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Liderzy Demokracji
Projekt Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” w Polsce i Stowarzyszenia „Civis” w Mołdawii

Liderii Democratiei
Proiectul a Asociației Culturale „Echo Pyzdr” în Polonia și Asociației „Civis” în Moldova.

Liderii democraţiei necesari imediat...
Wika Kowalska: Fără activitate, fără lideri, fără creativitate, fără impli-

care activă în problemele sociale și fără sensibilitate la nevoile altora 
nu vom reuși nici măcar să îndeplinim condiţiile necesare ale demo-
craţiei, cum ar � : dialogul, cooperarea pentru binele comun, dreptul de 
proprietate, libertatea personală și libertatea de exprimare. Democra-
ţia a fost descrisă anecdotic co-autorul Declaraţiei de Independență 

și Constituţiei Statelor Unite ale Ameri-
cii Benjamin Franklin: „Democrația este 
atunci când doi lupi și o oaie votează, ce 
vor mânca la prânz. Libertatea este atunci, 
când o oaie bine înarmată subminează re-
zultatul votului!”.

Pe scurt: trebuie a �  activ în stabilirea 
drepturilor tale. În Moldova - o țară cu o 
democrație tânără și în Polonia - o țară 
cu o democrație restaurată, cel mai mare 
potențial este în tineri, care nu au cunos-
cut trecutul totalitar. Polonia are o tradiţie 

bogată a democraţiei care a oprit ocupaţia din secolul al XVIII-lea. Re-
venirea la libertate a durat doar 20 de ani de la Primul Război Mondial 
până la cel de-al Doilea Război Mondial, apoi a venit perioada totali-
tarismului: fascismului german și comunismului sovietic. Au fost dis-
truse elitele sociale și sistemele economice ale țărilor care au fost ocu-
pate de acestea, în special în Europa Centrală. Polonia și R. Moldova 
au multe lucruri de recuperat, dar schimbările din Polonia au început 
mai devreme, încă din anii ‚80, de aceea unele modele și experienţa 
Poloniei pot �  transferate în Republica Moldova, pentru a dezvol-
ta în comun drepturile democratice conștiente, societatea civilă din 
Europa. Prin crearea unui grup formal sau activând într-o organizație 
neguvernamentală, contribuim la formarea atitudinii cetățenești și la 
schimbarea mentalității și a comportamentului societății. Facem acest 
lucru nu doar pentru momentul dat, ci pentru generaţiile viitoare, iar 
acţiunile noastre vor câștiga importanţă globală.

Din aceste motive, și având în vedere realizările cooperării de 5 
ani dintre TK „Echo Pyzdr” și Asociația „Civis” din Moldova, a fost con-
struit proiectul: „Liderii Democrației”, care obținut sprijin � nanciar 
în competiţia de granturi în cadrul Programului Fundației Polono-
Americane a Libertății „Regiunea în tranziție” - RITA, implementat de 
Fundația Educație pentru Democrație.

/Wika Kowalska, președinta Asociaţiei Culturale „Echo Pyzdr”/

Projekt „Liderzy Demokracji”został s� nansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
Proiectul „Liderii Democrației”, a fost � nanțat în cadrul Programului Fundației Polono-Americane a Libertății „Regiunea în tranziție” - RITA, implementat de Fundația Educație pentru Democrație.

Echo Pyzdr și Asociația Civis
5 ani de implementare a proiectelor 
comune PL-MD 

Mihail Gandrabura: - Anul 2015 este foarte important pentru par-
teneriatul dintre Asociaţia Culturală „Echo Pyzdr” și Asociația Social-
Ecologică „Civis”, încât sărbătorim 5 ani de colaborare. Analizând acti-

vitatea în acești cinci ani, vreau să subliniez faptul 
că � ecare dintre proiectele noastre a fost unic în 
originalitatea obiectivelor și rezultatelor sale, și 
toate s-au concentrat asupra promovării valorilor 
și principiilor democratice și au fost bogate în ex-
perienţe care au generat noi parteneriate și coo-
perări. Nu voi enumera toate realizările noastre, e 
su� cient să indic reușitele celor 8 parteneriate, ce-
lor 8 autorități locale din Moldova și Polonia care 

colaborează la nivel local și raional. Este o cifră care vorbește de la sine. 
Ne străduim să facem ca aceste relaţii să funcţioneze și să � e e� ciente.

Au fost vremuri grele, pe care nu le putem uita, însă datorită coo-
perării și încrederii, obiectivele stabilite au devenit realizabile. Poate 
pentru cineva, rezultatele noastre nu sunt atât de importante, dar 
pentru Asociaţia Culturală „Echo Pyzdr” și pentru Asociaţia Social-
Ecologică „Civis”, acestea vor rămâne extrem de importante. Dorim 
să le mulțumim instituțiilor care ne susţin în realizarea proiectelor și 
care au încredere în noi și în ceea ce facem.

/Mihail Gandrabura, președintele Asociației „Civis”/
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Interviu cu Corina Vîrtosu
din Mălăiești, raionul Orhei,
studentă în anul III la colegiul pedagogic din Orhei

Wika Kowalska: - Ce planuri de viitor ai, 
după absolvirea colegiului în 2016?

Corina Vîrtosu: - Aș dori să încep studiile 
la două universități: cea pedagogică, unde aș 
dori să obțin titlul de învățător de limbă en-
gleză și la jurnalism. Aș dori ca să lucrez ca jur-
nalistă de televiziune, acesta este visul meu. 

cută despre democrație sau aceasta nu-i 
interesează?

C.V.: - Fiecare are propria perspectivă asu-
pra vieții, și punctele de vedere depind foarte 
mult de nivelul de cunoștințe pe care omul le 
posedă. Foarte mulți consideră că democrația 
înseamnă independență, libertate, dar eu nu 
sunt de acord. Cred că este atât libertate cât 
și responsabilități. Democrația înseamnă par-
ticipare activă în viața comunității, numeroa-
se activități în folosul acesteia, angajament 
personal.

W.K.: - De unde ai asemenea viziuni? 
Aceasta este o in� uență de acasă?

C.V.: - De acasă ... Tata m-a învățat că 
trebuie să � u liberă, dar trebuie să am și 
r e s p o n s a b i l i t ă ț i . 
Mai întâi de toate, 
nu trebuie să uit de 
responsabilități, iar 
în al doilea rând de 
libertăți. Părinții mei 
spun că, dacă vreau să 
am o viață frumoasă, 
ar trebui să muncesc 
mult și de asemenea, 
să particip activ în viața comunității mele. 

W.K.: - Minunat, îi salutăm pe părinți! 
Ai menționat despre dorinţa de a fonda o 
asociație în Mălăiești. Spune-ne pe scurt 
despre ce este vorba?

C.V.: - Am o oarecare experiență în acti-
vitatea de membru al consiliului raional de 
tineret unde sunt vicepreședintă. Mi-ar plă-
cea să în� ințez un consiliu local de tineret în 
comuna mea Mălăiești. Am vorbit deja cu ti-
nerii din satul nostru. Toata lumea este foarte 
dornică de a se implica. Le-ar plăcea să tră-
iască aceleași experienţe ca și mine, adică să 
cunoască oameni in� uenţi, politicieni, perso-
nalităţi cunoscute și mediatizate. Le place de 
asemenea ideea de activitate pe care le-am 

Mulți spun că tineretul este viito-
rul, dar eu nu sunt de acord. Tine-
retul este prezentul și viitorul, pen-
tru că dacă tinerii nu se vor implica 
în prezent în dezvoltarea mediului 
său, aceasta nu va funcționa nici în 
viitor.

W.K.: - Ești în Polonia pentru prima 
dată? De ce te-a interesat participarea în 
proiectul: „Liderii Democrației”?

C.V.: - În viitor, aș dori să în� ințez propria 
organizare obștească, asociaţie. Nu aveam 
su� ciente informații cum să fac acest lucru. 
Din partea trainerilor polonezi am primit o 
mulţime de informaţii interesante, pentru 
care le sunt foarte recunoscătoare. 

W.K.: - Dar însuși subiectul: 
„Democrația”. Am discutat la această 
temă în timpul seminarelor. Au fost voci 
care spuneau că democraţia înseamnă 
libertate nelimitată. Ce este pentru tine 
democrația?

C.V.: - Pentru mine înseamnă activitate în 
comunitatea locală, angajarea în probleme-
le sociale, precum și respectarea nu doar a 
drepturilor dar și a îndatoririlor față de noi 
înșiși și față de alții.

W.K.: - Studenții moldoveni adesea dis-

Pentru ce trebuiesc Liderii democraţiei? Democrația are nevoie de 
lideri? Cine este un lider? Ce este democrația?

