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Credem că POVEŞTILE 
îmbinate cu jurnalismul clasic 

VOR SCHIMBA LUMEA
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Oameni și Kilometri este o 
platformă de jurnalism social. 
Cutreierăm Moldova ca să 
scriem povești nespuse despre 
oameni și destine împărțite 
în kilometri. Urmărim eroii 
subiectelor noastre timp de 
câteva săptămâni sau chiar luni. 
Facem asta pentru a înțelege 
mai bine fenomenele sociale ca 
să scoatem în prim-plan „bolile” 
societății în care trăim. 

Poveștile eroilor noștri reflecta probleme 
legate de punerea în aplicare a politicilor 
publice sociale care afectează persoanele 
cele mai defavorizate, pe cei rămași, ca 
nerespectarea drepturilor omului de bază 
ale copiilor, adolescenților, vârstnicilor, 
sărăciei extreme, consecințelor migrației, 
problemelor de sănătate ca sănătate 
mentală, dependența de droguri, alcool, 
tutun și violență bazată pe gen. 

Oameni și Kilometri
	 (juridic:	Asociaţia	Obștească	„Asociaţia	

Reporterilor	Oameni	și	Kilometri”) 
a fost înregistrată de Ministerul Justiției 
la 16 februarie 2016. 
IDNO:	1016620000826	

Platforma 

 www.oamenisikilometri.md
a fost lansată la 17 noiembrie 2016

Adresa de corespondenţă 
F Republica Moldova, Chișinău, MD-2012 

str. A. Pușkin 22, Casa Presei, of. 534 

Date de contact
1 (+373) 69 823 878 
8 oamenisikm@gmail.com 
5 www.oamenisikilometri.md
f /OamenisiKilometri

Despre

http://www.oamenisikilometri.md
http://www.oamenisikilometri.md
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Polina Cupcea
directoare, reporteră și fotografă 

Olga Cenușa
manager financiar

Nicolae Cușchevici
editor și fotograf

Raisa Răzmeriță
reporteră, foto și video

Ion Gnatiuc
fotograf și video 

Victoria Bortă
reporteră

Mihail Calarașan
fotograf 

Diana Roșcovan
ilustratoare

Lilia Botnariuc
traducătoare RO-RU

Consiliul de administrare

Victor Gotișan
PREȘEDINTE

Natalia Bayram
SECRETAR

Lilian Severin
MEMBRU

Echipa
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SUPERSCRIERI #7, ROMÂNIA  

	Medic la sat. Scor 1:6
Premiul II, categoria Portret

GALA „JURNALIŞTII ANULUI 2017”, MOLDOVA  

	Oameni și Kilometri 
Premiul special „Debutul	anului”

	Internatul testamentar
Premiul III, categoria Reportaj

	Grădinița lui Goșa 
Nominalizare, categoria Portret

	Fuguleana!
Nominalizare, categoria Portret

Foto:	Igor	Vrabie

	Andrei Moraru 
Premiu pentru fotoreportajul „Râul	Nostru” 

premii

https://ffff.ro/noutati/premiile-superscrieri/castigatorii-premiilor-superscrieri-7/
https://oamenisikilometri.md/medic-la-sat-scor-16/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oyDqAlHJBD0J:media-azi.md/ro/Jurnali%25C5%259Ftii%2520Anului%25202017+&cd=1&hl=ro-MD&ct=clnk&gl=md&client=firefox-b-d
https://oamenisikilometri.md/
https://oamenisikilometri.md/internatul-testamentar/
https://oamenisikilometri.md/gradinita-lui-gosa-2/
https://oamenisikilometri.md/fuguleana/
https://oamenisikilometri.md/raul-nostru/
https://oamenisikilometri.md/raul-nostru/
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Articole

Încet și sigur, satele Moldovei se sting. Astăzi avem înregistrate oficial 
nouă localități fără niciun locuitor. Acestora urmează să li se alăture alte 
109 de localități în care își duc zilele sub 100 de persoane. 

#INTERSECȚII

Să vină sirienii, bețivii și Donbasul!
De la independență și până în prezent, 
Republica Moldova a pierdut 1,3 milioane 
de cetățeni. Dacă la recensământul din 1989 
număra o populație de 4,3 milioane, la cel 
din 2014 – doar 2,9 milioane. Astăzi sunt 
înregistrate 118 localități în care trăiesc sub 
100 de persoane.

#ZOOM

Sate fără salvare
Pe parcursul anilor 2016-2017, Oameni și 
Kilometri a cutreierat Moldova de la Nord 
la Sud și de la Vest la Est și a surprins în 
fotografii viața a 19 sate pe cale de dispariție 
din 13 raioane. Despre cinci dintre ele am 
relatat și în articolul „Să vină sirienii, bețivii și 
Donbasul!”.

https://oamenisikilometri.md/sa-vina-sirienii-betivii-si-donbasul/
https://oamenisikilometri.md/sate-fara-salvare1/
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#maiavem8kilometri
Pe panta unui deal abrupt din nordul țării, doi 
școlari înfruntă voinicește vijelia amiezii. Sunt 
prinși între genele orizontului mai bine de o 
oră. În jurul lor țipenie de om. Merg încovoiați, 
încercând să se opună vântoasei puternice 
care le șfichiuiește obrajii purpurii. Uneori 
picioarele școlarilor cedează și se pomenesc 
întinși pe pământul albit.

