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MicroEditorial, din categoria
„Moldova – ţara minunilor”

— Alio! Asta eu unde am chicat? 
— Asta-i R. Moldova. Numai că aici nu se pică, ci se ri-

dică.  Se  ridică  preţurile  la  gaze,  la  energia  electrică,  la 
termoficare, la lift, la lemne, la arat hectarul, la benzină, 
la motorină,  la  dat  la  doctor,  la  dat  la  judecător,  la  dat 
mandate de deputat… Aici se ridică cele mai mici salarii 
şi cele mai mari venituri, cele mai mici pensii şi cele mai 
mari semne de întrebare despre viaţă şi moarte, se ridică 
cele mai mari puşlamale  la  cele mai  calde posturi,  cele 
mai mari bariere pentru oamenii normali. La noi se ridi-
că mâna poliţistului la omul simplu şi poliţistul se ridică 
smirna în faţa mafiotului. Aici se ridică părul în cap când 
vezi satele pustiite, când constaţi că infractorii sunt din ce 
în ce mai tineri. Asta-i R. Moldova…

(Pentru gândire. Din ziarul „Timpul”, ianuarie 2011, 
Autor: Arcadie Gherasim)
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Coloniţa, încotro mergi?

La  şedinţa  Consiliului  local  Coloniţa, 
din 7 decembrie 2010, a fost aprobat bu-
getul satului pentru anul 2011.
Veniturile  constituie  suma  de 

5.386.800 lei, iar cheltuielile preconizare 
5.536.800  lei,  cu  un  deficit  în  suma  de  

150 mii  lei. Sinteza  veniturilor, cheltuie-
lilor şi surselor de finanţare a  bugetului 
satului Coloniţa, precum şi cotele  impo-
zitelor şi taxelor locale, ce  vor  fi  încasa-
te  la  bugetul satului; sumele mijloacelor 
speciale preconizate, nomenclatorul  ta-

rifelor  pentru  prestarea  serviciilor  con-
tra  plată  de  către  instituţiile  publice  
finanţate  de  la  bugetul  satului Coloniţa 
le  găsiţi  în  decizia  consiliului  şi  anexele 
publicate  pe  site-ul  www.colonita.md  la 
categoria „Primăria” – „Buget/Rapoarte”. 

Bugetul satului Coloniţa pentru anul 2011 

Titluri din lunile decembrie-ianuarie pe care le puteţi citi pe www.colonita.md:
 „Începuturile şcolii cu Mutoi Mi-

hai”  –  Vizualizaţi  un  interviu  video 
realizat  cu  primul  director  al  şcolii 
(sediul actual) din s. Coloniţa – Mihai 
Mutoi. Aflaţi mai multe despre  înce-
puturile  acestei  instituţii  de  învăţă-
mânt, despre elevii de atunci, dificul-
tăţile acelei perioade şi multe altele 
pe www.colonita.md
 „Şedinţa Consiliului local Coloni-

ţa din 7 decembrie 2010” – vedeţi aici 
mai multe secvenţe din cadrul şedin-
ţei Consiliului local din Coloniţa

 „Desene animate pentru promo-
varea toleranţei” – citiţi despre impli-
carea unor consăteni în proiecte cre-
ative pentru promovarea toleranţei şi 
vizualizaţi 2 produse de animaţie,  la 
care a contribuit şi Elena Ababii, locu-
itoare a satului nostru
 „Contract  de  asociere  pentru 

renovarea terenului de sport” – citiţi 
mai multe detalii despre o posibilă re-
novare a terenului de sport
 „Coloniţa  va  avea  o  Gospodă-

rie  Comunală”  –  care  sunt  condiţiile 

şi  cine  va  fi  responsabil  de  crearea 
acesteia, citiţi pe www.colonita.md
 „Soarta juridică a imobilului ne-

finisat «Grădiniţa de copii» din Coloni-
ţa” – găseşti aici o serie de informaţii 
şi documente în legătură cu procesul 
legate  de  grădiniţa  nefinisată  de  pe 
str. B. P. Hasdeu
 De asemenea, urmăreşte imagini 

de la Slujba de Crăciun şi de la Slujba 
de  Bobotează  la  Biserica  «Naşterea 
Maicii  Domnului»  din  Coloniţa  şi  vezi 
cum pot să ureze tinerii din Coloniţa.