Proiectul Liderii Democraţiei
Proiectul are drept scop dotarea cu 

aptitudini de lideri a reprezentanţilor 
de tineret din trei comunităţi: Mitoc, 
Mălăiești, Brăviceni din regiunea Orhei, 
R. Moldova și consolidarea importanţei 
acestora în mediul social local. Program 
pentru realizarea obiectivelor a prevăzut 
printre altele: o vizită de studiu a elevilor 
din Republica Moldova, la sediul TK „Echo 
Pyzdr”, ateliere de lucru privind structura 
proiectului social și punerea sa în aplicare, 
participarea grupului din R. Moldova la re-
alizarea proiectului bursierei „Echo Pyzdr” 
în Rychnów în Puszcza Pyzdrska, efectu-
area în comun a unui raliu în aer liber în 
Puszcza Pyzdrska, a tinerilor din Republi-
ca Moldova și a bursierilor TK „Echo Pyzdr”, 
atelierul: „Autoprezentarea” care pregătea 

de dezbaterea Oxford, cu tema „Angaja-
mentul - o datorie civică sau o pierdere 
de timp”, cu participarea bursierilor Pro-
gramului „Patronaj” [Mecenat], a elevilor 
de gimnaziu din Blizanów și Kołaczków 
și a studenților din R. Moldova. În plus, a 
fost organizată o vizită în Poznan - capi-
tala regiunii, în timpul căreia bursierul TK 

Coriną Virtosu

Întâlnirea delegației din Polonia cu copii de 
grădiniță din comuna Mălăiești, mai 2015

Educație muzicală cu muzică live, Mălăiești, 
mai 2015

Panou publicitar al R. Moldova realizat de T.K. „Echo Pyzdr”

Ateliere de lucru, Pyzdry 2015

propus-o. Se înscriu la ea cu ambele mâini, 
vor să in� uenţeze schimbarea. 

W.K.: - Ce se va întâmpla cu organizaţia 
ta dacă vei pleca să studiezi în Chișinău?

C.V.: - Vreau să plec la studii în străinătate, 
în România, dar numai peste un an. La înce-
put voi conduce organizația până o voi pune 
pe picioare, dar nu vreau să � u președintă tot 
timpul. Noi avem tineri foarte responsabili 
care vor conduce organizaţia în continuare 
fără mine. Vreau să-i fac pe alți colegi și cole-
ge să simtă cât de minunat este să activezi ci-
vic. Mi-am început activitatea când aveam 14 
de ani, atunci când în școală a venit o organi-

zaţie care a predat limba 
engleză în afara progra-
mului școlar. Această 
organizație a desfășurat 
o serie de acțiuni care 
mi-au plăcut foarte mult. 
Când am intrat la colegiu 
imediat m-am alăturat 
consiliului de tineret. Nu 
cunoșteam la început 

modul în care acesta funcţionează, am fost 
foarte jenată, dar am fost, de asemenea, foar-
te motivată să mă implic. Și nu regret! Dato-
rită acestei experienţe mi-am schimbat pre-
ferinţele de viaţă. Anterior, am vrut să � u un 
contabilă, astăzi - jurnalistă de televiziune!

W.K.: - La ce te gândești atunci când 
auzi: „Liderii Democrației”?

C.V.: - Liderul democrației este pentru 
mine un om cu iniţiativă, care vrea să schim-
be mediul local din comunitate. Mulți spun 
că tineretul este viitorul, dar eu nu sunt de 
acord. Tineretul este prezentul și viitorul, 
pentru că dacă tinerii nu se vor implica în 
prezent în dezvoltarea mediului său, aceasta 
nu va funcționa nici în viitor.
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„Echo Pyzdr” au demonstrat tinerilor din 
R. Moldova robotica de la Universitatea 
Politehnică din Poznan și biblioteca mo-
dernă a universității. Cele mai importante 
rezultate ale proiectului sunt înregistrarea 
a cel puțin o organizație obștească în me-
diul local al participanților din R. Moldova, 
editarea unei publicații despre proiect în 
limba română (în poloneză în versiunea 
on-line) și a unui � lm de instruire cu privi-
re la dezbaterea Oxford, a cărui distribuție 
se va desfășura prin intermediul partene-
riatelor stabilite de autoritățile polono-
moldovenești în proiectele anterioare 
realizate de TK „Echo Pyzdr” și Asociația 
„Civis”. Durata proiectului „Liderii Demo-
craţiei”: 1 ianuarie – 30 septembrie 2015.

Proiectul este co-� nanțat de Fundația 
Educație pentru Democrație în cadrul 
Programului „Regiune în Tranziție” - RITA, 
a Fundației Polono-Americane a Libertății.

/Wika/

DEMOCRAȚIE Vocile libere ale participanților la vizita de studiu din 
Polonia în cadrul proiectului: „Liderii Democrației”

Interviu cu Nastia Vernii, absol-
ventă din acest an a colegiului de 
construcții de 4 ani din Chișinău și 
Cristina Railean, studentă în anul 
4 al Colegiul Pedagogic din Orhei.

Wika Kowalska: Ce înseamnă pen-
tru tine cuvântul: 
„Democrație”?

Nastia Vernii: - În 
opinia mea aceasta 
înseamnă libertate 
personală, libertatea 
de exprimare, lipsă de 
limitări în activități?

W.K.: - De ce anu-
me aceasta este atât de important pen-
tru tine?

N.V.: - Deoarece, la noi nu este respectată 
de exemplu, libertatea de exprimare. Mass-
media cenzurează răspunsurile vorbitorilor, 
dar așa nu ar trebui să � e,

W.K.: - De ce proiectul nostru: „Liderii 
Democrației” te-a interesat?

N.V.: - La început nu știam ce ar putea să 
însemne aceasta, dar a fost interesant pen-
tru mine. Dar programul atelierelor de lucru 
și a vizitelor a fost foarte interesant și mi-ar 
plăcea să transmit cunoștinţele acumulate 
și altora.

W.K.: - Și ce ai vrea cel mai mult să iei 
din această experienţă și cunoștințe în R. 
Moldova?

N.V.: - Mi-a plăcut foarte mult atelierul 
de lucru al Paulinei despre auto-prezentare, 
precum și atelierul de lucru care ne-a pre-
gătit pentru dezbaterea Oxford.

W.K.: - Ce valoare vezi în modul de a 
discuta cum ar �  dezbaterea Oxford?

N.V.: - Îmi place că toată lumea își poate 
exprima opinia și toată lumea dispune de 
aceeași cantitate de timp ...

W.K.: - După părerea ta există vreo 
legătură între sistemul de dezbatere și 
democrație?

La discuție s-a ală-
turat Crisitina Răi-
lean...

C.R.: - Aceasta sem-
ni� că în primul rând 
respectarea răspunsu-
rilor altor persoane. Pe 

Interviu cu Vadim Mamei, stu-
dent în anul 4 la colegiul pedago-
gic din Orhei.

Wiesława Kowalska: - Ce planuri de 
viață ai?

Vadim Mamei: - Vreau să ajut oamenii și 
în afară de aceasta să câștig bani...

W.K.: - Amintind-
ți de atelierele 
noastre de lucru, 
ce lucruri noi a 
învățat?

V.M.: - Mi-a plă-
cut tot ce a fost le-
gat de munca cu oa-
menii, adică munca 
în cadrul proiectelor 
în folosul comunităţii locale.

W.K.: - Ce înseamnă cuvântul 
„democrație”?

V.M.: - Înseamnă libertate de exprimare, 
libertatea de a face ceea ce ne place.

W.K.: - Oho, dar dacă aș da foc la o casă, 
pentru că îmi place focul...? Nimic nu li-
mitează libertatea ta în democrație?

V.M.: - Ei bine, acest lucru nu se poate 
face de dragul binelui altora. Aceasta ar tre-
bui să limiteze libertatea noastră personală.

Interviu cu Pavlic Pascari, stu-
dent la Universitatea Politehnică 
din Chișinău, bursier al progra-
mului „Patronaj” [Mecenat] în R. 
Moldova.

Wiesława Kowalska: - Ai primit o bursă 
în cadrul Programului Mecenat, care este 
primul program de burse din R. Moldova 
deschis în septembrie 2014 în comuna 
Mitoc. Programul se bazează pe progra-
mul original al Asociației Culturale „Echo 

Pyzdr” care funcționează din anul 1998. 
Care a fost prima ta reacţie, când ai citit 
anunțul? 

