ASTRA SE PREZINTÃ:

ASOCIAÞIUNEA LA ANENII NOI DE 7 ANI

A

sociaþia obºteascã „ASTRA – Anenii Noi” a
fost înfiinþatã la 21 august 2007, fiind înregistratã de primãria oraºului Anenii Noi ca
asocia?ie de culturã ºi non-profit. În calitate de promotor ºi
continuator al activitãþii culturale a Asociaþiunii
Transilvane pentru Literatura Românã ºi Cultura
Poporului Român (ASTRA), înfiinþatã la Sibiu în 1861,
„ASTRA – Anenii Noi” s-a constituit în scopul:
– participãrii publice a populaþiei din comunitate;
– susþinerii ºi promovãrii culturii na?ionale;
– promovãrii participãrii ºi solidaritãþii cetãþenilor în
viaþa ºi dezvoltarea comunitãþii;
– derulãrii de programe de mediu ºi ecologice în
comunitate;
– acordãrii de ajutoare umanitare ºi materiale tinerilor
dotaþi.
Asociaþia posedã un site actualizat în permanenþã
www.cnan.wordpress.com. Avem 45 de membri activi, în
localitãþile unde avem susþinãtori. Urmînd tradiþia astristã,
în ultimii 2 ani am înfiinþat 2 cercuri – în satele Gura
Bîcului (la 14.10.2012) ºi Varniþa, o suburbie a Tighinei
(din 16.11.2013).
De la bun început, activitatea asociaþiei noastre a fost
axatã pe promovarea valorilor culturale româneºti ºi
astriste în localitãþile raionului, avînd ca stea cãlãuzitoare
ideea apropierii românilor de pe ambele maluri ale
Prutului.
Primul proiect implementat de noi în anul 2007 a fost
proiectul transfrontalier intitulat sugestiv „Poduri”. În
cadrul proiectului, douã localitãþi din raionul nostru – Gura
Bîcului ºi Þînþãreni – au fost înfrãþite cu comuna Stãnileºti
(jud. Vaslui), în vederea demarãrii de proiecte transfrontaliere cu finanþare europeanã. Medierea ºi sprijinul juridic al
înfrãþirii au fost asigurate de „ASTRA-Anenii Noi”.
Au urmat ani de expansiune astristã în raion, ani pe
parcursul cãrora sute de tineri din raionul nostru au avut
prilejul sã ajungã în România, ani în care zeci de tineri
români din afara Moldovei au fost invitaþi sã participe în
programele noastre, ani pe parcursul cãrora am implementat proiecte media transfrontaliere pentru confraþii noºtri
din Ucraina
Printre proiectele de maximã importanþã, unice în
felul lor ca duratã în timp ºi anvergurã, se numãrã în
primul rînd Tabãra de culturã ºi civilizaþie româneascã
„Acasã la noi”, organizatã de aproape 2 decenii de doamna preºedintã Areta Moºu de la Iaºi, personalitate care, la
sigur, îºi va înscrie numele cu litere de aur în cultura
româneascã din ultimele decenii. Crezul nostru sincer este
cã educaþia tinerei generaþii este chezãºia dezvoltãrii societãþii în viitor. Suntem convinºi de faptul cã educarea
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tineretului nu este doar obligaþia familiei, ci ºi a ºcolii, a
societãþii în ansamblu. Iatã de ce, în mãsura posibilitãþilor,
încercãm sã diversificãm vacanþa de varã a elevilor
oraºului, oferindu-le acestora posibilitatea de a se odihni
frumos, sufleteºte, familiarizîndu-i, astfel, cu valorile culturii universale ºi cultivîndu-le dragostea faþã de valorile
eterne, faþã de frumos.
De mai mulþi ani, din 2008 încoace, în colaborare cu
Despãr?ãmîntul „ASTRA” din oraºul Iaºi, desfãºurãm, în
perioada de varã, excursii cultural-educative în Þarã, pentru 22 pînã la 40 de copii din oraº ºi raion.