Vino în fiecare zi pe site-ul satului tău, comentează, spune-ţi părerea, implică-te. 

http://www.colonita.md
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În luna ianuarie a anului 2011 mulţi din-
tre locuitorii satului Coloniţa s-au plâns 
de facturi exagerate la gaz pentru luna 
precedentă. 

„Folosesc gazul doar la pregătirea buca-
telor, nu şi la încălzirea locuinţei şi de obi-
cei  factura  nu  depăşeşte  suma de 50-60 
lei, dar în această lună mi-a venit aproape 
300 lei. Nu îmi explic situaţia… Sau cei de 
la  Moldova  Gaz  nu-şi  îndeplinesc  norma 
stabilită, pentru că e cald afară şi de aceea 
pun mai mult, sau au loc scurgeri de gaze 
şi le pun pe seama noastră, chiar nu ştiu…” 
spune o locuitoare a satului Coloniţa. 

Reprezentanţii Moldova Gaz din Colo-
niţa ne-au comunicat că cei care nu sunt 
de  acord  cu  calculele  făcute,  trebuie  să 
vină la sediul lor (lângă liceului) pentru a 
se face verificări şi a se recalcula suma, în 
caz de eroare,  însă nu a explicat care ar 
putea fi cauzele.
Cu  aceeaşi  situaţie  s-au  confruntat  şi 

consumatorii din Chişinău. Reprezentanţii 
Moldova Gaz, au afirmat că o posibilă cau-
ză ar fi faptul că verificarea indicilor a co-
incis cu perioada sărbătorilor de iarnă, iar 
proprietarii  caselor  nu  întotdeauna  erau 
acasă,  în acest caz  factura fiind stabilită 
potrivit unei formule matematice. (L.S.)

Un demers cu referire la activitatea gră-
diniţei nr. 24 din Coloniţa, semnat de că-
tre un grup de părinţi şi publicat recent 
pe pagina web a satului, a stârnit o serie 
de critici şi discuţii contradictorii. 

În demersul respectiv s-a cerut o verificare 
a activităţii grădiniţei, de către autorităţile lo-
cale, în special al sectorului alimentar, despre 
care părinţii spun că ar fi unul deficitar şi în 
care se atestă multe neregularităţi. 
„Asortimentul de produse este foarte să-

rac,  în meniu figurează terciul de grâu câte 
2-3 zile consecutiv, la dejun şi la prânz, terci 
care are uneori şi insecte în ea... În decembrie 
pe lista de produse am văzut doar carne de 
pui, iar cea de vită, peştele, caşcavalul, fructe 
şi legumele proaspete – au lipsit în totalitate. 
Există dubii şi în privinţa gramajului corect al 
porţiilor” spun unii părinţi. Ei mai susţin „Co-
piii se plâng deseori de dureri în burtă, iar în 
luna decembrie 3 copii au suferit simultan o 
intoxicaţie alimentară, dintre care unul a fost 
tratat de medicii de la urgenţă,  iar altul – a 
fost internat la spital”. 
 De asemenea, în acest demers s-a atenţi-

onat faptul că părinţilor li se cer diverse sume 
de  bani  pentru  „fondul  grădiniţei”,  pentru 
„fondul grupei”, pentru lucrări de renovare a 
încăperilor, mobilier, draperii, etc., iar o dare 
de seamă a acestor cheltuieli nu se face. 
„Nu cred că părinţii sunt contra să doneze 

ceva   în fondul grupei sau al grădiniţei. Dar 
administraţia nu prea are bunăvoinţa să ne 
explice pentru ce scopuri sunt adunaţi banii. 
La  înmatricularea  copilului  în  instituţia  pre-
şcolară, se percepe 100 de lei, aceeaşi sumă o 
plătim anual în fondul grădiniţei şi, de aseme-
nea, câte 20 lei lunar în fondul grupei. Se mai 
adună bani pentru mobilă şi draperii. Pentru 
unele piese de mobilier părinţilor li s-a solici-
tat câte 100 lei, iar într-o grupă chiar 600 de 
lei” afirmă un părinte.  
O altă problemă legată de bani, spun pă-

rinţii, este adăugarea în bonuri a unui număr 
mai mare de zile frecventate, decât numărul 
real, cu motivaţia că educatorul trebuie anun-

