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Noutati 
pentru șoferi

Ministerul de Interne 
propune modifi cari la 

modul de aplicare a amenzilor 
pentru abaterile din trafi c. Ast-
fel șoferii ar putea să aleagă: fi e 
plătesc jumatate din amenda 
în 3 zile, dar rămân cu punctele 
de penalizare, ca și în prezent, 
sau plătesc amenda integral în 
72 de ore și scapă de punctele 
de penalizare.

Modifi carile prevăd 
amenzi și puncte de penalizare 
și pentru participanții la curse-
le de mașini. De asemenea s-ar 
putea majora și amenzile pen-
tru unele încălcări ale regulilor 
de circulatie, însă deocamdată 
nu se știe cu cât. Ministerul de 
Interne mai propune și majo-
rarea termenului în care este 
cercetat un dosar adminis-
trativ în judecată, de la 3 luni 
până la un an. 

E.C.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR 
Nord) a lansat luni, 12 octombrie 2015, la Bălți, 
proiectul-pilot „Dezvoltarea planifi cării strate-
gice în Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”. 
Conceptul de proiect a fost elaborat de ADR Nord 
în vederea îmbunătățirii planifi cării strategice 
atât prin utilizarea unor metode moderne cum 
ar fi  Sistemul Informațional Geografi c (GIS), cât 
și prin crearea elementelor de identitate vizuală 
(branding regional) pentru Regiunea de Dezvol-
tare Nord.

La evenimentul de lansa-
re a proiectului au partici-

pat Ambasadorul Republicii Cehe la 
Chișinău, Excelența Sa Jaromír Kvapil, 
reprezentanți ai Agenției Cehe pentru 
Dezvoltare, care va sprijini fi nanciar 
proiectul, și reprezentanți ai Royal 
HaskoningDHV, care va realiza proiec-
tul împreună cu ADR Nord.

E.S. Jaromír Kvapil a salutat lan-
sarea proiectului-pilot de dezvoltare a 
planifi cării strategice într-o localitate 
importantă ca orașul Bălți. În acest 
context, diplomatul a spus că Ambasa-
da Republicii Cehe în Chișinău susține 
activitățile și proiectele realizate de 
ADR Nord. Directorul ADR Nord, Ion 
Bodrug, i-a mulțumit E.S. Jaromír 
Kvapil pentru suportul continuu, apre-
ciind înalt colaborarea fructuoasă din-
tre ADR Nord și Ambasada Republicii 
Cehe în Chișinău, în rezultatul căreia a 
fost posibilă realizarea câtorva proiecte 
în Regiunea de Dezvoltare Nord.

Reprezentanții delegației cehe au 
discutat cu specialiștii ADR Nord des-
pre etapele ulterioare, activitățile și 
rezultatele proiectului. În cadrul unor 
traininguri, specialiștii ADR Nord ur-
mează să fi e instruiți despre brandin-
gul regional și cum să utilizeze sistemul 
GIS. Totodată, în cadrul proiectului ur-
mează a fi  organizate o vizită de studiu 
în Republica Cehă, pentru familiari-
zarea cu practicile de succes în dome-
niu, o campanie de conștientizare și o 
conferință de fi nalizare a proiectului.

„În ultimii ani, am îmbunătățit 
continuu conceptul de proiect de dez-
voltare a panifi cării strategice, inclusiv 
împreună cu experți europeni, în ca-
drul unui proiect Twinning. Odată cu 
realizarea acestui proiect, ADR Nord 
va trece la un nivel superior de imple-
mentare a proiectelor. Acest proiect 
de dezvoltare a planifi cării strategice, 
utilizând GIS, este un proiect-pilot în 
sensul deplin al cuvântului. Rezulta-

tele acestuia vor declanșa un nou tip 
de planifi care strategică, în cele din 
urmă Regiunea de Dezvoltare Nord 
devenind mai atractivă pentru investi-
tori”, susține directorul ADR Nord, Ion 
Bodrug.

Amintim, că la sfârșitul anului 
trecut, o echipă de experți cehi a de-
marat prima etapă de elaborare a 
studiului de fezabilitate pentru acest 
proiect. Atunci, experții cehi au ana-
lizat cadrul legislativ în domeniu și 
au cercetat calitatea datelor existente. 
Tot anul trecut, în cadrul proiectu-
lui, ADR Nord, Î.S. „Cadastru”, S.A. 
„RED-Nord”, S.A. „CET-Nord”, Î.M. 
„Apă-Canal Bălți”, SRL „Bălți-Gaz”, 
S.A. „Drumuri Bălți” și S.A. „Moltele-
com” au semnat un acord de partene-
riat, în prezența E.S. Jaromír Kvapil.