În toþi aceºti ani, aproape 200 de tineri ºi profesori din
raion au avut prilejul sã se afle în oraºul Alba, judeþele
Mureº (comuna Vînãtori), Harghita (comuna Tulgheº),
Bistriþa-Nãsãud (Ilva Micã ºi Rodna), în oraºul Botoºani,
în Buzãu (comuna Bisoca), iar în anul curent am avut frumosul prilej de a ne afla în oraºul Roman. Peste tot am
întîlnit oameni minunaþi, locuri ºi peisaje deosebite, ne-am
simþit cu adevãrat Acasã!
Un alt proiect astrist, implementat de noi graþie dnei
Areta Moºu, este proiectul pentru tineret intitulat de noi
„Performanþe”. Proiectul „Performanþe” este implementat
în parteneriat cu Despãrþãmîntul Iaºi din anul 2008. Scopul
proiectului constã în promovarea tinerelor talente din raion
ºi oraº, oferindu-le prilejul de a participa în cadrul unor
prestigioase concursuri din Þarã – Concursul Internaþional
de Fizicã pentru elevii români de pretutindeni „ªtefan
Procopiu” ºi cel de creaþie literarã „Veronica Micle”. În
toþi aceºti ani am avut elevi din raion participanþi în cadrul
respectivelor concursuri.
Odatã cu schimbarea guvernãrii, asociaþia noastrã a
început sã beneficieze de granturi din partea statului,
referindu-ne aici la granturile oferite de Ministerul
Tineretului ºi Sportului din anul 2010 încoace.
Primul proiect realizat de noi în 2010, „Cunoaºte-þi
drepturile”, a fost o campanie de informare implementatã
în perioada august-octombrie 2010, finanþatã de Ministerul
Tineretului ºi Sportului al RM, ºi prevedea editarea a 3
broºuri informative (tiraj total 2.600 ex.) pentru drepturile
omului ºi anume:
„Drepturile tale: sectorul comunal. Ce trebuie sã
ºtii?”;
„Oportunitãþile tinerilor” (fluturaº);
„Administraþia publicã localã: ce trebuie sã ºtii despre
primãrie ºi consiliul orãºenesc?” (Obligaþiile administraþiei publice locale faþã de cetãþean).
Broºurile/fluturaºii au fost distribuite gratuit de cãtre
asociaþie în teritoriul primãriei Anenii Noi. Buget: 24.400
lei moldoveneºti1.
La 14 noiembrie 2011, în cadrul liceului „Hyperion”
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din oraºul Anenii Noi, a fost inaugurat Centrul Cultural
pentru tineret „Mihai Eminescu”. Acest proiect a devenit
posibil graþie colaborãrii fructuoase între asociaþiile
ASTRA din Anenii Noi (preºedinte Octavian Zelinski),
ASTRA din Iaºi (preºedinte Areta Moºu), Muzeul
Literaturii Române din Iaºi (director Dan Jumarã, coordonator de proiect Iulian Pruteanu-Isãcescu), liceul
„Hyperion” (director Eugen Margine) ºi ONG „Centrul de
Educaþie Civicã ºi Antreprenoriat” (preºedinte Petru
Lungu). Deschiderea acestui centru, dotat cu o minibibliotecã, cu calculatoare ºi mobilier pentru conferinþe,
reprezintã încununarea unei munci de cîþiva ani a ASTREI
din Anenii Noi ºi a conducerii liceului „Hyperion”.
Amplasarea sa în incinta liceului va permite elevilor, ºi nu
numai, sã se bucure pe deplin de frumuseþea creaþiei eminesciene nu doar prin intermediul cãrþii, ci ºi cu ajutorul
calculatoarelor conectate la Internet, or, precum se ºtie,
generaþia tînãrã preferã metode ceva mai noi de informare.