Pavlic Pascari: - 
La început, am cre-
zut că este o glumă, 
deoarece la noi nu 
este primit să pri-
mești bani pentru 
studii fără obligaţia 
de ai restitui. Am fost 
avertizat că, dacă 
particip la Program, 
atunci voi realiza un 
proiect social în mediul local din satul meu, 
dar pentru mine aceasta nu constituie nici 
o problemă. Am deja o oarecare experienţă 
în activităţile de proiect, deci, am hotărât, 
că dacă aceasta ar �  cea mai mare proble-
mă, atunci nu e nici o problemă... Cred că 
această bursă este un simulator pentru 
studenţi, ca să poată învăţa liniștiţi, ca să 
se poată dezvolta. Sunt foarte fericit că am 
obținut această bursă.

W.K.: - De unde ești?
P.P.: - Din satul Mitoc, raionul Orhei. Bursa 

îmi ajunge să plătesc costurile de bază cu 
cheltuieli minime. Mama mea lucrează teh-
nolog într-un atelier de croitorie din Orhei, 
iar tatăl meu lucrează într-o companie de 
construcții. Am încă doi frați.

W.K.: - Ce experienţe acumulate în tim-
pul vizitei în Polonia în cadrul proiectu-
lui „Liderii Democraţiei” ai vrea să trans-
feri în R. Moldova?

P.P.: - Greu de spus, căci este greu să alegi 
ceva concret. Totul a fost foarte interesant 
și extraordinar. Pentru mine e un adevărat 
cosmos.

W.K.: - A fost foarte activ în timpul tu-
turor atelierelor de lucru și întâlnirilor. 
Aceasta este prima ta vizită în Polonia?

P.P.: - Da. După cele văzute în Polonia, am 
o motivație și mai mare pentru a dezvolta 
țara noastră.

Interviu cu domnul Mihai Gan-
drabura, Președintele Asociației 
„Civis” din R. Moldova. 

Wika Kowalska: - În timpul atelierelor 
noastre de lucru privitoare la democrație, 
leadership, și munca de proiect, cineva a 

lângă acesta, democrația nu sunt doar drep-
turi, dar și obligații față de societate.

W.K.: - Cristina, tu te simţi lider în R. Mol-
dova?

C.R.: - ... nu sunt sigură. Într-o oarecare 
măsură da, de ex. cred că sunt responsabilă 
și pot lucra în gurup, ceea ce face parte din 
calitățile unui lider.

Participanții moldoveni la atelierul de lucru în tricouri T.K. „Echo Pyzdr”, mai 2015
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Interviu cu Ilie Vîrtosu, primarul 
din Mălăiești, raionul Orhei

Wika Kowalska: - La proiectul: „Liderii 
Democraţiei” au participat de asemenea 
studenţii din comuna Mălăiești. Ce spri-
jin acordă R. Moldova tinerilor, care au 
un potenţial social mai mare, care dis-
pun de o energie peste cea medie și pre-
zintă un mare angajament?

Ilie Vîrtosu: - Cred că datorită acorduri-
lor de parteneriat dintre comunele noastre 
și comunele din Polonia, vor exista mai mul-
te schimburi de tineri, întâlniri cu tineretul 
polonez și posibilităţi de dezvoltare, de ase-
menea și pentru satele noastre.

W.K.: - Ce lucruri atractive există în Polo-
nia, care ar putea interesa tineretul vostru? 

I.V.: - Fiind în Polonia am observat că la 
voi se acordă o atenţie mai mare asupra 
dezvoltării zonelor rurale, prin acţiuni de 
jos în sus. Aș vrea ca tineretul să înveţe cum 
se lucrează în cadrul proiectelor, ceea ce va 
duce la dezvoltarea mediilor noastre locale.

W.K.: - Știu, că după terminarea vizitei 

noastre în Polonia, studenţii din statul 
Dvs. intenţionează să înregistreze o or-
ganizaţie obștească proprie. 

I.V.: - Da, trei persoane care au fost în 
Polonia, din satele Mălăiești și Tîrzieni, 
adică din întreaga noastră comună, vor să 
în� inţeze organizaţia. Din câte știu, vor să 
în� ințeze un centru de tineret, care ar vrea 
să învețe cu se fac proiecte și să implemen-
teze acţiuni în comun. Vor foarte mult să 
colaboreze cu tinerii din Polonia.

W.K.: Cum pot să-i ajute autorităţile 
locale?

I.V.: - Dacă va �  în� inţată o astfel de orga-
nizaţie, atunci vom crea în comun un consi-
liul de tineret al comunei, ca să putem lucra 
împreună asupra mai multor proiecte.

W.K.: În comuna Mălăiești tineretul 
este deosebit de activ?

I.V.: Cred, că avem foarte mulţi tineri 
activi. Timp de patru ani, cât sunt primar, 
m-au contactat în permanenţă tineri de di-
ferite vârste cu concepţia - se poate spune 
- de activităţi comune.

W.K.: - Dar ce ați făcut împreună? De 
multe ori tineri spun că nu sunt bani, nu 
pot in� uența politicienii...

I.V.: - De exemplu au fost în satul nostru nu-
meroase locuri în care are mult gunoi. Am adu-
nat acest gunoi împreună, am făcut curăţenie 
în sat. Acum nici în Mălăiești și nici în Tîrzieni nu 
există astfel de locuri, unde oamenii ar arunca 
gunoiul. Am pus containere de gunoi în anu-
mite locuri, unde oamenii din sat pot arunca 
gunoiul. Acest lucru l-al făcut împreună.

W.K.: - Tinerii după absolvirea 
instituțiilor de învățământ superioare se 
întorc în satele lor, măcar cu gândul?

I.V.: - Foarte mulți tineri pleacă pentru ași 
îmbunătăți situația materială, deoarece în lo-
calitate nu există locuri de muncă. Însă mulţi 
se întorc după � nalizarea studiilor și acumula-
rea experienţelor în alte ţări din Uniunea Eu-
ropeană și Rusia. Mulţi dintre aceștia lucrea-
ză în structurile de stat, care sunt interesate 
de experienţele europene. Media de vârstă 
a guvernanților noștri este de 40-45 de ani, 
ceea ce este un lucru foarte pozitiv. Aș vrea, 
ca tineretul nostru să se întoarcă în sate, dar 
pentru acesta trebuie să le creăm condiții. 
Sunt în contact cu 8 persoane care au reușit 
să-și deschidă niște afaceri, și încerc să-i ajut 

cu tot ce pot în calitate de autoritate locală. A 
fost în� ințată o stână de oi care s-a specializat 
în producția de brânză de oi, există și o fermă 
care produce brânză, s-a deschis o fermă de 
iepuri, începe producţia de sere din polietile-
nă, ceea ce n-a existat la noi mai devreme.

W.K.: - Cum susține autoritatea locală 
tinerii afaceriști? 

I.V.: - Îi ajutăm să pregătească 
documentația. deoarece suntem la curent 
cu legislația actuală. Le spunem unde tre-
buie să meargă și ce documente trebuie să 
depună, ca totul să � e în regulă din punct 
de vedere formal. Îi cunosc pe toți, deoare-
ce sunt veterinar. Acest lucru face colabora-
rea mai ușoară. Funcţia de primar, este una 
de trecere, iar cea de veterinar și om, a fost, 
este și va � .

Interviu cu Svetlana Martinova, 
studentă în ultimul an la limbi 
străine la Universitatea din Chi-
șinău. 

Wika Kowalska: - Azi se termină vizita 
de studiu în Polonia în cadrul proiectului 
„Liderii Democraţiei”. Cum simţi Polonia 
democratică și Moldova democratică? Ce 
diferenţe și asemănări vezi?

Svetlana Martinova: - În ultimii ani, 
poporul din R. Moldova s-a îndreptat spre 
libertatea de gândire și de exprimare. Efor-
turile întreprinse în acest sens de către 
mass-media, nu au adus practic, rezultate 

vizibile.
Fiecare om vrea 

ca părerea sa să � e 
luată în considera-
re, vrea să � e servit 
într-un mod care i se 
cuvine, fără a aduce 
atingere reglemen-
tărilor juridice, pe 
care știm cu toții. 
Educaţia democra-
tică începe de la 

grădiniță, unde � ecare copil ajunge să își 
cunoască drepturile. Analizând situația din 
școli, pot spune că democrația noastră se 
îndreaptă într-o direcție corectă.