ţat preventiv despre absenţa copilului. „Sunt 
cazuri în care absentarea nu a fost plănuită, 
dar aceasta nu poate fi un motiv de a plăti zile 
în plus”.
Având drept bază aceste abateri, la data 

de 16 decembrie  2010,  un  grup  din  patru 
părinţi s-au adresat la Direcţia educaţie, ti-
neret şi sport a sectorului Ciocana pentru a 
interveni în cazul grădiniţei. Aceştia au fost 
audiaţi de către responsabilul de instituţiile 
de  învăţământ  preşcolar,  Buşilo  Elena  şi  li 
s-au dat asigurări că în termen de o săptă-
mână vor fi efectuate verificările de rigoare 
şi  vor  fi  informaţi  despre  rezultatele  aces-
tora. Până  în data de 16  ianuarie 2011 nu 
a  fost  întreprinsă nici o acţiune din partea 
acestora. Fiind indignaţi de lipsa de reacţie 
a autorităţilor la sesizările orale, un grup de 
48 de părinţi au semnat şi adresat o scrisoa-
re deschisă  către primarul  satului Coloniţa 
şi  Consiliul  Sătesc Coloniţa  şi  către  prima-
rul general al municipiului Chişinău. Părinţii 
au solicitat în această scrisoare raportul de 
activitate al grădiniţei de copii nr. 24 pentru 
perioada anului 2010, efectuarea unui con-
trol  de  către  organele  competente  asupra 
calităţii  şi  cantităţii,  a modului de păstrare 
şi de preparare a produselor alimentare ce 
compun meniul zilnic al copiilor, precum şi 
conformarea  meniului  la  normativele  ali-
mentaţiei  copiilor  în  instituţiile  preşcolare, 
impuse  de  Ministerul  Sănătăţii  şi  Serviciul 
Sanitaro-Epidemiologic de Stat al Republicii 
Moldova. De asemenea, aceştia au solicitat 
verificarea minuţioasă a activităţii adminis-
traţiei grădiniţei de copii nr. 24  pe parcursul 
anului 2010 şi a utilizării mijloacelor finan-
ciare acumulate de  la părinţii  copiilor  care 
frecventează grădiniţa dată.
„Directoarea consideră că i se aduc acuza-

ţii din motiv că cineva doreşte demisia sa, însă 
părinţii, ai căror copii vin zilnic la grădiniţă, nu 
se interesează de cine este condusă instituţia, 
ci – cum este condusă. Noi doar cerem o dare 
de seamă privind activitatea grădiniţei şi copi-
ii noştri să fie îngrijiţi aşa cum se cuvine” spun 
părinţii care cred că le sunt lezate drepturile.

Facturi exagerate la gaz

Părinţii sunt nemulţumiţi de îngrijirea
copiilor la Grădiniţa nr.24 din Coloniţa

Iarna se numără...
absolvenţii
Îmbrăţişări şi flori, colegi şi profe-
sori, zâmbete şi glume, amintiri şi 
voie bună – toate adunate într-un 
buchet de dor - de anii de şcoală, 
de foştii colegi de bancă şi de bunii 
învăţători.

Devenită deja o tradiţie, întâlnirea 
cu absolvenţii a adunat şi în acest an, în 
prima sâmbătă din luna februarie, foşti 
elevi ai şcolii din localitate. Absolvenţi 
care şi-au luat zborul din şcoala din 
Coloniţa acum 10, 15, 20, 25 şi chiar 50 
de ani s-au adunat la 5 februarie în Sala 
de festivităţi a liceului „Gh. Ghimpu”. 
Festivitatea a început cu aduceri 