La ceremonia de inaugurare a participat o numeroasã
ºi reprezentativã delegaþie astristã din România, în frunte
cu dna Areta Moºu, centrul beneficiind ºi de o donaþie
importantã de carte româneascã. Din pãcate, din lipsã de
spaþiu, centrul de culturã a fost comasat în anul 2013 cu
biblioteca liceului, pierzîndu-ºi statutul autonom, însã valoarea ºi importanþa proiectului nu a avut de suferit esenþial.
Anul 2011 a fost unul de cotiturã pentru asociaþia
noastrã. În acel an, la 30 septembrie, vede lumina tiparului
ziarul asociaþiei – „Adevãrul de Anenii Noi” (din februarie 2011 apare în versiune online)2. Cu susþinerea financiarã a Ministerului Tineretului ºi Sportului al Republicii
Moldova, am început editarea ziarului pe format hîrtie,
bilunar, cu un tiraj de 1000 de exemplare per ediþie. Ziarul
apare în 6 pagini A3, deºi am început cu doar 4 pagini.
Bugetul proiectului pentru anul 2011 a constituit 29.800 lei
moldoveneºti.
În anul 2012 am decis sã încercãm sã extindem activitãþile culturale ºi de tineret ale ASTREI ºi în raioanele
vecine. În acest context, am demarat un proiect finanþat de
Ministerul Tineretului ºi Sportului ºi întitulat „Înfiinþarea
unei reþele regionale de tineri jurnaliºti comunitari în
raioanele Anenii Noi, Cãuºeni, ªtefan-Vodã ºi Ialoveni”.
În prelungirea proiectului de editare a ziarului „Adevãrul
de Anenii Noi”, din martie 2012 am început elaborarea
portalului informaþional www.adevarul.pro, constituind o
reþea regionalã de tineri jurnaliºti comunitari în raioanele
Anenii Noi, Cãuºeni ºi ªtefan-Vodã. În cadrul proiectului
am editat ziare în aceste trei raioane (de 2 ori pe lunã în
Anenii Noi ºi lunar în celelalte raioane), iar informaþia produsã de tinerii jurnaliºti din aceste trei raioane se publicã
pe site-ul regional www.adevarul.pro. Bugetul total al
proiectului a constituit cca. 81.000 lei.
Tot în anul 2012 am reuºit sã punem piatra de temelie
unei activitãþi de culturã româneascã la care noi, astriºtii
din Anenii Noi, þinem foarte mult. Ne referim la organizarea ªcolii europene de varã ASTRA, la Vadul-lui-Vodã,
în perioada 7-12 august august 2012, dupã modelul celei
organizate de ASTRA ieºeanã, în premierã în Republica
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Moldova, la ªtefan Vodã, între 16-22 august 2010, la care
au participat 20 de tineri români din Republica Moldova
(Chiºinãu, ªtefan Vodã, Criuleni), Ucraina (Ismail) ºi
România (Iaºi).
ªcoala noastrã de varã a reunit 22 de tineri din
Republica Moldova, România (Iaºi) ºi Ucraina (Ismail ºi
Reni). În cadrul ºcolii de varã au fost organizate ateliere de
lucru la tematici europene, scrierea de proiecte, stabilirea
de parteneriate, lecturi în aer liber, vizite la muzee etc.
Finanþatori: Ministerul Tineretului ºi Sportului: 25.600 de
lei ºi fondatorii ASTRA – cca. 5.000 de lei. Buget total:
30.600 lei. În anul 2012, echipa ASTREI din Anenii Noi
s-a implicat activ în editarea unicei publicaþii în limba
românã cu grafie latinã din regiunea Odesa, proiect care va
fi continuat în anii urmãtori la un nou nivel. În acelaºi an,
graþie susþinerii unei companii miniere din raion, am
implementat ºi un mic Program de granturi pentru dezvoltarea businessului mic în raionul Anenii Noi. În cadrul
proiectului am oferit cîteva granturi pentru antreprenorii
din sectorul rural din raion, care deschid afaceri în domeniul agriculturii ecologice ºi durabile. Donator: SA
