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În procesul realizării diagnosticului au fost implicați mai mulţi
actori, fiecare contribuind la îmbunătățirea lui, adăugând
efortul său pentru succes. Aceştia sunt:






Administraţia Publică Locală (Consiliul Local, Primarul);
Locuitorii cartierului străzilor Miorița și Păcii din oraşul Rezina;
Societatea civilă (AO ADR ”Habitat”, Comitetul de cartier ”Cartierul vierde” din străzile Păcii și Miorița);
Agenţii economici (Gospodăria Comunal Locativă, SA ”Lafarge”, Rezina, Filiala Rezina a Centrului Sănătăţii
Familiei „ GALAXIA”, Săptămânalul regional ”Cuvântul”).

Au fost identificate mai multe probleme de ordin social, economic și ecologic:

 Drumul de acces în cartier (str. Păcii), foarte detiorat;
 Lipsa structurilor de recreere și agrement în cartier pentru copii și tineri;
 Spațiile verzi din cartier nu sunt suficiente și merită a fi consolidate, extinse și amenajate;
 Lipsa unei parcări auto autorizate. Strada Păcii face parte din zona rezidențială a cartierului, și
mașinile parcate pe carosabilul ei îngreunează atât mișcarea pietonilor cât și a autovehiculelor;
 Insuficiența locurilor de muncă;
 Șomajul și migrația forței de muncă, care antrenează sărăcie și scăderea puterii de cumparare;
 Poluarea aerului și poluare acustică de camionele de mare tonaj, care traversează orașul spre uzina
metalurgică și de ciment din or. Râbnița, și spre S.A. ”Lafarge” ciment din or. Rezina;
 Poluarea solului;
 Poluarea apelor.
Însă problema de bază a urbei Rezina constituie colectarea şi evacuarea apelor menajere din
cartierul străzilor Păcii și Mioriței, care a și fost plasată în prim plan de cetățeni în cadrul unui sondajexpres pe un eșantion de 50 persoane, și în discuțiile cetățenilor cartierului vizat, cu primarul de
Rezina dl. Simion Tatarov, în cadul unui focus grup, la care au participat 10 persoane.

Procesul de elaborare a raportului a fost unul interesant și
participativ, cu implicarea tuturor celor interesați de
soluționarea problemelor cartierului din str. Miorița și
Păcii din. Or. Rezina. Raportul a fost eleborat pe etape:

Etapa de evaluare
a diagnosticului

Etapa de
elaborare a
diagnosticului

Etapa de identificare

Etapa de identificare:
a) identificarea resurselor umane pentru
grupul/echipa de proiect;
b) identificarea partenerilor;
c) identificarea nevoilor din or.
Rezina (cartierul str.Pacii și Mioriței)

La formarea grupului am ținut cont ca el să
reprezinte toate domeniile, delegați cu
responsabilitate, și prezență la asigurarea
calității serviciilor publice. În cazul dat servicii
de canalizare.
Condiții SÍNE QUA NON:
• creșterea sinergiei procesului de soluționare a nevoilor;
• creșterea atitudinii pro-active cu privire la nevoile
existente;
• principiul parabolei bicicletei este un simbol al dezvoltării:
dezechilibrul se transformă în echilibru numai prin
acțiune, pedalând această bicicletă tot mai tare.

Identificarea resurselor umane pentru grupul/echipa de proiect
”Punctul de creștere” al atitudinii comunitare cu privire la nevoile existente.

Interesele comunității/
localității
Interese
de grup (cetățeni
afectați)

Conjunctura

Beneficii/resurse

a) Echipa de proiect
Nume, prenume
Valeriu Rusu

Vârsta
63 ani

Tudor Iașcenco

69 ani

Director, Săptămânalul Regional Jurnalist
”Cuvântul”