Polonia în acest domeniu a făcut un pas 
mare înainte. Fiecare cetățean pare a fi 
destul de îndrăzneț în cuvintele și faptele 
sale. Calmul copiilor și încrederea oame-
nilor din jurul lor m-a fermecat. Relațiile 
dintre demnitari și oamenii obișnuiți arată 
respectarea democrației în această țară. 
Am fost impresionat de implicarea oame-
nilor în rezolvarea problemelor comune, 
nu doar a celor legate de casele lor sau 
de familie. Atitudinea faţă de probleme-
le altor oameni, dedicarea timpului liber 
pentru aceștia, ca ei să poată realiza ceva, 
aceasta reprezintă puterea acestei țări. În 
acest domeniu țara trebuie să lucreze încă 
foarte mult.

Interviu cu Przemysław Kowalski, primul 
primar din Pyzdry de la în� inţarea autorită-
ţilor de autoguvernare locală din Polonia și 
Președintele Organizaţiei Locale de Turism

Maria Orkiszewska: - Aţi reactivat 
autoritățile locale din Pyzdry în anii 1991-94 
când ați fost primar al orașului. De câțiva ani 
participă la proiectele realizate în Moldova 
de către Asociația Culturală „Echo Pyzdr”. 
Care sunt după părerea dumneavoastră 
diferenţele de funcţionare a autorităţilor 
locale din Polonia și R. Moldova?

Przemysław Kowalski: - După discuțiile 
avute cu primarii se vede, că ei sunt mult mai 
dependenți de autoritățile centrale, decât co-
legi lor din Polonia, atât când e vorba de dis-
tribuirea de fonduri, cât și în cazul investițiilor. 
N-au fost încă inventate stimulente sub formă 
de co-� nanțare pentru acţiuni comune ale au-
torităţilor locale cu organizaţiile neguverna-
mentale și întreprinzătorii. Situaţia � nanciară a 
autorităţilor locale moldovenești ne amintește 
de situaţia din primii ani de existenţă a autori-

tăţilor locale poloneze. Din cauza problemelor 
� nanciare am micșorat administrația locală 
din Pyzdry cu aproximativ 20%, deconectam 
noaptea iluminatul stradal. În general, cău-
tam economii, datorită cărora am raționalizat 

cheltuielile. Costurile 
de funcționare cu-
rentă a comunei s-au 
micșorat, ceea ce a 
permis generarea în 
anii următori a unor 
resurse � nanciare pen-
tru investiții. Am simțit 

atunci că avem într-adevăr autoguvernare. 
Cine era mai rațional în cheltuirea banilor, 
câștiga pentru viitoarele investiții. Ne simțeam 
mai gospodari în localitatea noastră. În Polo-
nia cu auto-guvernare nu mai există cazuri de 
dependenţă a autorităţilor locale de partidul 
a� at la putere, spre deosebire de R. Moldova 
unde acest lucru se observă.

M.O.: - Ați încetat activitatea în 
administrația locală pentru a lucra într-

o organizaţie neguvernamentală. De ce?
P.K.: - Doi factori au înclinat balanța: munca 

mea profesională și dorința de auto-realizare 
în activitățile locale. Munca în cadrul autorită-
ţilor locale am considerat-o ca pe o misiune, o 
provocare a timpului, care mi-a fost încredinţa-
tă de populaţia locală datorită trecutului meu 
conspirativ. După realizarea scopurilor propu-
se, pentru care am plani� cat 4 ani de muncă, 
m-am concentrat asupra activității profesiona-
le, sunt pomicultor, și celei sociale. În ambele 
domenii m-am concentrat asupra creării de 
noi soluţii ceea ce îmi dă satisfacţia așteptată. 

M.O.: - Cum măsurați nivelul de 
satisfacție în munca comunitară?

P.K.:- Activitatea în cadrul unui ONG este 
mult mai puţin formală decât în administraţia 
locală. Te poți concentra asupra subiectelor care 
îți plac, îți poți realiza visele și pasiunile persona-
le. Îmi pare însă rău, că atitudinea mea este o 
raritate în Polonia. Cred că schimbarea în func-
ţia de primar ar trebui să se face cel puţin după 
8 ani. O guvernare mai lungă duce la căderea 

în rutină, populism și lipsă de inovativitate.
M.O.:- Aceste convingeri vă facilitează 

cooperarea dintre cele trei sectoare, care 
este domeniul de activitate a organizaţi-
ei dumneavoastră?

P.K.: - Reușesc să colaborez cu puţinii 
funcţionarii locali mai creativi, ceea ce are un 
efect pozitiv asupra dezvoltării locale și aju-
tă la construirea unei identități a comunității 
locale și ne distinge de alte comunități care 
nu au nici o idee de dezvoltare.

M.O.: - În ce constă această activitate? 
P.K.: - Din anul 2009 am creat în Polonia o nouă 

regiune turistică și culturală „Puszcza Pyzdrska” 
[Codrii din Pyzdry], care în trecut nu a existat. 
Ideea s-a bucurat de un mare succes, deoarece 
s-a bazat pe necesităţile comunităţii locale. Deja 
5 comune au început colaborarea cu organizaţia 
mea. Sentimentul de identitate nu a fost până 
acum apreciat, dar s-a dovedit că locuitorii își 
doresc anume acest lucru. Nimeni nu vrea să lo-
cuiască într-o localitate, regiune lipsită de impor-
tanţă. Aici este domeniul în care m-am realizat.

Ilie Vîrtosu și Wika Kowalska, Mălăiești, mai 2015

Începuturile antreprenoriatului în grădinărit, 
Mălăiești, mai 2015

Nuanțele Moldovei

Standul promoțional a comunei Mitoc în 
timpul sărbătorii vinului

Stoisko promocyjne gminy Malaiesti
podczas święta wina

spus că democrația și munca în folosul 
comunității locale sunt contradictorii, 
se exclud reciproc. Democrația înseam-
nă politică, iar activitatea în folosul 
comunității trebuie să se ţină la distanţă 
de aceasta. Ce crezi despre asta?

Mihail Gandrabura: - la prima vedere, 
se pare că ambele nu au nici o legătură una 

cu cealaltă... dar par-
ticiparea civică este 
unul dintre principiile 
democraţiei, este res-
ponsabilitatea � ecărui 
cetăţean pentru succe-
sul întregii comunităţi. 

La noi nu se poate 
face nimic fără politi-
că. Într-o democrație 
stabilă contează 4 
forțe independente: 

economia, legislația, parlamentul și mass-
media. Toate lucrează pentru societate cre-
ând echilibrul. La noi, în Republica Moldova 
totul depinde excesiv de politică.

Wika: - Cine deci, creează această po-
litică?

Mihai: - Partidul care numește miniștri, și 
in� uenţează chiar și alegerile locale. În ca-
zul în care primarul sau prefectul este din 
opoziţie, nu primește subvenţii sau fonduri. 
Acest lucru duce la instabilitate, și mulți pri-
mari sa alătură partidului de la putere pen-
tru a face ceva pentru comunitatea lor.

Wika: - Crezi că în viitor, muncitorii 
simpli vor avea un impact asupra politi-
cii naționale?

Mihai: - Nu prea curând

Wika: - De ce ești pesimist?
Mihai: - Sunt realist. Oamenii aleg prima-

rul local, a cărui campanie se bazează în prin-
cipal pe faptul de a-i convinge pe acei oa-
meni să voteze pentru partidul său, partidul 
care se a� ă în spatele lui. Un astfel de primar 
este la rândul său un executant loial a ceea 
ce așteaptă partidul. Partidul care a câștigat 
alegerile își subordonează administrația lo-
cală, își alge președintele, care va numi prim-
ministrul, procurorul general... Acestei forțe 
se subordonează și mass-media.

Wika: - A o rețetă pentru schimbare?
Mihai: - În primul rând, trebuie să alegem 

președintele prin alegeri directe. În al doilea 
rând, țara noastră trebuie să aibă un sistem 
prezidenţial-parlamentar. Acest lucru ar �  mai 
aproape de democraţie, ar exista un oarecare 
discurs. În plus, am micșora numărul de parla-
mentari, de la 101 câți sunt în prezent, la 50, de 
exemplu. Aproximativ 90% din cei actuali sunt 

din Chișinău. Nu cunosc situaţia din provincie. 
Pe lângă aceasta, sistemul de subvenții pentru 
autoritățile locale ar trebui să � e independent 
față de politică și bazat pe indicatori econo-
mici. Mass-media ar putea scăpa de depen-
denţă, prin dezvoltarea mediilor electronice. 

Wika: - Acţiunile noastre sociale au 
vreo importanţă în R. Moldova? 