„Cariera Cobusca”. Perioadã: septembrie – octombrie
2012. Bugetul total valorificat a constituit 40.000 lei.
În anul 2013, asociaþia „ASTRA – Anenii Noi” a
intrat realmente în rîndul asociaþiilor mari din þarã, fiind,
pe drept cuvînt, cel mai important despãrþãmînt ASTRA
din Republica Moldova. Prelungind proiectul mass-media
început în anul precedent în 3 raioane ale Moldovei, în
2013 am trecut frontiera prin culturã, demarînd un proiect
important de culturã ºi publicisticã în raioanele Reni ºi
Ismail din Ucraina. Proiectul s-a intitulat „Consolidarea
rolului tinerilor din Republica Moldova ºi Ucraina în pãstrarea ºi dezvoltarea limbii ºi identitãþii naþionale prin
implicarea lor în activitãþi culturale, editoriale ºi media.
Raioanele Anenii Noi, Ialoveni, ªtefan Vodã (Republica
Moldova), Ismail ºi Reni (Ucraina)”. În prelungirea
proiectului de editare a ziarului „Adevãrul de Anenii Noi”,
din iunie 2013, în cadrul unui proiect finanþat de
Ministerul Tineretului ºi Sportului, am continuat constituirea unei reþele regionale de jurnaliºti comunitari în
raioanele Anenii Noi, ªtefan-Vodã ºi Ialoveni ºi în
Ucraina – raioanele Reni ºi Ismail. În cadrul proiectului au
fost editate ziare în aceste trei raioane din Moldova ºi în
Ucraina – revista lunarã „Dunãrea”, iar informaþia produsã
de tinerii jurnaliºti din aceste raioane a fost ºi este publicatã pe site-ul regional www.adevarul.pro. Tot în cadrul
proiectului, echipele de lucru din raioanele sus-menþionate
au fost dotate cu aparate contemporane de fotografiat foto,
iar echipa din Anenii Noi – cu o camerã video profesionistã, un laptop ºi un proiector pentru buna desfãºurare a
proiectului. Bugetul total al proiectului: cca. 202.495 lei,
inclusiv 146.934 de lei – contribuþia Ministerului
Tineretului ºi Sportului al RM.
Graþie sprijinului Ministerul Tineretului ºi Sportului
ºi în anul 2013 am reuºit sã organizãm o nouã ediþie a
ªcolii europene de varã ASTRA, activitate organizatã la
Vadul-lui-Vodã, pe mal de Nistru, în perioada 23-27
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august 2013. ªcoala de varã a reunit 35 de tineri din
Republica Moldova, România (Iaºi, Tîrgu Neamþ) ºi
Ucraina (Cernãuþi, Ismail ºi Reni). În cadrul ºcolii de varã
au fost organizate ateliere de lucru la tematici europene,
scrierea de proiecte, stabilirea de parteneriate, lecturi în aer
liber, vizite la muzee etc. Finanþator: Ministerul
Tineretului ºi Sportului, iar bugetul total al activitãþii a fost
de circa 60.000 de lei.
Anul 2013 a fost încheiat cu un proiect deosebit ca
amploare ºi unic în Republica Moldova. Ne referim la un
proiect de donaþie de carte în valoare de 1.378.782,75 lei.
Pe drept cuvînt, donaþia datã poate fi înscrisã în analele
culturale drept cea mai mare oferitã bibliotecilor de
provincie din Moldova în ultimii ani. Beneficiarii acesteia
au fost 33 de biblioteci din raionul Anenii Noi, 1 bibliotecã
din satul Sãrãþica Nouã, r-nul Leova ºi biblioteca asociaþiei
de culturã ºi tineret „Baºtina”, din Satu Nou, r-nul Reni,
Ucraina. Perioada octombrie – decembrie 2013. Donator:
Editura „Prut Internaþional”, Chiºinãu.