069112732

Simion Tatarov

52 ani

Primar de Rezina

Inginer electronist

069201110

Ion Balan

49 ani

Director Gospodăria Comunală

Inginer mecanic

062003777

Svetlana Rusu

62 ani

Economist

069002162

Elena Roman

59 ani

Jurnalist

025422449

Ciobanu Tatiana

35 ani

Pedagogie

025423500

Cataraga Grigore

60 ani

Coordonator de proiecte AO ADR
”Habitat”
Redactor Săptămânalul Regional
”Cuvântul”
Șef secție tineret și sport, primăria
Rezina
SRL Tipografia Rezina, președinte
comitet de cartier

Tipograf

068247197

Lis Iulia

57 ani

Contabil AO ADR ”Habitat”

Contabilitate

069383465

Director
”Habitat”

Ocupația
executiv AO

Profesia
Telefon
ADR Management financiar;
IT
și
comunicații 069245390
digitale.

b) Partenerii
Denumirea
AO ADR ”Habitat”

Primăria or. Rezina,
Gospodăria Comunal
Locativă
Săptămânalul regional
”Cuvântul”

Rolul
Va administra implementarea de suscces a proiectului și va
cataliza relațiile de colaborare, implicare și participare a
tuturor actorilor cointeresați de realizarea proiectului.
Va contribui finaciar la bugetul proiectului și la
implementarea lui.
Va executa lucrările tehnice și va asigura cu echipament
necesar tote lucrările.
Va mediatiza implementarea proiectului

Alți parteneri
Denumirea

SA ”Lafarge”, Rezina.
Comitetul de cartier
”Cartierul vierde” din
străzile Păcii și Miorița.
Filiala Rezina a Centrului
Sănătăţii Familiei
„GALAXIA”

Rolul

Va contribui cu ciment pentru construcția fântânilor de
canalizare.
Împreună cu AO ADR ”Habitat”, vor mobiliza cetățenii să
participe și să se implice în procesele de soluționare a
problemelor cartierului și guvernării locale.
Împreună cu AO ADR ”Habitat”, va participa la Adunările
Informaționale cu cetățenii cartierului: ”Importanța unui
mediu curat pentru sănătate”

3 ședințe de lucru
1 vizită la sediu AO ADR ”Habitat” a
expertului N. Moscalu
Ședință de constituire a echipei și
atribuirea rolurilor/sarcinilor
Ședință în cadrul focus-grupului
(10 persoane) cu primarul de Rezina
dl Simion Tatarov.
Ședință privind elaborarea raportului

Ședință de lucru asupra diagnosticului (varianta 1 elaborată), cu asistența expertului dl Nicolae Moscalu, care a contribuit
la îmbunătățirea lui.

Metode utilizate la elaborarea DIAGNOSTICULUI
Pentru efectuarea studiilor cu rezidenții din cartierul străzilor Miorița și
Păcii au fost folosite următoarele metode:
• Sondaj-expres cu locuitorii cartierului: ”Problemele cartierului prin
ochii populației”, efectuat pe un eșantion de 50 persoane.
• Observații și plimbări de investigații pe străzile Miorița și Păcii ale
cartierului, în locurile unde se revarsă la suprafață apele reziduale
din septicele de canalizare.
• Analiza proiectului tehnic al magistralei de canalizare, care duce
spre colector, pentru a identifica locurile de conectare a imobilelor
din străzile Păcii și Mioriței.
• La sediul AO ADR ”Habitat”, a fost organizată o discuție/focus grup,
a cetățenilor cu primarul de Rezina dl. Simion Tatarov. În cadrul
acestui focus grup, cetățenii s-au expus asupra tuturor problemelor
existente în cartier.

Sondaj-expres cu
locuitorii
cartierului:
”Problemele
cartierului
prin ochii
populației”

Locul unde se scurg apele rezidule din strada Mioriței,
este chiar în fața Procuraturii din or. Rezina

Observații și plimbări de investigații pe
Străzile Miorița și Păcii ale cartierului, în
locurile unde se revarsă la suprafață apele
reziduale din septicele de canalizare

Așa arată strada Păcii, deteriorată cu gropi pline cu ape reziduale,
care se scurg din septicile de canalizare, iar mai apoi la vale în
fluviul Nistru.