Platforma GIS reprezintă un su-
port modern și efi cient în facilitarea 
deciziilor privind dezvoltarea regio-
nală, atragerea investitorilor, valori-

fi carea potențialului turistic al regiu-
nii, precum și pentru elaborarea unor 
analize socio-economice.

Proiectul-pilot „Dezvoltarea pla-
nifi cării strategice în Regiunea de 
Dezvoltare Nord, Moldova”, care 
inițial se numea „Dezvoltarea instru-
mentelor moderne de planifi care în 
Regiunea de Dezvoltare Nord, utili-
zând tehnologia GIS”, a fost elaborat 
de ADR Nord și urmează a fi  realizat 
în perioada 2015-2017, cu sprijin fi -
nanciar din partea Republicii Cehe, 
prin intermediul Agenției Cehe pen-
tru Dezvoltare. 

În 2013, proiectul-pilot a fost 
îmbunătățit în cadrul proiectului 
Twinning „Dezvoltarea capacităților 
în domeniul dezvoltării regionale în 
Republica Moldova”, grație supor-
tului consultativ și metodologic din 
partea experților francezi și români.
Valoarea totală estimativă a proiectu-
lui este de 92 de mii de euro.

SMURD 
la Soroca

Caz grav la Spitalul r-al 
Soroca. Un bărbat de 

55 de ani trebuia transpor-
tat de urgență la un spital din 
capitală. Astfel, o echipă de 
medici și paramedici SMURD 
a transportat persoana cu o 
ambulanță de tip C1, pe drum 
fi indu-i administrate prepara-
te medicamentoase necesare. 
Bărbatul a fost preluat cu he-
moragie internă și a fost pre-
luat de către medicii Spitalului 
Oncologic din Chișinău.

Echipele SMURD din țară 
sunt solicitate în cazuri diferite 
pentru ajutorul cetățenilor. Pe 
parcursul unui an, sunt înregis-
trate peste 500 de intervenții.
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ADR Nord a lansat un proiect de creare a unui sistem 

modern de planifi care în Regiunea de Dezvoltare Nord

Maria Chirița se naște la 1947, la 10 octom-
brie, în s. Cremenciug. După ce absolvește 

șapte clase în satul natal urmează cele superioare la 
Soroca. Vine apoi la Școala de iluminare culturală 
„Elena Sîrbu”. Se întoarce în satul natal, unde ac-
tivează mai întîi în calitate de contabil, apoi șef de 
club, iar din luna lui octombrie 1971 și pînă în pre-
zent este secretara consiliului sătesc Cremenciug.

O femeie mai mult rușinoasă, iar ceea ce face 
este pentru că trebuie și nu pentru că ar dori să fi e 
lăudată. O stimează în sat toată lumea, de aceea 
și mic și mare se adresează către dumneaei după 
nume și patronimic.

- Am activat cu cinci primar și cu toți am gă-
sit limbă comună. Să știți că-mi place ceea ce fac. 
M-am deprins mult cu lucrul și dacă ar fi  posibil aș 
dormi acolo, la primărie. Sunt legată de lucru cu 
trup și sufl et, - povestește d-na Maria.

Maria Chirișa, fi ind tînără, era foarte energică 
li a fost aleasă deputat al sovietului sătesc, era ac-
tivă în lucrul obștesc. Și de cîte ori se întîmpla să 
vină la vre-o sărbătoare, apoi cei care o cunosc o 
roagă să cînte un cîntec. Are o voce frumoasă, pen-
tru acest lucru sătenii o mai numeau Zîchina. A fost 
și dirijorul corului sătesc, compus din 55 de persoa-
ne, care de nenumărate ori a ocupat locuri de frunte 
în raion.

- În 1989 am ocupat locul II în cadrul unui con-
curs raional, iar drept premiu a fost călătorie pen-
tru întreaga grupă la Kiev. În anul următor, fi ind 
învingători, am primit toți cîte o foaie de odihnă la 
mare. Era nu știu cum mai interesant, altfel decît 
acum, azi rar sat care mai are un cor. Altfel este lu-
mea acum, - spune interlocutoarea mea.