aminte ale profesorilor, invitaţi pe sce-
nă pentru a vorbi despre experienţa 
lor, despre elevii pe care i-au educat şi 
despre schimbările care au avut loc pe 
parcursul vremii. Au fost prezenţi atât 
profesori care activează în prezent 
în liceu, cât şi „veterani” ai acestei 
instituţii – Motânga Ana, Mutoi Mihail, 
Ursu Iulia, Oleinic Larisa ş.a. Toţi au 
avut ce povesti – amintiri frumoase, 
vorbe sincere, de suflet, nici un regret 
şi doar urări de bine. Sala, plină ochi 
cu foşti absolvenţi, a aplaudat, a râs şi 
chiar s-a ridicat în picioare în faţa unor 
profesori, ca Motînga Ana. D-ei a fost 
îndrumătoarea generaţiei care a ab-
solvit şcoala 50 de ani în urmă şi care 
deşi a afirmat că a fost „cam severă”, 
are tot respectul din partea foştilor 
elevi şi nu numai. 
După partea oficială, au început 

„lecţiile”, în „orar” fiind stabilite ore 
de fizică, matematică, educaţie fizică 
şi muzică. Absolvenţii au trebuit să-şi 
aducă aminte de teme precum inerţia, 
stările de agregare, elemente din ge-
ometrie, improvizaţie şi multe altele, 
toate combinate cu umor şi dispoziţie 
bună. Unii profesori au dat note de 9 şi 
10, alţii de 2 şi 3. „Mai bine nu veneam 
la lecţii” glumeşte cineva, iar la educa-
ţia fizică – „Dom’ profesor, dar eu sunt 
eliberată, am certificat”. 
Elevii care învaţă acum în liceu 

le-au pregătit absolvenţilor mai multe 
surprize – Mădălina Scurtu a cântat 
mai multe melodii din repertoriul ei, 
clasa a 12-a a pregătit o scenetă com-
binată cu dansuri ţigăneşti, iar clasa a 
10-a i-a „dus” pe absolvenţi tocmai în 
Africa, cu o scenetă plină de umor.
După partea festivă, absolvenţii au 

plecat în grupuri prin clase, pentru a 
depăna amintiri la un pahar de voie 
bună, plăcinte calde şi frigărui, copt 
chiar în curtea şcolii. 
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Ai noştri tineri… peste hotare învaţă
Când eşti tânăr, lumea întreagă e la 
picioarele tale, iar timpul pare o infinita-
te. Şi anume pentru această valoare a ei, 
tinereţea trebuie preţuită şi „exploatată” 
până la ultima picătură. Unii tineri aleg 
să o valorifice prin distracţii, alţii prin 
studii aprofundate, iar alţii reuşesc să 
facă o combinaţie reuşită între cele două.
Mai mulţi tineri din Coloniţa au ales 
să-şi facă studiile peste hotare, ca o 
oportunitate de a-şi fortifica viito-
rul, dar şi de a acumula o experienţă 
frumoasă. Cu câţiva dintre ei am reuşit 
să corespondăm, ca să aflăm cum e 
viaţa departe de casă, care e diferenţa 
dinte procesul de învăţământ de aici şi 
de acolo, ce ia i-a impresionat şi dacă 
revin acasă după studii.  

Igor Bîzgu, 22 ani, Marea Britanie, Exe-
ter, University of Exeter / Economics and 
Finance, anul III
Am ajuns la studii aici datorită părin-

ţilor, ei au fost cei care m-au motivat şi 
m-au sprijinit. La început am fost admis 
pentru cursuri pregătitoare, căci şchio-
pătam un pic cu engleza, iar după 3 luni 
am susţinut examenele şi am fost admis 
în primul an. 
După părerea mea şi a altor studenţi 