În acest fel, pentru anul 2013 bugetul total de cheltuieli, format din donaþii ºi sponsorizãri, al ASTREI din
Anenii Noi a ajuns la peste 1,6 milioane de lei
moldoveneºti.
Am început anul 2014, al ºaptelea de existenþã a
ASTREI din Anenii Noi, plini de speranþe ºi de planuri
noi. Am reuºit sã obþinem o nouã finanþare de la Ministerul
Tineretului ºi Sportului pentru derularea în continuare a
proiectui media transfrontalier „Înfiinþarea unei reþele de
centre multifuncþionale specializate pentru tineret (CT) în
raioanele Anenii Noi, ªtefan Vodã, Ialoveni ºi Orhei
(Republica Moldova) ºi Reni (Ucraina)”. Proiectul
prevede înfiinþarea unui centru pentru tineret în oraºul
Anenii Noi cu extensiuni specializate, respectiv – 5 filiale
în 5 localitãþi din Moldova ºi Ucraina:
– în raionul Anenii Noi – satul Mereni
– în or. Orhei
– în or. Ialoveni
– în or. ªtefan Vodã
– în raionul Reni, Ucraina – satul Satu Nou.
Fiecare subdiviziune va fi specializatã pe un domeniu
de interese, de naturã a promova implicarea tinerilor în
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acest proces: tiparul a 4 ziare de tineret (inclusiv
„Dunãrea” – unica publicaþie de limbã românã pentru
tineret din regiunea Odesa), realizarea de emisiuni TV culturale ºi de tineret, susþinerea unei trupe de teatru de tineret
în s. Mereni, r-nul Anenii Noi etc). Graþie acestui proiect,
„ASTRA – Anenii Noi” beneficiazã de un studio de televiziune, unde realizãm, împreunã cu echipa de tineri, atît
ºtiri, cît ºi 2 emisiuni permanente, „Tineri de succes”, emisiune despre tinerii din raionul Anenii Noi care au atins
succese remarcabile în diverse domenii, ºi „De vorbã cu...”
(emisiune care are drept invitaþi personalitãþi din raion).
ªtirile echipei astriste din Anenii Noi sunt difuzate cu regularitate în reþeaua naþionalã de televiziune ELITA TV.3
De asemenea, continuã editarea ziarelor de tineret:
„Adevãrul de Anenii Noi” (bilunar), „Autentic” din
Ialoveni (lunar), „Dunãrea” (lunar), „Adevãrul de ªtefan
Vodã” (apare periodic). În acest an am început ºi editarea
unei publicaþii de tineret ºi spiritualitate ortodoxã la Orhei
– „Faptele credinþei”, publicaþie editatã de echipa de voluntari de acolo. Echipa de proiect din Anenii Noi a realizat un film documentar de tineret, numit „Europa vãzutã
de tineri: aici ºi acolo” (filmat în România, Moldova ºi
Ucraina, cuprinzînd viziunea tinerilor din aceste state
asupra Europei, impactul integrãrii europene ºi rolul identitãþii româneºti în contextul integrãrii europene). În satul
Mereni din raionul nostru am reuºit, graþie aceluiaºi
proiect, sã finanþãm activitatea unui teatru de tineret. Aici
activeazã un grup de elevi din satul Mereni, grupaþi pe
lîngã casa de culturã din localitate. Cercul teatral deja
activeazã de cîþiva ani ºi monteazã piese de teatru social,
istoric ºi de tineret. În cadrul proiectului, la echipa de elevi
se va adãuga un grup de studenþi ai Academiei de Arte.
Filiala din Satu Nou (Reni, Odesa) este specializatã în
culegerea folclorului românesc ºi în editarea unei reviste
de culturã ºi tineret în limba românã – „Dunãrea”. Astfel,
în cadrul proiectului dat, graþie muncii enorme a folcloristul Eugen Rauþa din Satu Nou (raionul Reni), redactor al
publicaþiei menþionate, am reuºit sã editãm prima culegere
de folclor românesc din sudul Basarabiei în ultimul sfert de
secol, de la proclamarea independenþei Ucrainei. La 31
august 2014, de Ziua Limbii Române, în cadrul ªcolii
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Europene de varã ASTRA a avut loc lansarea culegerii.
