
Prin spirit de echipă și colaborare v-om realiza lucruri minunate în Primăria Rezina.

Cetățenii Primăriei Rezina beneficiază de suport metodic în cadrul proiectului „Informează,
abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanre bugetară în
Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V Gernania.

Prin Decizia consiliului orășenesc nr. 8/19 din 19 octombrie 2020 a fost adoptat
Regulamentul pentru participarea cetățenilor în Bugetarea Parcipativă (BP) cu suma de 225 000
MDL.

Bugetarea participativă este un proces în premieră derulat de Primăria Rezina, prin care
ideile grupelor de inițiativă se transformă în realitate.
De ce avem nevoie de bugetarea participativă?

 Să ne exprimăm problemele cu care ne confruntăm şi să propunem soluţii pentru
rezolvarea lor.

 Să fim ascultați, înţeleși şi să vedem că părerele noastre chiar contează.
 Să formulăm idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în

cartierul şi în oraşul nostru.
 Să avem ocazia de a ne transforma ideile în proiecte ale comunităţii.
 Să participăm activ la realizarea şi urmărirea proiectelor.
După mai multe discuții a comisiei creată prin Dispoziția primarului nr.54 din 01 aprilie 2021,

s-a hotărât să fie finanțate 11 proiecte, care au respectat Regulamentul adoptat de consiliul
orășenesc.

Un proiec a fost implimentat „Drepturi egale pentru toți”, unul este în curs de
implimentare „Cultura prin poezie și proză” și la 9 proiecte le dăm start azi:

1. „Drepturi egale pentru toți” - beneficiază de suport metodic din partea Serviciului de
Asistență Psihopedagogică 5 cadre didactice, care lucrează cu 12 copii cu dizabilitate
severă (ADHD, sindrom DOWN, tulburări din spectrul autismului, etc) care se educă în
grădinițele și liceele din oraș. Pentru acești copii cu dizabilitate severă au fost procurate
materiale didactice și de suport în sumă de 14700 MDL.

2. „Cultura prin poezie și proză” - Concursul literar al declamatorilor este organizat de
Cenaclul „La steaua...” în parteneriat cu Primăria or. Rezina. Etapa finală a Concursului
literar este precedată de etapa preliminară în instituțiile de învățământ cu participarea
copiilor de 5-6 și 6-7 ani din 4 grădinițe (nr. 1; 2; 5; 6) din or. Rezina, cu participarea
elevilor din cl. primare, gimnaziale și liceale din liceele „Alexandru cel Bun”, Olimp” (or.
Rezina) și „Evrika” (or. Rîbnița). Adulții vor participa doar la etapa finală în PRC „N.
Lupov”. Etapa preliminară se va desfăşura în perioada 15 octombrie -26 noiembrie 2021,
în cadrul căreia vor fi desemnați pentru etapa finală câte trei participanți la fiecare
categorie, din fiecare instituție. Etapa finală se va desfășura în perioada 01-10 decembrie
2021 în PRC „N. Lupov”. La etapa finală vor participa 56 de copii, tineri și adulți. Suma
proiectului 22980 MDL.

3. „Consolidarea comunităţilor prin artă, cultură şi tradiţii” - Facilitarea dialogului cu
cetățenii prin activități comune între PRC „N. Lupov”, Clubul Adulților din Rezina (CAR)
și Primăria Rezina. În orașul Rezina a fost fondat Clubul Adulților din Rezina, având
drept scop: „Promovarea participării adulțulilor la instruiri în domeniul social și cultural”.
CAR a devenit un loc de învățare practică a cetățeniei democratice, a exprimării,
comunicării, dialogului, negocierii, luării deciziei și evaluării, un loc în care adulții se pot
exprima și pot dialoga între ei și cu administrația publică locală, cu factori de decizie, în
probleme de interes comun. Vom desfășura mai multe instruiri pentru membrii CAR,
care vor interacționa cu repezentanții APL-ui și cu consilierii. Membrii instruiți se vor
implica în rezolvarea problemelor comunitare și vor aduna informație despre istoria



localității și a Personalităților rezinene. Această informație va fi stocată pe un ecran
degital, care va fi instalat în holul Palatului raional de cultură „N. Lupov”. Și noi vom
scrie o filă din istoria localității noastre. Suma proiectului 23000MDL.