moldoveni din Anglia, diferenţa majora 
dintre procesul de învăţământ de aici şi 
cel din Moldova se datorează faptului 
că aici se învaţă mai puţin şi mai spe-
cific. Spre exemplu, în diploma mea de 
la CFBC sunt menţionate peste 30 de 
obiecte studiate (pe parcursul a 4 ani), 
pe când aici pe parcursul a toţi 3 ani am 
studiate doar 16 obiecte. Alt calificativ ar 
fi că aici se studiază tot ce e mai recent, 
se discută până şi ştirile care apar în 
aceeaşi dimineaţă şi ţin nemijlocit de 
materialul studiat. În Marea Britanie, to-
tuşi, unui student îi este un pic mai uşor 
să înveţe, faţă de un student “cinstit” de 
la vreo universitate din Moldova. Dar, 
până la urmă, nu depinde de sistemul 
educaţional, ci de student; dacă vrei să 
faci carte, o faci oriunde. Un avantaj în 
acest sens este motivaţia, pe care eu nu 
prea am avut-o fiind în Moldova, însă am 
căpătat-o în Marea Britanie, căci studiile 
devin aici scopul tău primordial.  
Despre Moldova englezii nu prea ştiu... 

Dacă ai intrat în vorbă cu un englez şi 
te-a întrebat de unde eşti „Where are you 
from?” răspunde-i ca eşti din Moldova, 
dacă vrei să te mai întrebe de vreo câte-
va ori “Sorry, from where?”, pe urmă să 
îţi zică că ştie doar că ţara asta se află în 
America Latină sau Africa. Şi doar după 
ce le explici, îi faci să se simtă prost. 
M-am deprins cu depărtarea şi chiar 

îmi place să fiu mai independent, plus 
la toate, asta te învaţă să îţi gestionezi 
mai eficient timpul. Dar, după cum mi-
au spus mai mulţi cunoscuţi, am boala 

“moldovenismului”. Unde nu m-oi afla şi 
cît de bine nu mi-ar fi, eu vreau acasă. 
Mulţi studenţi din statele CSI doresc să 
înceapă o carieră aici, eu mă văd lucrând 
acasă, cu perspective mai mici, însă lân-
gă cei dragi şi în ţara mea.

Mazîlu Ion Gheorghe, 21 ani, România, 
Cluj-Napoca, Universitatea ”Babeş-Bolyai”, 
Facultatea de Business
Vorbind despre diferenţele dintre 

procesul educaţional din Moldova şi cel 
din România, presupun că sunt, totuşi, 
importante, din moment ce foarte mulţi 
tineri aleg să meargă în România la 
studii, atât la nivel liceal, cât şi la nivel 
universitar. În România e o colaborare 
mai strânsă între societate (agenţi eco-
nomici, autorităţi locale etc.) şi unităţile 
de învăţământ, totodată se simte un grad 
mai mare de libertate al elevilor/studen-
ţilor. Există aici diferite organizaţii care 
susţin instituţiile de învăţământ şi tinerii 
din Republica Moldova, cum ar fi Funda-
ţia ”Dinu Patriciu”. 
Ceea ce îmi mai place în România este 

că aici am un program mult mai lejer al 
orelor, iar numărul de evenimente orga-
nizate de facultate şi de studenţi e destul 
de mare. De asemenea, impresionează 
diversitatea culturală din Cluj-Napoca, 
modul în care cei de la salubrizări îşi fac 
treaba, cât 
de bine vorbesc româna ungurii (chiar 

dacă sunt la linia maghiară), posibilităţile 
de a-ţi petrece timpul în afara orelor… 
Pe perioada studiilor, desigur, am fost 

şi sunt susţinut moral, dar şi material de 
familie. Să fim serioşi, România nu e aşa 
departe, românii nu ne sunt străini, sunt 
deschişi, vorbim aceeaşi limbă... În afară 
de asta suntem chiar foarte mulţi aici din 
Republica Moldova şi suntem solidari unii 
cu alţii.
”Te întorci acasă să munceşti sau te 

stabileşti pentru totdeauna acolo?” - 
bună întrebare, mai ales ţinând cont de 
situaţia din ţară şi incertitudinea asupra 
viitorului Republicii Moldova... Chiar nu 
am un răspuns la ea, deşi, atâta timp cât 
munceşti şi faci bine ceea ce ai învăţat, 
ceea ce poţi şi îţi sunt recunoscute rezul-
tatele, nu contează atât de mult locul.