Vestea că s. Cremenciug ocupase locul trei 
drept cea mai bună primărie a fost auzită în întrea-
ga Moldovă.

- Știți, așa mă obișnuisem, așa știam să lucrez 

– să am o disciplină în toate. Dar au fost și cazuri, 
cînd din neștiință sau din neatenție, căci nu poți să 
le ții minte pe toate, mai uiți cîte ceva. Mi-amintesc 
că odată am avut un control frontal și d-l primar, 
care era pe-atunci, răspundea afi rmativ la orice 
întrebare a inspectorului. Adică: „Așa document 
aveți?” – „Da”. „Dar așa act?” – „Da”. Și la un mo-
ment dat acesta spune: „Prezentați-l”. Și d-l primar 
se întoarce către mine și spune: „Maria, adă-l”. dar 
eu știam că nu-l avem și numai acesta lipsea din 
toate, care fuseseră enumerate și așa mă rugam 
în sine: „Numai să nu mi-l ceară pe acesta”. Ei, ce 
să fac – dau fuga la dulap și mă fac a căuta și pun 
mîna la obraz și lacrimile încep a șiroi, dar caut. 
Văzîndu-mă, inspectorul întreabă de ce mă țin de 
obraz, nu cumva mă dor dinții de plîng și eu răs-
pund afi rmativ, dînd din cap și atunci el, jeluindu-
mă, îmi spuse să nu mai caut, mă crede pe cuvînt 
că am acel document, - rîde cu plăcere d-na Maria.

- Și totuși prin ce se deosebește femeia de la 
țară de cea de la oraș? – o întreb eu pe interlocu-
toarea mea.

- Totuși noi, femeile de la țară, suntem mai 
chinuite, diferite de cele de la oraș. Avem mai 
multe responsabilități, la orele cinci suntem deja 
în picioare, îngrijim întreaga gospodărie, mai apoi 
pregătim micul dejun și – fuga la lucru. Dar reușim 
să fi m și frumoase, - răspunde d-na Maria.

Și dacă ar avea posibilitate, n-ar schimba satul 
pe oraș pentru toată bogăția din lume, căci anume 
la sat are răsufl area mai liberă, pămîntul – mai 
cald.

- Gîndesc că atunci cînd marii scriitori ai nea-
mului nostru au dezmierdat femeia în versuri, apoi 
s-au inspirat anume de la chipul femeii de la țară. 
O țărancă este întruchiparea căldurii, continuită-
ții, credinței, într-un cuvînt, a tot ce este Dumne-
zeiesc, - îmi mărturisește d-na Maria.

MMariaaria CHIRIŢA:  CHIRIŢA: 
„„Femeia - o întruchipare DumnezeiasFemeia - o întruchipare Dumnezeiască”că”

„IARNA VA 
FI MAI 

SCURTĂ!” 
Temperaturile calde aso-

ciate cu schimbările climatice 
vor face ca primăvara să vină 
în medie cu trei săptămâni mai 
devreme în SUA în următorul 
secol. Relatările aparțin cerce-
tătorilor americani. 

"Previziunile noastre ara-
tă că iarna va fi  mai scurtă", 
a spus Andrew Allstadt, de la 
Universitatea Wisconsin-Ma-
dison, co-autor al studiului.

În timp ce iubitorii de căl-
dură ar putea fi  tentați să se bu-
cure, oamenii de știință atrag 
atenția asupra impactului pe 
termen lung pe care o astfel de 
schimbare îl va avea asupra fa-
unei și fl orei.

"Păsările migratoare, care 
acoperă distanțe lungi, aleg 
momentul plecării în funcție 
de lungimea zilelor de iarnă. 
Dacă primăvara vine cu trei 
săptămâni înainte de termen, 
păsările, care își vor menține 
aceleași date de migrație ba-
zate pe durata zilei, vor risca 
astfel să ajungă la locurile de 
reproducere și să descopere că 
plantele de care au nevoie au 
crescut deja mai mult", a expli-
cat Andrew Allstadt.

Sosirea timpurie a primă-
verii va fi  resimțită pe coastele 
de nord-vest ale SUA la Pacifi c 
precum și în regiunile muntoa-
se din vest. Schimbarea ar tre-
bui să fi e mai puțin notabilă în 
partea de sud, unde primăvara 
sosește deja mai devreme.