Titlul acesteia este Datini, Sfinte sãrbãtori. La acest volum
s-a lucrat 2 ani ºi jumãtate, cu susþinerea oamenilor simpli
ºi autoritãþilor publice din raion. Lucrarea are un tiraj de
400 de exemplare.
Bugetul total al proiectului enunþat este de
388.329,57 lei, inclusiv 196.890 lei – contribuþia
Ministerului Tineretului ºi Sportului al Republicii
Moldova. ªcoala europeanã de varã ASTRA a ajuns la a
III-a ediþie în acest an, organizatã fiind de noi, ca de obicei, în oraºul Vadul-lui-Vodã, în perioada 26-31 august
2014, ºi a reunit 42 de tineri din Republica Moldova, inclusiv Transnistria (Grigoriopol), România (Botoºani, Tîrgu
Neamþ, Roman) ºi Ucraina (Ismail ºi Reni). În cadrul ºcolii
de varã au fost organizate ateliere de lucru la tematici
europene, scrierea de proiecte, stabilirea de parteneriate,
lecturi în aer liber, vizite la muzee, excursii la mãnãstirile
rupestre de la Saharna ºi Þîpova etc. Finanþatorul tradiþional al activitãþii este Ministerul Tineretului ºi Sportului.
Bugetul activitãþii a constituit 83.000 de lei.
Acestea sunt doar cele mai importante proiecte realizate de noi în cei 7 ani de existenþã, 7 ani care au trecut ca
gîndul, pentru cã aºa trece timpul atunci cînd faci ceea ce
îþi place ºi la ce þii cu tot sufletul. Or noi, astriºtii din
Anenii Noi, asta facem: ceea ce simþim.
În final aº vrea sã aduc mulþumiri unor oameni deosebiþi care ne-au fost, ne sunt ºi, sperãm, ne vor fi alãturi ºi
pe viitor în activitãþile noastre: doamnei Areta Moºu,
preºedinte al ASTREI ieºene, domnilor miniºtri ai tineretului ºi sportului ai Republicii Moldova din ultimii ani: Ion
Cebanu, Octavian Þîcu, Octavian Bodiºteanu, domnului
viceministru Sergiu Stanciu, dlui Ion Donea, ºef al
direcþiei programe tineret al ministerului, domnului Vasile
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Moroºanu, ºef al secþiei culturã Anenii Noi, dar ºi multor
zeci de români de bunã credinþã din Moldova ºi România,
care ºi-au adus o contribuþie semnificativã în devenirea
ASTREI. Sper sincer cã ºi autoritãþile publice din România
vor începe sã devinã ceva mai receptive faþã de proiectele
asociaþiilor care chiar lucreazã activ în Republica
Moldova. Ne referim aici la departamentul guvernamental
pentru românii de pretutindeni, care, în opinia noastrã, nu
este suficient de vizibil pe segmentul cultural în Basarabia,
or, sincer vorbind, opinia publicã din Republica Moldova
nu ºtie nimic de proiectele de impact ale respectivei instituþii decît citind pe site-ul instituþiei lista de ONG-uri care
au obþinut finanþare.
Desigur, vom continua ºi în viitor sã muncim pentru
cauza româneascã în Republica Moldova, cu sau fãrã
finanþare din bani publici, bazîndu-ne, la fel cum am fãcut
de la bun început, pe entuziasm, voluntariat ºi simþire
româneascã!

Octavian ZELINSKI,
preºedinte „ASTRA-Anenii Noi”

Note:
1. 4 lei moldoveneºti=1 leu românesc.
2. Versiunea veche www.adevarul.ucoz.com, versiunea
nouã www.adevarul.pro.
3. Reportajele ºi emisiunile pot fi vizionate integral pe portalul nostru www.adevarul.pro.
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