muncit mult în primii ani după reparaţia 
capitală. Desigur a contribuit Primăria, ne-au ajutat 
părinţii. Am şi participat la concursul „Cea mai 
frumoasă curte a grădiniţei de copii ”, unde am 
ocupat în 2003 locul I, la etapa de sector. În fiecare 
an mai sădim arbori, flori şi împreună cu copiii 
avem grijă de toate. 
- Vă dorim noi realizări! 

 
 

                 

Date generale :  
 Grădiniţa Nr. 24 activează din 

1963, cu întrerupere de 7 ani. După 
reparaţia capitălă activează de 5 
ani. 

 Este planificată pentru 6 grupe 
cu 140 copii, la  data de 
01.06.2007 frecventau  138 copii, 
organizaţi în 5 grupe de grădiniţă şi 
1 grupă de creşă. 

 Pentru copiii de 5-7 ani 
fregventarea grădiniţei este 
obligatorie.Grupele se formează pe 
vîrste cu mici excepţii. 

 Copiii sunt îndrumaţi de 12 
educatori, 5 ajutori de educatori şi 
1 dădacă. 

 Taxele pentru alimentaţie 
pentru o zi sunt de 13,5 lei : 10 lei 
achită primăria, 3,50 lei părinţii. 

 Programul grădiniţei : 5 zile 
lucrătoare cu 12 ore (7:00 - 19:00). 

 În fiecare an în luna septembrie 
grădiniţa este verificată   de către o 
comisie specială . De 5 ani 
activitatea instituţiei la toate 
compartimentele este apreciată cu 
„foarte bine”.   
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                       Ce putem învăţa de la un copil? 
Mi-a trecut această întrebare prin gînd pe neaşteptate, ca 

un fulger în plină iarnă, chiar de ziua lor – 1 iunie. Cum mi-
a venit tot aşa le-am şi pus-o cîtorva persoane, eram 
curioasă ce crede şi altcineva, mai cu experienţă într-ale 
copiilor.  

’’ Un copil să mă înveţe pe mine? Nu cred că are ce. Să 
mai prindă la minte şi mai vedem...’’ îmi spune un domn 
trecut peste 20 de ani  cu un copilaş în braţe.’’ O doamna 
de vre-o 40 de ani zice ’’ Noi trebuim să-i învăţăm! Cum să 
mănînce, cum să vorbească, cum să se comporte cu 
ceilalţi...Nu ştiu ce am putea noi învăţa de la ei ’’.  

Să fie chiar aşa? Nu, cu siguranţă! Chiar dacă le lipseşte 
maturitatea, înţelepciunea şi experienţa, care vine odată cu 
vîrsta, copii ne-ar putea învăţa atîtea... de fapt, noi trebuie 
să învăţăm de la ei. Da, de la ei, cei pe care tot încercăm 
să-i dăscălim şi să le arătăm ce e mai bine şi mai corect în 
viaţă.  

’’ Un copil poate oricînd să-l înveţe pe un adult trei lucruri, 
cum să fie mulţumit fără motiv, cum să nu stea locului 
niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce-şi doreşte’’. 
Şi dacă P. Coelho le-a menţionat doar pe acestea, lista ar 
putea continua şi continua. 

Pentru copii nu există nici trecut şi nici viitor, în schimb ei 
au ceea ce noi am pierdut demult în tumultul vieţii – 
prezent, de el ei ştiu să se bucure şi ştiu să-l trăiască 
intens în fiecare clipă. Noi însă, alergăm într-o cursă 
nebunească cu 200 km/h şi uităm să mai punem piciorul pe 
frînă, să coborîm din maşina pe care tot noi am construit-o 
pentru a ajunge cît mai repede la ţelul propus...şi să 
mergem desculţi prin iarba cu ochi umezi a dimineţii, să ne 
bucurăm de primele raze de soare, să ascultăm melodia 
blîndă ce  vine de printre ramurile copacilor ( şi nu doar cea 
din căştile player-ului) şi să rîdem... să rîdem pentru orice, 
la fel ca copiii. Ce minunat că există ei, cei care prin 
inocenţa şi naivitatea lor ne aduc aminte de o prospeţime a 
vieţii de care tindem să uităm în goana noastră după 
diplome şi titluri, după bani şi cariere de succes. 

Deşi se nasc imperfecţi, copii mici au mintea şi inima 
curată, deschise pentru cunoaştere şi dragoste şi închise 
pentru gînduri întunecate. ’’ Un copil voia să scoată peştele 
din apă - să nu se înece.’’ Ce banală pare această 
propoziţie şi ce lipsită de sens... şi totuşi nu e, ci 
dimpotrivă. Aşa e firea copilului, blînd şi iubitor faţă de 
aproapele său, grijuliu şi lipsit de invidie. 