Botnaru Alexandrina, 19ani, România, 
Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, 
Facultatea de drept
Am depus actele pentru studii în Ro-

mânia la ambasada din Chişinau şi spre 
marea mea bucurie, am fost selectată. 
S-au bucurat de asta şi părinţii, prietenii, 
pentru că ştiau că mi-o doresc foarte 
mult.
Universitatea m-a impresionat mult 

prin oportunităţile pe care le deschide 
tinerilor şi diversele proiecte în care este 
implicată. În Cluj m-au impresionant 

clădirile şi stilul lor vechi, baroc, sunt 
nişte clădiri de artă de mare valoare care 
te duc cu gândul la timpurile vechi, cu 
baroni şi doamne cu rochii... Nu aş putea 
vorbi despre diferenţele dintre procesul 
de învăţământ superior, pentru că nu mi-
am făcut studiile anterior la o universita-
te din Moldova, dar ştiu cu siguranţă că 
aici, în România, studiile sunt deosebit 
de interesante. La Universitatea Babeş-
Bolyai sunt  profesorii foarte buni, cu o 
metodă aparte, captivantă, de a preda.
În general, mă descurc bine aici, pen-

tru că, desigur părinţii mă susţin în toate, 
atât moral cât şi financiar. Lucru pentru 
care le mulţumesc. Sunt o fire indepen-
dentă şi nu am probleme cu treburile 
casnice, doar că… departe de casă, într-o 
lume noua, îmi este foarte dor de mânca-
rea, de pâinea, de dulciurile de acasă, 
care sunt cele mai bune.
Oricum, vreau să mă întorc în Moldo-

va, pentru că îmi iubesc ţara şi vreau să 
fiu de folos viitorului ei. Sper că tot ce 
învăţ aici în domeniul dreptului să mă 
ajute în ţara mea şi să pot schimba ceva 
în sistemul ei de funcţionare. 

Ciobanu Adrian, 20 ani, România, Iaşi, 
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", 
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi 
Ingineria Mediului, Specializarea: inginerie 
geodezică, an II
La studii în Iaşi am ajuns în mod indi-

vidual. Am depus actele direct la faculta-
te şi m-am bucurat, împreună cu familia 
mea, când am primit un răspuns pozitiv. 
Ceea ce m-a atras şi impresionat la 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
este faptul ca dintre cele 56 instituţii de 
învăţământ superior de stat din România, 
această universitate are cea mai veche 
tradiţie în domeniul pregătirii inginereşti, 
fiind înfiinţată de învăţatul Gheorghe 
Asachi , în anul 1813, instituţie care poa-
te fi considerată nucleul învăţământului 
tehnic superior din România. 
Dacă vorbim de diferenţa dintre pro-

cesul educaţional din Moldova şi cel din 
România, pot spune că aici e un sistem 
educaţional superior, un raport stu-
dent-profesor mult mai flexibil, resurse 
materiale bogate (laboratoare dotate cu 
aparatura necesara, condiţii mai bune de 
desfășurare a orelor) etc.
Mă descurc destul de bine singur, 

departe de casă. Sunt cazat in Campu-
sul Studenţesc “ Tudor Vladimirescu”, 
mâncarea o prepar eu sau o iau de acasă 
când vin… ca orice student. Mereu am 
fost de părerea că independenţa îţi dă un 
grad mai mare de responsabilitate, iar 
aceasta te formează ca personalitate şi 
te  învaţă cum sa  trăieşti  şi să te des-
curci. Iar restul vine de la sine... 
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Biblioteca din Coloniţa – o comoară neexplorată
Când ai citit ultima dată 
o carte din simpla do-
rinţă de a citi? Când ai 
cumpărat o carte pentru 
că aşa ai vrut, nu pentru 
că ai avut nevoie pentru 
studii sau serviciu? Când 
ai mers ultima dată la 
bibliotecă?

Puţini dintre noi vor răs-
punde pozitiv la întrebările de 
mai sus. Cei mai în vârstă vor 
zice că nu mai au timp pentru 
lectură, fiind înconjuraţi de 
griji şi nevoi, cei tineri vor 
spune că au alte preocupaţii 
mai interesante… Şi foarte 
puţini vor spune că citesc 
regulat, cu plăcere, din simpla 
dorinţă de a se relaxa, de a-şi 
îmbogăţi mintea şi sufletul.
Un motiv pentru care citim 

atât de rar este şi preţul căr-
ţilor, mult prea mare pentru 
buzunarele noastre. Nu trebu-
ie să uităm însă de bibliotecă, 
care vine să ne aline setea de 
literatură, în mod gratuit.