Analiza proiectului tehnic al magistralei de canalizare, care duce spre colector,
pentru a identifica locurile de conectare a imobilelor din străzile Păcii și Mioriței.

Probleme identificate:
• Scurgerea apelor reziduale din septicile de canalizare,
construite prin anii 1960
• Drumul de acces în cartier (str. Păcii), foarte detiorat;
• Lipsa structurilor de recreere și agrement în cartier
pentru copii și tineri;
• Spațiile verzi din cartier sunt insuficiente și merită a
fi consolidate, extinse și amenajate;
• Lipsa unei parcări auto autorizate.
Strada Păcii face parte din zona rezidențială a
cartierului, și mașinile parcate pe carosabilul ei
îngreunează atât mișcarea pietonilor cât și a
autovehiculelor;
• Insuficiența locurilor de muncă.

Casele din cartierul din străzile Miorița și Păcii din orașul Rezina,
cu gropi autonome de canalizare, fiind construite în anii 1960,
au fisuri, care de pe urma ploilor deseori se umplă și se revarsă la
suprafață, poluând solul și apele râului Nistru.
Problema ecologică în cauză are un impact negativ local, regional
și global, poluiază apele dulci subterane din valea Nistrului, însăși
apa fluviului și Marea Neagră.

Problema selectată ce ține dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor reziduale ale
or. Rezina este una cunoscută nu numai la nivel local, dar și național deja de 14 ani.
La problema ce ține de drumul de acces în cartier (str. Păcii), foarte detiorat, dl primar a asigurat că din fondul rutier local
și contribuția unor agenți economici generoși în aprilie-mai 2018 va fi reparat. Acest exemplu demonstrează că acest studiu
efectuat de AO ADR ”Habitat” și parteneri este unul sinergetic, cu impact complemetar asupra soluționării și altor
probleme, este de fapt și o istorie de succes generată de atitudine și poziție pro-activă în situațiile de insatisfacție ale vieții
cetățenilor.
Concluzie: prin prisma problemelor analizate se constată că în rîndul populației cartierului au o pondere semnificativă de
influențare, categoriile sociale pro-active. Acest diagnostic a scos în evidență seturi de măsuri/soluții specifice și abordări
coparticipative din partea tuturor factorilor interesați pentru soluționarea problemelor (instituții publice, agenți economici,
mass-media, ONG-uri, cetățeni).

Acest diagnostic propune îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor cartierului și ameliorarea stării mediului prin
executarea lucrărilor de reconstrucție a sistemului de canalizare și lichidarea foselor septice, prin conectarea imobilelor
din cartierul srăzilor Păcii și Mioriței la magistrala de canalizare, construită în anul 2016, care trece prin apropierea
acestui cartier, la circa 400 metri.

De impactul benefic al proiectului se vor bucura nu numai cetățenii,
dar și biodiversitatea din ecosistemele nistrene, acvatice și terestre

Componența Comitetului de cartier:
”Cartierul Verde” din străzile Păcii și Mioriței
or. Rezina
Cataraga Grigore
Svetlana Șeptichin
Grigore Duca
Galina Șveț
Alexei Gornea
Ilie Gonța
Ursu Alexandru
Butnaru Valeriu
Panfilii Ion

La elaborarea diagnosticului nu am avut probleme, datorită instruirei foarte bune,
materialelor furnizate de echipa proiectului ”Acces pentru Succes” și suportului de
consultanță foarte bun din partea expertului dl Nicolae Moscalu. Sinergia a stat la baza
elaborării diagnosticului, tot ansamblu de resurse, participarea și implicarea cetățenilor,
și partenerilor.

Succesul nostru are la
bază trei componente:
1. O viziune clară a viitorului comun dorit (Un cartier
vierde, curat, nepoluat.)
2. Acţiuni sinergetice, orientate pentru realizarea
scopului.
3. O motivare şi o stare interioară care generează
dorinţa partenerilor de a acţiona sinergetic.

Succes, susținere și încredere tuturor, din partea
BENEFICIARILOR

Valeriu Rusu
AO ADR ”Habitat”
Email: adr.habitat@gmail.com