Copiii au o extraordinară capacitate de a ierta, nu ţin 
supărare, nu amintesc ce li s-a întîmplat în trecut şi nici nu 
pun condiţii cînd iartă, merg pur şi simplu înainte. Şi cum 
suntem noi... 

Copii sunt orbi cînd e vorba de culoarea pielii, de religie 
sau alte diferenţe faţă de ei. Ei nu ştiu ce înseamnă rasă 
sau prejudecăţi.  

Copiii sunt plini de energie şi mereu puşi pe treabă (chiar 
dacă de alt gen), noi însă pînă nu suntem impuşi, de ’’cei 
mai mari’’ ori de noi înşine, stăm locului şi lenevim.  
Şi încă ceva, copiii sunt cunoscuţi ca fiind ’’ întruparea 

întrebării’’. Sunt mereu dornici de a cunoaşte şi nu 
contenesc să întrebe ’’ De ce?’’. Să le urmăm exemplu, să 
învăţăm! 

Puţine argumente? Poate. Cu siguranţă copiii dispun 
încă de multe calităţi, pe care noi, adulţii, le-am pierdut în 
drumul nostru spre cunoaştere, bani şi averi. Să-i privim 
doar şi să încercăm să deprindem cîte ceva de la ei înainte 
de a-i învăţa să crească şi să uite de ele. 

     
 
 
 
 

   De ce ne dorim (ori nu) un copil ? 
Deseori oamenii îşi doresc un copil doar pentru 
sine, pentru a avea un ajutor, un sprijin la bătrîneţe 
(renumită la noi fiind „cana cu apă”), unii îşi doresc 
copii pentru a-şi alina singurătatea, alţii chiar 
încearcă să-şi îndeplinească propriile visuri prin 
intermediul copiilor. Dacă te gîndeşti toate astea 
duc spre ideea de egoism – un copil doar pentru 
sine. Alţii dimpotrivă nu-şi doresc copii sau cel puţin 
încearcă să amîne cît mai mult timp naşterea lor. 
De ce? Fie că se consideră încă prea tineri şi vor 
să se mai distreze, fie îşi doresc o carieră de 
succes, iar un copil iar putea împiedica să-şi atingă 
scopul propus . Există şi femei care amînă 
naşterea unui copil pentru a-şi păstra în formă 
silueta. Să fie şi aici vorba de egoism sau poate 
greşesc, poate mai sunt şi alte motive pentru care 
ne dorim sau nu un copil. Să vedem cîteva 
răspunsuri la întrebarea : De ce ne dorim (sau nu) 
un copil ? 
 

Alexandru, 24 ani: „Copiii sunt în primul rînd o 
responsabilitate enormă şi indiferent cît de mult nu 
îi dorim mai întîi trebuie să ne gîndim dacă le 
putem asigura un trai  decent. Acum cred că încă 
nu îmi doresc un copil pentru că starea materială 
pe care o am  nu e destul de satisfăcătoare pentru 
creşterea unui copil.” 
 

Maria, 30 ani : „Copiii ni-i dorim pentru că ăsta este  
rostul vieţii noastre, pentru asta am fost pregătiţi  
de la începutul vieţii, de cînd alinam păpuşele ca 
pe nişte bebeluşi. Cred că este ceva predestinat  
fiecăruia, vrei tu ori nu, ai această dorinţă în sînge.” 
 

Ana, 27 ani :” Copiii pentru mine înseamnă totul. Ei 
simbolizează viaţa de azi şi viitorul de mîine. A 
avea un copil este precum ai înainta spre o nouă 
treaptă, spre un nou paradis. Revenind la întrebare 
pot spune tare şi răspicat că nu am cunoscut pe 
nimeni care mai devreme ori mai tîrziu să nu-şi 
dorească un copil, căci numai el poate să ne facă 
viaţa frumoasă şi lipsită de probleme.”  
 

Ion, 45 ani : „ Ajuns la această vîrstă  desigur că 
pot să mă mîndresc cu lucrurile pe care le-am 
realizat : am sădit un pom , am construit o casă şi 
desigur drept rod al dragostei noastre cu soţia au 
apărut şi doi copii de care sunt mîndru . Odată cu 
apariţia  lor totul s-a schimbat  pe cît grijile au 
crescut pe atît şi obligaţiunile, dar  niciodată nu m-
am plîns de ei  deoarece nimeni nu are  copii ca ai 
mei. Celor care au îndoieli în privinţa copiilor  le pot 
spune că a fi părinte e cel mai frumos lucru realizat 
de un cuplu.” 
 