Mihai: - Ceea ce fac organizațiile noastre 
civice în colaborare pentru democratizarea Re-
publicii Moldova este o picătură mică pentru 
schimbare, dar picăturile pot săpa stânca...
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Implicarea în viața socială - datorie civică sau pierdere de timp
Blizanów 2015Teza dezbaterii Oxford: „Implicarea 

în viața socială - datorie civică sau pier-
dere de timp” a constituit o provocare 
pentru schimbul de opinii dintre elevii 
de gimnaziu din școlile din localitatea 
Kołaczkowo (județul Września) și Bli-
zanów (județul Kalisz), bursierii progra-
mului „Patronaj” [Mecenat] și studenții 
sosiți din Republica Moldova. În sală au 
fost prezenți de asemenea reprezentanți 
ai școlilor gimnaziale din Jankowo 
Pierwsze și Piotrowo județul Kalisz. 

Potrivit artei dezbaterii Oxford 
participanții au ales din rândul lor 2 
echipe a câte opt persoane, care în 
urma tragerii la sorți au reprezentat ta-
băra „susținătorilor” sau „oponenților” 
tezei alese. Toți participanții au luat 
parte la dezbaterea Oxford pentru pri-
ma dată și de aceea, „Mareșalii” Agata 
Agaciak și Dominik Styczyński, precum 
și „Secretarul” Robert Jackowski au pre-
gătit un atelier de lucru de două zile, 
pentru a practica principiile sale înain-
te de evenimentul � nal

care a avut loc pe 7 mai. Suplimentar, 
trei zile au fost dedicate unor ateliere 
de lucru dedicate calităților de lider, 
muncii de proiect și auto-prezentării, 
care au fost conduse de Wika Kowalska 
și Paulina Jankowska. 

Implicarea directorilor gimnaziilor 
Ireneusz Pietrzak (Blizanów) și Stefa-
nia Felickiej (Kołaczkowo) precum și a 
învățătorilor, în special a doamnei Irena 
Tomczyk, responsabilă pentru pregătirea 
dezbaterii în școala gazdă, a asigurat un 
nivel meritoriu și estetic înalt al evenimen-
tului � nal. Dezbaterea a fost � lmată de te-
leviziunea locală TLT Łaszków. Filmul de 
instruire al dezbaterii va ajunge în școlile 
din Puszcza Pyzdrska și din R. Moldova. 

În Blizanów, tinerii din echipa 
„susținătorilor” au apărat valorile care de-
curg din angajamentul în viața socială în 
proporție de 139 de puncte pentru echi-
pa „Susținătorilor”, față de 117 puncte 
obținute de echipa „Oponenților”, dar în 
această chestiune ar trebui să repetăm, 
atât în Polonia cât și în R. Moldova, cu-
vintele poetului englez John Donn: „(...) 
nu întreba niciodată, pentru cine bate 
clopotul; acesta bate pentru tine”. Ambe-
le societăţi mai au mult de recuperat în 
domeniul responsabilităţii pentru binele 
comun și munca Pro Publico Bono.

/Wika/

GRUPUL PRO
1. Apără teza
2. Participanţii invocă succesiv argumente în 

susţinerea temei discutate
3. Primul vorbitor - liderul - introduce subiec-

tul dezbaterii
4. Al doilea vorbitor invocă cele mai impor-

tante argumente ale echipei
5. Al treilea vorbitor subminează argumentele 

adversarilor și introduce alte argumente ale 
echipei 

6. Ultimul vorbitor rezumă dezbaterea, ace-
sta nu mai introduce argumente noi

GRUPUL OPOZIȚIEI
1. Neagă teza
2. Participanţii succesiv invocă argumente 

împotriva tezei
3. Primul vorbitor - liderul - prezintă poziția și 

argumentele echipei sale
4. Al doilea vorbitor respinge argumentele 

echipei susținătorilor și introduce princi-
palele contraargumente ale opoziției

5. Al treilea vorbitor dezvoltă argumentele 
echipei

6. Ultimul vorbitor concluzionează argumen-
tele echipei sale, convinge publicul

DEFINIȚIA
Dezbaterea Oxford este o artă de desfășurare a dezbaterilor, de prezentare a 
argumentelor și de exprimare cu scopul de convingere verbală a oponentului 
care prezintă o poziție opusă. Constă în faptul, că două echipe desfășoară o dez-
batere asupra unei teme stabilite în prealabil.

GENEZA
Tradiţia dezbaterii își are rădăcinile în Grecia și Roma antică. Însă, modelul contem-
poran al dezbaterii se trage din Oxford, unde în anul 1823 a fost în� ințată Asociația 
Oxford Union, care funcționează până în zilele noastre și este un loc al libertăţii cu-
vântului și liberului schimb de opinii. În Polonia, dezbaterea Oxford a apărut pentru 
prima dată în anul 1994. 

Dezbatere Oxford
PARTICIPANȚII ȘI PRINCIPIILE

MAREȘALUL
1. Acordă cuvântul
2. Are grijă de desfășurarea dezbaterii
3. Monitorizează timpul și informează vorbitorii 

despre trecerea timpului

TEZA
Aceasta este ipoteza în jurul căreia echipele susținătorilor și oponenților își con-
struiesc discursul. Dezbaterea Oxford are ca scop obţinerea unei soluţii privind 
justețea sau injustețea tezei abordate.

VESTIMENTAȚIA
Vestimentaţia potrivită este un element important al dezbaterii, de aceea gar-
deroba participanţilor ar trebui să � e elegantă.

TIMPUL DE RĂSPUNS
4-8 minute pentru u singur vorbitor,
ultima minută: rezumatul discursului susţinut de vorbitor Se interzice punerea 
întrebărilor.

MODUL DE RĂSPUNS
1. Mareșalul dezbaterii acordă cuvântul
2. Răspunsul se face în picioare
3. Persoanele care își încep discursul trebuie să folosească formele de politețe, 

cum ar � : Stimate mareșal...
4. Trebuie păstrată cultura de exprimare
5. Răspunsurile vorbitorilor sau întrebările din partea publicului trebuie să � e 

legate de subiect, nu pot �  invocate argumente ad personam 
6. Este absolut interzisă utilizarea de cuvinte vulgare

NUMĂRUL PARTICIPANȚILOR:
de la 4 până la 8 persoane.

SECRETARUL
1. Monitorizează timpul, în ajută pe 

Mareșal

EXPERȚII
1. Sunt participanți pasivi ai dezbaterii
2. Evaluează nivelul răspunsurilor acordân-

du-le pentru aceasta puncte

PUBLICUL
1. Are impact asupra dezbaterii prin incluziu-

ni care iau forma unor întrebări
2. Participă activ la vot și, prin urmare, la ale-

gerea câștigătorilor

Elaborat de Dominik Styczyński, Pyzdry 2015
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§ 1
Organizatorii

Dezbaterea Oxford (numită în continuare: 
Dezbatere) este organizată în cadrul pro-
iectului „Liderii Democrației”. Organizator 
al Dezbaterii este Asociația Culturală „Echo 
Pyzdr” în colaborare cu Gimnaziul din Bli-
zanów și Gimnaziul din Kołaczkowo în parte-
neriat cu un grup de tineri din Moldova. 

§ 2
Scopurile dezbaterii

1. Scopul principal al dezbaterii este purta-
rea unei discuţii cu privire la necesitatea 
de angajare în viaţa socială, în special a 
tinerilor.

2. Dezbaterea are de asemenea ca scop, pro-
pagarea principiilor de purtare au unei 
discuții educate, formularea și prezentarea 
argumentelor unui public larg. 

§ 3
Timpul și locul

Dezbaterea va avea loc pe data de 
7.05.2015 la orele 10.00 în Gimnaziul din Bli-
zanów. 

§ 4
Participanți

1. La Dezbatere participă două echipe forma-
te din 8 persoane. Șase persoane din grup 
sunt vorbitori, adică persoane care vor pre-
zenta argumentele la forum, iar celelalte 
două persoane din grup rămase, îi sprijină 
pe vorbitori, ale căror principală misiune 
este de a prezenta și argumenta teza sus-
ţinută. Membrii echipei decid, cine va �  
vorbitor și cine va �  persoana susținătoare. 
Persoanele susținătoare nu susțin discur-
suri în timpul forului, pot însă pune între-
bări membrilor echipei adverse. 

2. Din componența � ecărui grup fac parte: 
a) 4 persoane din grupul partener din R. Moldova
b) 3 elevi de gimnaziu (din Blizanów sau 

Kołaczkowo)
c) 1 membru al Asociației „Mecenat”
3. Unul din grupuri apără teza, conform căre-

ia angajarea în viaţa socială este o obligație 
cetățenească (percepută pozitiv). Unul din 
grupuri apără teza, conform căreia angaja-
rea în viaţa socială este o pierdere de timp 
(percepută negativ).