„BIBLIOTECA DIN 
COLONIŢA AVEA CÂNDVA UN 
FOND DE 13 MII DE CĂRŢI”

În satul Coloniţa a existat 
cândva o bibliotecă bogată şi 
îngrijită. În anii 1978-1983 
biblioteca satului avea un 
fond de carte de cca. 13 mii 
de cărţi, cuprinzând literatură 
din diverse domenii şi pentru 
toate categoriile de cititori, 
ne-a comunicat Claudia Olea-
cu, fost bibliotecar.
„Se duceau  foarte mulţi 

săteni la bibliotecă pe atunci, 
veneau şi maturi, şi tineri, 
şi copii... Pentru unele cărţi 
stăteam chiar şi în rând” spun 
unii săteni, care îşi amintesc 
de acea perioadă. 
Biblioteca se afla în clădi-

rea Casei de Cultură, din cen-
trul satului, la etajul 2 şi avea 
o sală de lectură, unde sătenii 
puteau veni să citească cărţi, 
ziare şi reviste. De asemenea, 
exista serviciul de împrumut 
la domiciliu. 
Din spusele unor foşti 

bibliotecari, la bibliotecă 
publică din Coloniţa, pe lângă 
activităţile tradiţionale, se 
organizau diferite concursuri 
în care erau implicaţi cititorii; 
se aranjau diferite stelaje cu 

cărţi în mai multe zone ale 
satului şi nu de puţine ori, 
bibliotecarii mergeau chiar pe 
deal ca să ducă lucrătorilor 
diferite ziare şi alte tipărituri. 
Deseori, se organiza „discuţia 
unei cărţi”, unde se discuta şi 
analiza o carte mai solicitată 
de către cititori. 

JEFUITĂ… TOT DE LOCALNICI

După 1983 au lucrat la 
biblioteca din Coloniţa mai 
mulţi bibliotecari, dar activi-
tatea lor nu era îndelungată, 
din cauza salariului mic, dar şi 
al volumului mare de muncă. 
Cu timpul biblioteca satului a 
fost lăsată de izbelişte. Au în-
ceput să fie furate cărţi, apoi 
şi mobilier – mese, scaune, 
rafturi… Nimeni nu mai voia 
să se angajeze aici, pentru a 
nu-şi asuma responsabilitate 
pentru lucrurile dispărute.  
Astfel, o bibliotecă bogată, 

a fost uitată şi de lume şi de 
autorităţi, cărţile şi mobilierul 
fiind furate, rând pe rând, 
bucată cu bucată… 
O parte din cărţile rămase, 

care erau utile pentru studii, 
au fost transmise în fondul bi-
bliotecii şcolare, iar spaţiul a 
fost dat în arendă, mai târziu, 
pentru o altă utilitate. 
Aşa a rămas Coloniţa fără 

un centru cultural, fără o 
bibliotecă a satului, singura 
bibliotecă fiind cea din incinta 
şcolii, la care aveau acces 
doar elevii şi profesorii. 

O NOUĂ BIBLIOTECĂ...

În prezent, satul Coloniţa 
are o altă bibliotecă publică. 
Este mai mică şi dispune de 
puţin spaţiu, dar chiar şi cu 
un fond de carte mai mic de 
1000 de cărţi, biblioteca este 
o comoară, dacă este valorifi-
cată şi preţuită. 
Oficial, biblioteca publică 

a fost deschisă, sau mai bine 
zis, redeschisă, în anul 2000 
- aflându-se sub jurisdicţia 
Primăriei locale Coloniţa – 
însă aceasta exista doar pe 
documente, căci biblioteca nu 
avea un sediu şi nici măcar o 
carte. 
Cea care a „renăscut” 

biblioteca şi a insistat ca în 
Coloniţa să existe un centru 
de informare este Natalia 