4. „La Nistru la mărgioară” - Renumitul dirijor de fanfară Efim Caftanat a pus baza artei
muzicale tradiționale de fanfară aici la Nistru. Cu timpul acest gen de muzică a devenit
tot mai rar întâlnit. Acum, zece ani de când Fanfara „Plai Nistrean” a fost fondată, s-a și
reanimat acest gen de muzică în zona noastră. Fanfara „Plai Nistrean” a reușit să se
plaseze în rândul celor mai reprezentative colective „model” din republică, prin
diversitatea genurilor și felului de interpretare a cântecelor specifice zonei nistrene. La
Festivalului Concurs Național „Fanfara Argintie”, ediția a XIV-ea din orașul Soroca
Fanfara „Plai Nistrean” a obținut Premiul Mare și Trofeul Festivalului. A participat la
nenumărate acțiuni culturale, festivaluri, concursuri raionale, naționale și internaționale,
care i-au adus succes și locuri premiante, promovând în așa fel orașul, raionul Rezina și
zona nistreană. Maestrul Ion Crasnopolscki a pregătit aranjamente muzicale pentru
fanfara „Plai Nistrean” de la Rezina, culese din zona Nistrului. O parte din aceste piese
au fost înregistrate în studioul din orașul Chișinău. Piesele înregistrate în studiou au
nevoie de filmări specializate pentru a putea fi promovate. Înregistrarea pieselor am
făcut-o din surse sponsorizate. Dar pentru a duce la bun sfârșit proiectul inițiat, avem
nevoie de 24450 MDL, pentru achitarea filmărilor și montării acestor piese și editarea
unui pliant. Piesele înregistrate vor fi plasate pe un CD și lansat pentru comunitate. Prin
implementarea proiectului „La Nistru la mărgioară” vom promova muzica de fanfară
specifică zonei nistrene, orașul Rezina și sponsorii acestui proiect.

5. ”Siguranța copiilor”- Grădinița nr.1 ”Leagănul copilăriei” v-a beneficia de pavarea
trotuarelor adiacente terenului de joacă de pe teritoriul grădiniței. Aceasta oferind pentru
100 de copii care zilnic frecventează grădinița să circule și să se joace afară în aer liber
într-un spațiu sigur și curat. Suma proiectului 25000 MDL.

6. ”Distracții sănătoase la terene sigure și frumoase”- Grădinița nr.6 ”Cocoșelul de aur”
beneficiază de o curte spațioasă care oferă nevoi de mișcare a unui număr de 320 de
copii din 14 grupe. De la lucrătorii instituției și părinții copiilor a parvenit o solicitare de
a instala la un teren de joacă un complex de joacă cu tematică marină destinate
activităților distractive și relaxante afară. Din acest motiv se dorește reamenajarea
teritoriul de joacă cu un complex sigur, inofensif, atractiv pentru o mai bună dezvoltare
fizică și cognitivă în aer liber. Scopul proiectului este de a oferi copiilor un loc de joacă și
recriere modern,care corespunde necesităților fizice și sociale. La terenele de joacă copiii
își vor petrece cea mai mare parte a timpului, tot aici își vor forma și extinde abilitățile,
performanțele. Suma proiectului 25000 MDL.

7. ”Copii sănătoși – părinți fericiți” - grădinița nr. 2 ”Andrieș” v-a beneficia de un
inventar sportiv de care vor beneficia 140 de copii, care frecventează instituția preșcolară,
cât și pentru generațiile viitoare de copii, care vor fi înscriși în instituție. Educatorii vor
avea condiții adecvate pentru desfășurarea activităților sportive calitative în corespundere
cu vârsta și necesitățile de bază în dezvoltarea fizică a copiilor. Copiii vor putea însuși
noi deprinderi sănătoase, care vor avea efect pe termen lung, atât în dezvoltarea fizică, cât
și pshică, astfel contribuind la îmbunătățirea calității vieții în orașul nostru, crescând și
dezvoltând o generație sănătoasă. Suma proiectului 25000 MDL.