§ 5
Mareșalii

1. Dezbaterea a fost prezidată de mareșali - 
Agata Agaciak și Dominik Styczyński. 

2. Mareșalii încep Dezbaterea și prezintă re-
gulile acesteia.

3. Mareșalii dau cuvântul � ecărui vorbitor și 
controlează timpul pentru răspuns. Nici un 
vorbitor nu poate vorbi, dacă nu are acor-
dul Mareșalului. 

4. La un minut până la � nalul � ecărui discurs 
Mareșalul informează vorbitorul despre 
timpul rămas. În momentul expirării tim-
pului acordat Mareșalul îl oprește pe vor-
bitor. 

5. Mareșalii au grijă ca nivelul discursului 
să � e unul intelectual și educat. Fiecare 
Mareșal poate opri vorbitorul dacă acesta:

a) prelungește timpul acordat discursului său;
b) folosește vulgarisme, cuvinte jignitoare sau 

se comportă într-un mod lipsit de cultură;
c) insultă un alt vorbitor. 

§ 6
Experţii

1. Nivelul de fond al dezbaterii este urmărit 
de trei experți. 

2. Fiecare dintre experţi evaluează discursul 
vorbitorilor luând în considerare următoa-
rele criterii:

a) nivelul de fond – 2 puncte
b) alegerea argumentelor și modul în care le 

prezintă – 2 puncte 
c) nivelul de exprimare – 1 puncte
3 Fiecare vorbitor poate primi de la � eca-

re expert pentru răspunsul său maxim 5 
puncte. Punctele primite de vorbitori sunt 
însumate și constituie suma punctelor în-
tregii echipe. 

4. Fiecare expert poate acorda � ecărei echi-
pe maxim de 30 de puncte. 

5. Fiecare expert poate cere oprirea vorbito-

rului, dacă discursul acestuia este lipsit de 
cultură și ofensator. 

§ 7
Publicul

1. Publicul participă la dezbatere.
2. După � nalizarea dezbaterii publicul votea-

ză. Fiecare persoană din public are dreptul 
să voteze una din echipe, care a fost după 
părerea sa mai convingătoare.

3. Votul publicului s-a desfășurat prin ridi-
carea mâinii. Voturile sunt numărate de 
Mareșali.

4. Echipa care a obţinut mai multe voturi primeș-
te 60 de puncte. Echipa care a obţinut locul 
doi primește 40 de puncte. În caz de egalitate, 
ambele echipe primesc câte 60 de puncte. 

§ 8
Rezultatele

1. Câștigătoare a Dezbaterii este echipa care 
a obținut cele mai multe puncte după to-
talizarea voturilor publicului și a punctelor 
acordate de experți. 

2. În caz de egalitate, dreptul vocii de aur îi 
aparține Publicului, care votează a doua oară. 

3. Rezultatele sunt anunțate de Mareșali.

 § 9
Desfășurarea dezbaterii

1. Dezbaterea este începută de echipa care a 
extras numărul 1 la tragerea la sorţi. 

2. Fiecare vorbitor are 8 minute pentru ași 
formula discursul. În timpul � ecărui răs-
puns, membrii echipei adverse pot să-i 
pună întrebări vorbitorului. Vorbitorul este 
obligat să răspundă la cel puțin o întrebare 
venită din partea echipei adverse. Vorbi-
torul decide singur, dacă va răspunde la 
celelalte întrebări. Vorbitorul alege singur 
întrebarea la care va răspunde (aceasta nu 
trebuie să � e prima întrebare). 

3. În timpul ultimei minute de răspuns, pune-
rea întrebărilor vorbitorului este interzisă. 

§ 10
Rolul vorbitorilor

1. Primul vorbitor din � ecare echipă are ca 
sarcină să de� nească teza, pe care o susţi-

ne echipa acestuia și să indice câteva argu-
mente de bază pentru a o susţine.

2. Al doilea vorbitor din � ecare echipă trebu-
ie să aducă argumente care să completeze 
poziţia echipei.

3. Al treilea vorbitor din � ecare echipă are 
rolul de a submina argumentele echipei 
adverse. 

4. Al patrulea vorbitor din � ecare echipă tre-
buie să efectueze o totalizare a argumen-
telor echipei sale. 

5. Fiecare vorbitor are dreptul să pună între-
bări vorbitorilor din echipa adversă în mo-
mentul destinat pentru aceasta. 

6. Vorbitorii din � ecare echipă își prezintă 
discursurile alternativ.

§ 11
Modalitatea de răspuns

1. Vorbitorul semnalizează dorinţa de a răs-
punde sau de a pune o întrebare prin ri-
dicarea mânii. Cuvântul este acordat de 
Mareșal. Dacă Mareșalul nu a acordat vor-
bitorului cuvântul, atunci răspunsul sau 
întrebarea nu sunt luate în considerare. 

2. Vorbitorul în timpul discursului trebuie să 
stea în picioare. 

3. Discursul vorbitorului trebuie să respecte 
arta discursului, se interzice întreruperea 
răspunsurilor altor persoane, se interzi-
ce încercarea de obținere a cuvântului cu 
forța. 

4. În timpul discursului se interzice utilizarea 
cuvintelor comune sau vulgare, precum 
și celor care pot �  ofensatoare pentru alți 
participanți la Dezbatere. 

5. În timpul formulării discursului este posi-
bilă utilizarea materialelor deținute (cărți, 
notițe), cât și consultarea părerii propriii cu 
ceilalți membri ai echipei. 

§ 12
Dispoziţii � nale

În cazul apariției unor dispute de interpre-
tare sau a altor dubii legate de principiile de 
desfășurare a Dezbaterii, pe care acest Regu-
lament nu le poate soluționa, Mareșalii decid 
asupra acestora.

„Implicarea în viața socială - datorie civică sau pierdere de timp?”
REGULAMENTUL DEZBATERII OXFORD:

Fotogra� i de la dezbaterea Oxford din Blizanów, mai 2015

Elaborarea regulamentului, Agata Agaciak, 
Blizanów 2015
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foarte mult la nivel local. Sunt doar la te-
leviziune și la universități;

- aș vrea să o pun în aplicare în locul unde 
lucrez

- o cultură a discursului foarte înaltă, poți 
să-ți spui părerea și nimeni nu te încurcă;

- pentru Republica Moldova acesta repre-
zintă o acțiune de pionierat, implemen-
tarea va �  di� cilă, dar mai târziu aceasta 
va schimba mentalitatea, deoarece ne va 
învăța să gândim independent, și va con-
strui capitalul gândirii critice;

...despre faptul că proiectul: „Liderii De-
mocraţiei” a satisfăcut aşteptările
- sunt foarte mulțumit de nivelul de pre-

zentare, care au fost plin de conținut și 
complex, eu nu aș �  putut face acest lu-
cru mai bine;

- ideal, interesant, deoarece ne motivează 
să lucrăm;

- a întrecut așteptările mele, organizarea 
a fost la un nivel foarte înalt, am primit 
o doză mare de experienţă atât pentru 
mine cât și pentru comunitate - care va 
�  pusă în practică atunci când voi realiza 
un proiect în R. Moldova;

- proiectul a fost bun, deoarece putut să ne 
cunoaștem calităţile de lideri, să ne dez-
voltăm, prin realizarea propriilor proiecte;

- motivată la 10+! 
...despre faptul, ce proiect voi realiza 
după � nalizarea vizitei de studiu în Polo-
nia 
- voi în� inţa cu consiliu local al tinerilor 

(două răspunsuri);
- voi crea un parc tehnologic pentru tineri
- voi organiza un centru de dezvoltare a 

tinerilor
- voi crea o bibliotecă cu tehnologii mo-

derne
- voi face demersurile necesare pentru 

construirea unui sistem de aprovizionare 
cu apă în satul meu

- voi organiza o acţiune de curățare a gu-
noiului în satul meu (două răspunsuri)

Liderii Democraţiei au 
fost supuşi evaluării 
ANCHETA DE EVALUARE 

Proiectul Liderii Democraţiei a fost supus 
unei evaluări scrise anonime de către parti-
cipanţii din R. Moldova și studenţii diverse-
lor instituţii de învățământ superioare. Mai 
jos, părerile dominante:
...despre proiectele sociale și implemen-
tarea acestora
- astfel de proiecte sunt necesare în R. Mol-

dova, pentru a grăbi procesul de schim-
bare a mentalității sociale, pentru a în-
curaja societatea să acționeze, să rezolve 
problemele comunităţii prin intermediul 
aceleași comunităţi.