 Cristina, 23 ani : „Nu îmi doresc acum un copil 
deoarece pe prim plan pentru mine este finisarea 
studiilor şi dezvoltarea carierei. Nici nu m-am gîndit 
de a avea copii atît în prezent cît şi pe viitor, 
deoarece în principal îi dau cel mai mult prioritate 
persoanei şi realizărilor mele. Cînd voi face carieră, 
cînd voi deveni cineva în viaţă şi voi putea să fiu eu 
însumi mîndră de ceea ce am realizat ca apoi să 
pot să mă gîndesc şi la un copil. Îmi place cînd văd 
pe cineva cu un copil de mînă dar niciodată nu mi-
am imaginat eu să fiu în aşa rol.” 

Sondaj
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      Am obosit să spăl!                Am maşina mea! 

 

 Horoscopul lunii iunie 
BERBEC În această lună este cu putinţă să 
materializaţi un obiectiv sau un proiect de care sunteţi 
preocupaţi de mult timp. Drumurile şi procesele de 
învăţare sunt interesante şi stimulative, iar cele mai 
frumoase rezultate le obţineţi din data de 25. Viaţa dvs 
sentimentală este supusă unor probe, cuvintele cheie 
sunt răbdare şi supunere. 
TAUR  Sunteţi foarte preocupaţi de cîştiguri 
suplimentare. Rezultatele vizibile ale strădaniilor dvs. 
apar din 25. Starea dvs. de sănătate este staţionara, dar 
energia de care dispuneţi este buna. Aveţi grijă la relaţia 
cu membrii familiei, pot apărea conflicte. 
GEMENI  Pe plan personal sunteţi în formă toată luna. 
Nevoia dvs de a face lucruri diverse este foarte intensă 
pînă pe data de 21. Liniştirea intervine odată cu data de 
25, cînd contextul şi proiectele dvs se armonizează de 
la sine. Problemele apar la dvs. la capitolul deplasări 
scurte şi studii. Elevii şi studenţii ar face bine să repete 
materia şi să îşi exerseze memoria.  
RAC Între 4 si 28 simţiţi nevoia de a socializa intens şi 
este bine să o faceţi. Aveţi mult umor şi disponibilitate 
mentală crescută. Nici un nor pe cerul dragostei, dar 
avem totuşi o problemă, în sensul că există mai multe 
persoane interesate de o legătura romantică cu dvs., vă 
va veni greu să vă hotărîţi pentru cineva anume.  
LEU Deveniţi un fel de supra-om, reuşiţi să faceţi multe 
lucruri. Sunteţi de apreciat, însă în acest timp, sănătatea 
dvs. se poate şubrezi. Vă recomandăm să nu vă atingeţi 
de economii şi să nu faceţi investiţii. Pînă pe 24 este 
posibil ca veniturile dvs. să crească. 
FECIOARA Ferţi-vă de intrigi, care luna aceasta vă pot 
afecta serios imaginea. Asta cu atît mai mult cu cît ceea 
ce se zvoneşte pe seama dvs. ajunge la urechea unor 
persoane importante. În jurul datei de 19 se poate să 
aveţi un declin interior în relaţia cu partenerul, care să 
semnifice o schimbare majora în raporturile cu el.  
BALANŢA Relaţiile de prietenie sau poziţia pe care o 
ocupaţi în cercurile sociale din care aparţineţi sunt 
supuse unor teste dificile. Influenţa anturajului asupra 
relaţiei de iubire poate să fie negativă luna aceasta. Ar fi 
cazul să vă cumpăraţi portofele mai mari, asta pentru că 
profitul pe care-l puteţi realiza poate fi substanţial. 
SCORPION  În continuare vă vine uşor să vă realizaţi 
planurile de ordin personal, doar că nu finalizaţi la fel de 
repede proiectele dvs. Scorpionii aflaţi într-o relaţie de 
cuplu stabilă se bucură de ocrotirea micului benefic 
Venus. Scorpionii singuri pot trece prin răsturnări 
spectaculoase. 
SĂGETĂTOR Cei care au firi artistice vor fi însoţiţi de 
muze pînă pe data de 24. Cei care lucrează într-un 
colectiv vor avea în acelaşi răstimp relaţii de muncă 
excelente. Relaţia de cuplu este dinamică luna aceasta, 
partenerul se implică din plin şi veţi avea ocazia de-a 
întreprinde o mulţime de lucruri împreună. 
CAPRICORN Vă aşteaptă o lună intensă din punct de 
vedere emoţional, pe parcursul căreia vă puteţi pierde 
renumitul dvs. calm şi autocontrol. Vă veţi concentra 
maximal asupra succesului profesional pînă pe data de 
21 şi bine faceţi, deoarece succesul nu întîrzie să se 
arate.  
VĂRSĂTOR Situaţia dvs. materială este şi-aşa 
fluctuantă, nu faceţi noi experimente. Încercaţi să nu vă 
mai gîndiţi doar de azi pe mîine, ci să vă faceţi planuri 
pe termen lung. Începînd cu data de 25 se prea poate 
ca Vărsătorii singuri să găsească o persoană foarte pe 
placul lor, însă, Vărsătorii care se găsesc într-o relaţie 
de cuplu se pot trezi că aceasta se poate rupe.  
PEŞTI Fiţi atenţi la schimbările dvs. de comportament 
care intervin în jurul datei de 20, cînd întreaga dvs. viaţă
se poate reorienta. Dacă vreţi să schimbaţi lucrurile pe-
acasă sau prin casă, momentul este bine ales. Pînă pe 
21 va trebui să trageţi tare, dar din 25 începeţi să aveţi 
satisfacţii, pentru că aţi reuşit să creaţi un ambient 
material sau relaţional în care vă simţiţi mult mai bine. 