Ghimpu. În anul 2001, ea a 
aplicat la un proiect susţinut 
de SOROS, care viza publi-
carea cărţilor de referinţă, 
pe care l-a câştigat. În urma 
acestui proiect, Natalia Ghim-
pu a obţinut 800 $, bani pe 
care a procurat primele cărţi: 
enciclopedii şi dicţionare. 
Însă nici atunci nu s-a găsit 
un sediu pentru ca oamenii 
să poată avea acces la ele. În 
anul 2003 tot ea a câştigat 
un alt proiect, susţinut, de 
asemenea, de SOROS Moldo-
va, în urma căruia, pe lângă 
bibliotecă, a fost creat un 
Centru Comunitar cu Acces 
la informare şi instruire. Din 
banii obţinuţi au fost cumpă-
rate 7 computere şi a fost in-
stalat sistemul de alarmă, iar 
pentru câteva luni s-a oferit 
acces gratuit la internet. 
În anul 2004, biblioteca şi 

centrul de informare a fost 
deschis oficial, Primăria fiind 
cea care a oferit local, mobili-
er şi bani pentru reparaţie. 
Acest Centru oferă acum 

acces atât la informaţii pe 
suport tradiţional (cărţi şi 
reviste), cât şi la informaţii pe 
suport netradiţional (filme, 
jocuri, muzică, programe etc.), 
fiind destinat nu doar copiilor, 
ci tuturor sătenilor. 

LA ÎMBOGĂŢIREA 
FONDULUI DE CARTE POATE 
CONTRIBUI ORICINE

În prezent, cărţi din diferi-
te domenii şi pentru diferite 
interese şi vârste se gă-
sesc pe rafturile bibliotecii. 
Sunt aici cărţi din domenii 
precum: drept, economie, 
psihologie, jurnalism şi şti-
inţe ale comunicării, religie 
ş.a. Copiii pot găsi aici cărţi 
interesante şi utile pentru 
ei: cărţi de poveşti, enciclo-
pedii, dicţionare ş.a. Chiar 
dacă sunt mai puţine, se 
găsesc aici şi cărţi artistice, 
din literatura naţională sau 
internaţională. Cărţile pot fi 
citite pe loc, iar unele dintre 

ele pot fi împrumutate la 
domiciliu.
Primăria Municipală alocă 

anual 9 mii de lei pentru pro-
curarea cărţilor, bani pe care 
se cumpără în fiecare an un 
lot de carte, care este destul 
de mic, din cauza preţurilor 
mari la cărţi. Unele publica-
ţii sunt din donaţii, fie de la 
diferite organizaţii, fie de la 
persoane particulare, oricine 
având posibilitatea să contri-
buie la îmbogăţirea fondului 
de carte.  
Salariul de bibliotecar nu 

este mai luxos decât fondurile 
alocate pentru procurarea 
cărţilor. Dacă în anii ’80, 
salariu unui bibliotecar din 
Coloniţa era de 72 de ruble, 
după 30 de ani, acesta nu a 
crescut prea mult - Natalia 
Ghimpu primind pentru func-
ţia de bibliotecar, pentru o 
jumătate de normă, doar 160 
de lei lunar. 

BIBLIOTECA LUCREAZĂ, 
DAR PE ÎNTUNERIC

 Regimul de lucru al 
bibliotecii publice din Co-
loniţa este, după cum scrie 
pe anunţ: luni-vineri, orele 
16.30-22.00, sâmbătă-du-
minică, orele 15.00-22.00, 
însă din cauză că încăperile 
nu sunt încălzite pe timp de 
iarnă şi din cauza că, pentru 
moment, nu este energie 
electrică, regimul bibliotecii 
diferă. Natalia Ghimpu ne-a 
comunicat însă, că oricine 
are nevoie de cărţi o pot te-
lefona preventiv la 57-93-16. 
Pentru cei care nu cunosc, 
biblioteca îşi are sediul în 
clădirea Primăriei, în partea 
stângă-lateral, intrarea fiind 
din exterior.
 Biblioteca trebuie să fie un 

altar, nu închisoare a cărţilor, 
de aceea, nu ezitaţi să o vizi-
taţi, pentru a „elibera” cărţile 
şi pentru a vă hrăni mintea şi 
sufletul.  

Ludmila SÂRGHI