- gândirea în categorii de proiect ajută la 

de� nirea scopurilor, la sistematizarea 
realității;

- acest lucru este bun pentru țară, pentru 
modernizarea și dezvoltarea economică;

- aceste proiecte au o importanţă globală, 
însă ne dezvoltă în același timp social și 
intelectual; 

- ne motivează în așa măsură, că vrem să 
facem același lucru și în satul nostru;

...despre autoprezentare și dezvoltarea 
personală
- liderul trebuie să creadă în sine, pentru a se 

putea dezvolta. Abilităţile de autoprezen-
tare sunt foarte necesare pentru aceasta;

- sunt necesare pentru a ne învăţa să avem 
propria voinţă, să credem în sine, să avem 
putere personală;

- e necesar ca liderul să poată lucra cu suc-
ces;

- este o bună experiență care ne învață 
cum să ne dezvoltăm și ne motivează;

- este bună pentru dezvoltarea personală;
- dacă te organizezi pe tine, e mai ușor să 

atingi următoarele obiective care trebuie 
îndeplinite;

...utilitatea proiectelor prezentate de 
tinerii polonezi, pentru realitățile din R 
Moldova 
- în Moldova este foarte greu să realizezi 

proiecte;
- sunt foarte importante, însă este foarte 

greu să le realizezi din cauza mentalităţii 
Moldovenilor;

- acest proiect concret este foarte impor-
tant pentru tineri, deoarece ne-a ajutat 
să ne dezvoltăm și ne-a dat șansa să-l re-
alizăm în R. Moldova;

- implementarea nu este o problemă, ci 
lipsa de sponsori;

- proiectul de acest tip este bun pentru a �  
multiplicat în satul meu

- proiectele sociale sunt foarte greu de rea-
lizat, deoarece ONG-urile și autorităţile lo-
cale au relații comune foarte complicate;

...despre dezbaterea Oxford și faptul 
dacă poate �  de folos în R. Moldova
- este o experiență foarte utilă și nespus 

de valoroasă, vreau să o transfer în satul 
meu;

- dezbaterea este necesară pentru a con-
strui motivaţia și capacitatea de a-i ascul-
ta pe alţii;

- ceea ce am văzut a fost super! Am putut 
nu numai sa ne exprimăm, dar am fost și 
ascultați, la noi adulții nu-i ascultă pe tineri. 
Dezbaterea dintre generaţii permite schim-
bul de argumente, indiferent de vârstă;

- este bună pentru dezvoltarea intelectu-
ală, pentru gândirea logică. Ne lipsește 

Wika Kowalska: - Ai văzut anchetele 
de evaluare completate de participan-
ţii vizitei de studiu în Polonia. Aceștia - 
sunt la fel ca și tine - studenți. Ce ai citit 
în răspunsurile lor anonime:

Ruslan Beznos: - Se vede că toți au fost 
niște participanţi atenți și interesați. Moti-
vaţia pentru dezvoltarea personală, pen-
tru activităţi de proiect, și, de asemenea, 
pentru asigurarea unei șanse de dezvolta-
re a Republicii Moldova a fost la ei foarte 
puternică înainte de plecare, dar nu la fel 
de mare ca după � nalizarea vizitei în Polo-
nia. Cred, că aceștia au obţinut informaţii 
preţioase, pe care le vor pune în practică 
în Moldova, și le vor dezvolta și transmite 
altora. 

W.K.: - Cred că nu spui acest lucru ca 
să ne faci nouă plăcere?

R.B.: - Sunt convins, că ei într-adevăr 
vor acţiona. La drept vorbind, au puţi-
ne perspective. Dacă nu vor �  su� cient 

de motivaţi, implicați, atunci îi va atinge 
degradarea, iar acest lucru nu este în in-
teresul lor. Vizita lor în Polonia, ceea ce 
au văzut, ce au trăit, le-a arătat o altă per-
spectivă, în care cei slabi devin puternici, 
iar cei mici - mari. O astfel de experiență 
îl face pe om mai bun. Îl dotează cu o mo-
tivaţie suplimentară, obiective, perspecti-
ve...și rezultate.

W.K.: - Cum apreciezi nivelul de e� -
cienţă al proiectului „Liderii Demo-
craţiei”. Câți dintre participanţii din R. 
Moldova vor realiza de ex. un proiect 
propriu în comunitatea locală?

R.B.: - Dacă din 10 participanți 4 vor 
realiza ceva, atunci va fi un progres. 
Din anchete reiese că fiecare vrea să 
realizeze ceva, însă în practică totul de-
pinde de posibilităţile locale. Cred că 
fără deschiderea și sprijinul din partea 
administrației locale nu au nici o șansă 
de succes.

Interviu cu Ruslan Beznos,
student în anul III la medicină în Chişinău, voluntar al 
Asociaţiei Civis 

Muzicant și artist din Chişinău

Produse tradiţionale din R. Moldova „Murături/Kvashonki” la piața din Chișinău 

Din stânga: Ruslan Beznos, Wika Kowalska, Mariana Beznos. Ruslan și Mariana au înregistrat în 
aprilie 2015 două asociaţii: Civis, Clementia
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Depunerea cererii de înregis-
trare la curtea de justiție, adică 
la Registrul Judecătoresc de Stat 
(KRS), care eliberează organiza-
ţiei numărul de înregistrare KRS. 

Înregistrarea organizaţiei la 
curtea de justiţie, care nu desfă-
șoară activităţi comerciale este 
gratuită.

Instanţa are 3 luni pentru lua-
rea deciziei privind înregistrarea 
cererii de înregistrare a asocia-
ţiei. Instanţa expediază prefec-
tului de județ (autorităţii de su-
praveghere) o copie a cererii de 
înregistrare împreună cu anexe-
le. Prefectul are 14 zile pentru a 
trimite un răspuns cu privire al 
cererea depusă. 

Instanţa de înregistrare îi 
anunţă pe fondatori și autorita-
tea de supraveghere despre în-
scrierea organizaţiei în Registrul 
Judecătoresc de Stat. Împreună 
cu numărul din Registrul Jude-
cătoresc organizaţia primește 
și un număr statistic REGON și 
un număr de identi� care � scală 
NIP, ceea ce nu necesită depu-
nerea unor cereri suplimentare 
la O� ciul de Statistică și cel Fis-
cal.

De la ideea de înregistrare a unei organizaţii neguvernamentale, care poate obţine � nanţare pentru activităţile sale, pentru a ca ideea să prindă viaţă

În R. Moldova trebuie să trecem prin 10 etape: În Polonia trebuie să trecem prin 6 etape:

Crearea unui grup de iniţiati-
vă format din minim 5 fondatori

Stabilirea misiunii și obiecti-
velor organizaţiei și elaborarea 

statutului

Adunarea generală a fon-
datorilor organizației, alege-
rea conducerii și aprobarea 

statutului

Înregistrarea deciziei de 
în� ințare a organizației și a 
statutului la primăria locală

Consiliul local poate emite 
o decizie pozitivă sau negativă 

privind înregistrarea organizaţi-
ei obștești pe teritoriul comunei

Eliberarea certi� catului de în-
registrare a organizației de că-

tre administrația locală (Poate �  
contracost sau gratuită. Decizia 

depinde de consilieri. Costul 
poate �  de aproximativ 5 euro) 

Administrația locală trimite 
Ministrului Justiției certi� catul 
de înregistrare a organizației 

la primăria locală împreună cu 
decizia consiliului local.

Crearea unui grup de iniţiati-
vă format din minim 15 fonda-
tori

Deschiderea unui cont ban-
car. 

În dependenţă de bancă, des-
chiderea și administrarea unui 
cont bancar poate �  diferită, de 
ex. TK „Echo Pyzdr” plătește anu-
al 17 Euro pentru administrarea 
contului, iar în� inţarea acestuia 
este gratuită. Un cost stabil este 
perceput pentru efectuarea 
transferurilor: de la 1 zlot (apro-
ximativ 20 de cenți), dar când 
semnăturile sunt electronice - 
până la 4,00 zloți (aproximativ 
1 Euro) în cazul transferurilor 
obișnuite.