 
 
 
 

☺ Cîti ani ţine copilăria? 
Copilăria ţine cel mai mult, că doreşti tu tot timpul să te faci mare.  
(9 ani) 
Copilăria ţine 5 ani şi după aia vine şcoala. (6 ani) 
Copiii trăiesc 35 de ani, oamenii tineri 25 şi bătrînii în 5 ani mor.  
(8 ani) 
Copilăria ţine 20 de ani şi după aia începe să îmbătrînească copiii 
şi bătrîneţea este pînă la 88 de ani, dupa 88 de ani vine 89 şi 
trebuie să mori. (7 ani) 
 

☺ Ce este răscoala?   Răscoala înseamnă, cînd părinţii noştri nu 
găsesc bani şi atunci răscolesc ca să găsească. (8 ani) 
 

☺ Ce sunt amprentele?   Amprentele sunt cînd punem mîna pe o 
clanţă şi rămîn degetele acolo şi le găseşte miliţia. (8 ani) 
 

☺  Ce este sufletul?  Suflet e cînd îţi pune mama prăjituri pe farfurie 
şi îi laşi prăjituri şi lu ăla mic. (8 ani) 
 

☺  Ce este tristeţea?  Tristeţe înseamnă cînd un om vine la altul şi 
bea mult. (7 ani) 
 

☺ Ce este respectul?   Respect înseamnă să te scoli şi să stea 
babele pe scaun. (9 ani) 
 

☺  Ce înseamnă cuvîntul "moder n"?   Modern e cînd vezi ceva 
frumos şi e scump şi n-ai bani. (7 ani) 
 

☺  Dacă pămîntul se învîrteşte, cum de nu cădem de pe el?   Nu se 
învîrteşte decît Pămîntul, asfaltul nu se învîrteşte. (6 ani) 
 

☺ Ce este ambiţia?  Ambiţia în viaţă înseamnă să fii egoist. (10 ani) 
 

☺ Ce este zîmbetul?   A zîmbi înseamnă să rîzi parcă în gîndul tău. 
(8 ani).  *  A zîmbi este cînd nişte oameni rîd cu gura închisă, ca să 
nu deranjeze oamenii de la bloc. (7 ani) 
 

☺ La ce foloseşte steagul?   Steagul foloseşte, ca atunci cînd 
veneau turcii peste noi, ei nu ştiau peste ce ţară veneau şi atunci 
noi le arătam steagul şi după aia ei ştiau. (7 ani) 
 

☺  De ce ne spălăm cu săpun? Noi ne spălăm, ca să dăm săpun în 
ochi la microbi. (5 ani) 
 

☺ Ce sunt lacrimile?   Lacrimile sunt, cînd creierul dă un moment 
de gîndire, el transpiră şi transpiraţia iese prin ochi. (11 ani) 
 

☺ De ce găina nu zboară pe sus, ca celelalte păsări? Găina nu 
zboară pe sus ca celelalte păsări, pentru că-i e frică să nu scape 
oul, cînd îi vine să-l facă. (10 ani) 
 

☺ La ce folosesc sprîncenele?   Sprîncenele folosesc ca să ţină 
fruntea sus, să nu-i vină fruntea pe ochi. (6 ani) 
 

☺ De ce există ceasuri cu cuc şi nu cu cocoş, din moment ce 
cocoşul e cunoscut că ne trezeşte dimineaţa? 
Ceasurile sunt cu cuc şi nu cu cocoş, deoarece cucul a fost prima 
pasăre sculătoare. (11 ani) 
* Mult mai uşor învaţă un mecanism cu roţi dinţate să zică: Cu-cu 
decît Cu-cu-ri-gu. (13 ani) 

Membrii redacţiei : Ludmila Sîrghi, Elena Sîrghi,  Natalia 
Orlovschi, Violeta Peşterean 
Telefon de contact : 57.90.16, 57.90.12. E-mail : 
ziar_ecou@yahoo.com 

Copii spun lucruri trăsnite! 
Întrebări puse copiilor şi răspunsurile lor. 
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