8. ”Menține viață, grădinița în verdeață”- Grădinița nr.6 ”Cocoșelul de aur” beneficiază
de o curte spațioasă care oferă nevoi de mișcare a unui număr de 320 de copii din 14
grupe. Din acest motiv dorim să reamenajăm teritorile verzi în conformitate cu normele și
reglamentările Regulamentului Sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie care duc la
dezvoltarea fizică și mentală a copiilor și îmbunătățirea peizajului și integrității naturale a
terenului. Pentru a contribui la rezolvarea problemei date, avem nevoie de plantarea
arbuștilor, arborilor, pomilor, tufarilor

Odată cu implimentarea proiectului se vor îmbunatăți considerabil condițiile pentru
organizarea activitații angajaților și desfășurarea activităților instructiv-educative și
extracuriculare cu copiii. Luând în considerație constatările experților grădinița fiind
amplasată lângă gara auto, plantarea corectă a plantelor servește ca protecție împotriva
zgomotului, vântului, prafului, zăpezii și fitoncidele secretate de plante pot ucide bacteriile și
purifică aerul (pâna la 70%) din praf ceia ce este foarte benefic pentru sănătate. Se va
îmbunătăți situația ecologică și sanitaro-igienucă a teritoriului grădiniței. Arborii și arbuștii pe
parcursul anului vor înfrumuseța aspectul teritoriului instituției, care va crea o atmosferă
exotica, iar prin diversitatea pomilor fructiferi copiii îsi vor dezvolta cunoștințele despre
varietatea produselor sănătoase pentru organismul uman. Suma proiectului 25000 MDL.

9. ”Condiții bune-copii sănătoși” - grădiniță nr.5 ”Bucuria” v-a beneficia de înlocuirea
mochetei cu linoleum în sala muzicală astfel se va asigura un mediu sigur pentru 180
copii din 8 grupe. Amenajarea spațiului al sălii de muzică și sport va permite
îndeplinirea criteriilor Standardului Educațional, condițiilor confortabile pentru
dezvoltarea muzicală a copiilor, implementarea jocului și a activitățiilor fizice. Suma
proiectului 15605 MDL.

10. ”Activitatea sportivă prelungește viața”- beneficiarii proiectului, locuitorii străzii
Voluntarilor 12 și Șciusev din orașul Rezina, v-or achiziționa 3 turnice de diferite mărimi
pentru exerciții fizice. Instalarea acestor turnice v-or contribui la comunicarea dintre
generații li v-a avea un efect benefic asupra sănătății copiilor, tinerilor și adulților. Suma
proiectului 2100 MDL.

11. ”Amenajarea terenului de joacă din strada Pirogov 4 și 5” - proiectul va oferi
copiilor un spațiu de joacă, iar părinților siguranța că cei mici nu sunt expuși pericolelor
străzii. Cu ajutorul primăriei Rezina va fi cumpărat un scrânciob mare, dublu. Suma
proiectului -19917 MDL.

Prin acest proiect Primăria orașului Rezina are ca obiectiv să încurajeze cetățenii să identifice
și să semnalizeze neajunsurile din comunitatea în care trăiesc, contribuind apoi cu un efort
comun cu administrația publică la soluționarea acestor probleme.

Această colaborare tinde să sensibilizeze societatea civilă asupra bunurilor publice și tot
odată să crească transparența, eficiența și eficacitatea proceselor de elaborare și executare a
bugetelor, prin participarea și monitorizarea din partea societății.
Primăria Rezina în anul 2021 a alocat în totat 187751 MDL pentru finanțarea cererilor de
proiect sus menționate.