Stabilirea misiunii și obiecti-
velor organizaţiei și elaborarea 
statutului

Depunerea datelor suplimen-
tare, de ex. nr. contului bancar la 
O� ciul Fiscal

Adunarea fondatorilor orga-
nizaţiei, alegerea conducerii, 
membrilor comisiei de cenzori 
(organ de control), adoptarea 
statutului

Transmiterea de către 
minister a deciziei pozitive 

de înregistrare a organizației 
împreună cu numărul IDNO 

(Numărul Fiscal). Înregistrarea 
organizației la primărie împreu-

nă cu numărul IDNO 

Eliberarea de către primărie a 
unui nou certi� cat cu numărul 
de înregistrare IDNO emis de 

minister, și ridicarea celui elibe-
rat mai devreme

Comandarea de către orga-
nizaţie a unei ștampile o� ciale 
a organizaţiei. (În R. Moldova 
există doar un singur execu-

tant o� cial de ștampile. Costul 
ștampilei este de aproximativ 

20 Euro), Executantul ștampilei 
expediază certi� catul orga-

nizaţiei la Ministerul de Justiţie, 
care pune ștampila sa pe partea 
opusă a certi� catului și înregis-

trează organizația

Depunerea de către organi-
zaţie a cererii de deschidere a 
unui cont bancar. (Certi� catul 

ștampilat și ștampila constituie 
baza de depunere a cererii 

pentru un cont bancar. Costul 
aferent este de aproximativ 30 
Euro. Întreţinerea contului va 
costa minim 4 Euro pe lună. 

Atunci când deschidem un cont 
internațional, care operează în 
câteva valute, iar plățile pot �  

efectuate on-line, atunci costul 
de întreținere a acestui cont 
poate ajunge la 50 de Euro 

lunar).

Înregistrarea organizației la 
O� ciul Fiscal.

În sfârșit  putem activ
a!

! !

Din acest mo-
ment se pot obține 

resurse � nanciare 
pentru activitate și se 
trece la acțiune!
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Who is who? 

Partenerul din Republica 
Moldova în proiect

Asociaţia Social-Ecologică din Orhei 
Civis a fost în� ințată în anul 2005. Prin-
tre succesele organizaţiei se numără 
proiectul ecologic implementat în co-
laborare cu Academia de Științe din 
Olanda referitoare la problema depozi-
telor de deșeuri chimice create în tim-
pul URSS în satele din jur. În anii 2006-
2008 asociația a coordonat un proiect 
referitor la activizarea tinerilor, iar în 
anul 2009 a în� inţat un parlament lo-
cal al tinerilor în Orhei. Organizația 
abordează problemele participării mi-
norităţilor etnice la guvernarea locală 
din Orhei. Munca în cadrul organizației 
este efectuată după principiile de vo-
luntariat. 

Contact:
e-mail: civis_ong@yahoo.com
web: www.civis-ong.org

Partenerul polonez în 
proiect

Asociaţia Culturală „Echo Pyzdr” des-
fășoară activităţi în ţară și străinătate 
din anul 1996 în domeniile: educaţie, 
cultură, dialog democratic, dezvolta-
re locală. A obținut de mai multe ori 
Medalia Ministrului Educației a Poloni-
ei și a fost onorată cu: O Scrisoare de 
Felicitare din partea Ambasadorului 
Ucrainei Dmytro Pawłyczko. Pe terito-
riul Republicii Moldova asociația reali-
zează proiecte din anul 2009. În 2012 a 
obţinut menţiunea Ministrului Culturii 
și Turismului din R. Moldova. Toți mem-
brii lucrează în calitate de voluntari.

Contact: 
e-mail: echo@echo.org.pl
web: www.echo.org.pl

Centrul de Informare pentru Autoritățile 
Locale din R. Moldova este un proiect polono-
american � nanțat de Ministerul Afacerilor Ex-
terne a Poloniei și de Agenția Americană pen-
tru Dezvoltare (USAID). Proiectul este realizat 
de Fundaţia de Solidaritate Internaţională.

Centrul:
 Informează despre posibilitățile de 

� nanțare a proiectelor realizare de ONG-uri 
și autorităților publice locale din R. Moldova;

 Organizează training-uri și workshop-uri 
pentru reprezentanții autorităților publice 
și organizaţiile neguvernamentale;

 Desfășoară consultanţă individuală privind 
scrierea și implementarea de proiecte;

 Finanţează proiecte mici pentru autorităţile 
publice locale în cadrul „Small Project Fund”;

Centrul de Informare
din Ialoveni vă invită

În lunile mai și iulie 2015 au fost 
desfășurate activități care răspundeau 
necesităților semnalizate de partenerii 
din R. Moldova. Acestea sunt:

O vizită neplani� cată  
Proiectul „Liderii Democrației” a reînviat inte-

resul autorităților locale poloneze, care în anii 
2013 și 2014 au semnat un acord de colaborare. 

La invitația spontană de a face o vizită în 
Republica Moldova au răspuns: Prefectul de 
Kalisz Krzysztof Nosal, Primarul din Blizanów 
Sławomir Musioł, Consilierul Prefecturii Kalisz 
Janusz Nowak și Primarul Comunei Koźminek 
Andrzej Miklas. Ghidul și traducătorul grupului 
a fost Wika Kowalska  - președinta Asociaţiei 
Culturale „Echo Pyzdr”.  În timpul vizitei care 
a durat 3 zile (24-27 mai 2015) au fost vizitate 
primăriile din comunele moldovenești: Mitoc 
(partener al comunei Blizanów), Mălăiești (par-
tener al comunei Cekowa Kolonia), Mășcăuți 
(partener al comunei Koźminka), și primăriile 
de raion din: Orhei (partener Prefectul de Ka-
lisz) și Criuleni, pe teritoriul căruia se a� ă comu-
na Mășcăuți. Deosebit de interesante au fost 
întâlnirile cu tinerii antreprenori care își asumă 

riscul de desfășurare a unor afaceri de fami-
lie în sectoare precum: horticultura, oieritul, 
creșterea caprelor, iepurilor; producția de lapte 
sau brânză destinate pieței locale. Afaceriștii 
locali întâmpină numeroase probleme care au 
existat în Polonia cu muți ani în urmă, de aceea, 
experiența poloneză împărtășită în timpul vizi-
telor de studii este foarte prețioasă. 

Liderii pentru lideri...
De la 27 iulie până la 1 august trei experţi 

polonezi selectaţi de Asociaţia Culturală „Echo 
Pyzdr” au desfășurat cursuri de instruire în cadrul 
proiectului „Liderii pas cu pas”, implementat în 
municipiul Mitoc de către organizația Civis. La 
cursuri au participat 15 elevi din școala din Mitoc, 
iar un grup mare dintre aceștia reprezenta clubul 
„Tinerilor Jurnaliști”. Trainingul a abordat proble-
me precum managementul și resursele umane, 
comunicarea în cadrul echipei, auto-prezenta-
rea și ciclul de viață al proiectului. Au efectuat 
o vizită de control al acestor instruiri Katarzyna 
Zakroczymska - vicepreședinta Fundației de So-
lidaritate Internațională și  Tomasz Horbowski  - 
Directorul Centrului de Informare pentru Autori-
tăţile Locale din R. Moldova. La sfârșitul cursului 
de instruire a fost organizată o dezbatere Oxford 
al cărei temă a fost implicarea în viața socială, 
după modelul celei care a avut loc pe data de 7 
mai în Gimnaziul din Blizanów. Ca și în Polonia, 
au câștigat argumentele grupului care apăra 
teza  precum că implicarea în viața socială este 
valoroasă. Asociația Culturală TK „Echo Pyzdr” a 
fost reprezentată de: Paulina Wróblewska – fostă 
jurnalistă, în prezent directoarea bibliotecii din 
Blizanów; Ireneusz Pietrzak – directorul Grupului 
Școlar din Blizanów; Grzegorz Pilecki – jurnalist, 
absolvent al Școlii Drepturilor Omului; avocat al 
drepturilor elevilor de pe lângă Consiliul Tinere-
tului din Orașul Kalisz.

Delegația reprezentanților autorităților polone-
ze în fața primăriei din Mitoc, 24-27 mai 2015

Organizatorzy składają podzię-
kowanie przyjaciołom, którzy 

przyczynili się do sprawnej reali-
zacji działań w Polsce i Mołdawii, 
szczególnie polskim wolontariu-

szom uczestniczącym w wizytach 
studyjnych do Mołdawii, które 

wykraczały poza planowany prze-
bieg projektu. 

 Sprijină parteneriatele dintre autoritățile 
locale și ONG-uri.

 Dacă aveți nevoie de formare în munca de 
proiect?

 Dacă doriți să pregătiți un proiect de succes?
 Dacă aveți probleme cu coordonarea pro-

iectului?
Centrul din Ialoveni vă poate ajuta la pregă-

tirea proiectului, poate sprijini inițiativele loca-
le, poate desfășura instruiri și formări în orașul 
dumneavoastră. E su� cient să contactaţi::

Centrul de Informare
pentru Autoritățile Locale
Str. Alexandru cel Bun 33
MD-6801 Ialoveni
tel. (0-268) 93408
Director: Tomasz Horbowski
e-mail: tomasz.horbowski@centruinfo.org

Interviurile și dezvoltarea publicației
Coordonatorul polonez
Wika Kowalska