#haiduciieducației
La 1 septembrie 2016, iapa Mașa din satul 
Pitești, raionul Leova, s-a ales cu un job part-
time – transportator școlar. De luni până 
vineri se trezea la 6.00 și, în timp ce copiii 
luau micul dejun, rumega din fânul care îi mai 
rămânea în iesle de cu seară. Apoi aștepta 
cuminte să fie înhămată, iar cei patru școlari 
să-și ocupe locurile în căruță. 

#intersecții

Pe hartă, drumul parcurs de cei doi școlari pare o aruncătură de băț. 
În realitate, aruncătura de băț e 4 kilometri. Doar dus. Plus 4 kilometri 
întors. Adică 40 de kilometri săptămânal – o distanță echivalentă cu 
maratonul de la Jocurile Olimpice de vară. 

https://oamenisikilometri.md/maiavem8kilometri/
https://oamenisikilometri.md/haiduciieducatiei/
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#intersecții

Forever Primar
Au venit la cârma satelor încă în perioada 
de înfiripare a independenței Republicii 
Moldova. Au fost martorii perindării la putere 
a patru președinți, a opt legislaturi și a 17 
guverne. Toți au venit și au plecat, dar nu și 
ei. Nu le-au clătinat fotoliile lor mici rurale 
nici perturbațiile sociale, nici cele economice 
și nici cele politice. Rețeta lor de rezistență 
e, practic, una comună: să prietenești cu 
guvernarea, să nu te limitezi la bugetul 
satului și să-ți asculți aproapele.

Medic la sat. Scor 1:6
Până la prânz, Elena Ivanschi nu mai 
reușește să-și tragă sufletul. Nici să meargă 
la WC nu are timp. Când acele ceasornicului 
bat 13.00, doctorița le închide ușa în nas 
celor câțiva bolnavi rămași pe hol. Are 68 de 
ani, dintre care 45 i-a trăit printre pacienți. 
În ultimii doi ani, din cauza crizei de medici 
de familie în localitățile rurale, a devenit 
arbitru medical la șase sate, care însumează 
peste 5. 000 de jucători, potrivit datelor 
Recensământului din 2004.

Titanicul de Moldova
O mare de hogeacuri metalice se înalță 
deasupra blocurilor sovietice pentru care 
căldura caloriferelor ține de trecut. Centralele 
termice nu mai funcționează, lăsând locuitorii 
față-n față cu problema lipsei de încălzire. 
Oamenii au avut de ales între a pleca sau a se 
adapta. Mulți au ales să se adapteze. Funcția 

cazangeriilor de altă dată a fost preluată de 
sobe improvizate în apartamente la bloc. Între 
timp, numărul hogeacurilor metalice care 
treceau de limita de sus a celor cinci nivele 
ale blocului s-au înmulțit. Astfel localnicii 
au ajuns să asocieze blocurile fumegânde cu 
legendara navă „Titanic”.

https://oamenisikilometri.md/forever-primar/
https://oamenisikilometri.md/medic-la-sat-scor-16/
https://oamenisikilometri.md/titanicul-de-moldova/
https://ro.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic
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Amar!
Zorii zilei de duminică abia de se mijeau 
peste satul Beștemac din Leova când Ghiță și 
Parascovia s-au trezit. Bărbatul a coborât de 
pe cuptor și s-a uitat cu drag la femeia slabă 
ce moțăia sub cearșaf, pe un pat de alături. 

Și-a tras grăbit pantalonii și puloverul, și-a 
îndesat cușma adânc pe ceafa blondă și a ieșit. 
La poartă deja îl aștepta un prieten cu căruța, 
ca să-l repeadă până la stâna unde lucrează 
cioban de șase ani.

#reportaje

Intersecția nr. 4
Flacăra albastră de la aragaz îmbrățișează 
ibricul din inox și o aromă puternică de boabe 
de cafea proaspăt măcinate inundă aerul. În 
bucătăria micuță, luminată generos de soarele 
de dimineață, Grigore se mișcă cu îndemânarea 

unui bucătar iscusit. Viorel îl urmărește atent 
de pe canapea, mângâindu-o pe Kepy, pisica 
cu care cei doi împart garsoniera de la etajul 
patru al unui bloc care încă mai păstrează 
amintirea perioadei sovietice.

https://oamenisikilometri.md/amar/
http://localitati.casata.md/index.php?action=viewlocalitate&id=5714
https://oamenisikilometri.md/intersectia-nr-4/
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86.82.81
Criza acută de cadre didactice în școlile 
din țară menține în ringul educației dascăli 
aproape seculari. Cel mai în vârstă a adunat 
86 de ani, urmat în top de colegi ceva mai 
tineri – 82 și 81 de ani. Trei octogenari, toți 
într-o formă de invidiat. Obiectele pe care le 
predau se regăsesc si ele într-un clasament – 
disciplinele cu cele mai multe locuri vacante. 

Sectorista
La salonul de frumusețe a mers de două ori în 
cei 36 de ani trăiți. O dată când a fost mireasă 
și, altădată, la cumătria unui copil. „Al	meu	când	
m-o	văzut,	mi-o	zis:	Eh,	uite	și	Leuţul	meu!”. În 
rest, se dichisește singurică. Atât cât îi permite 
aceeași uniformă albastră și nelipsitele 
bijuterii de serviciu – steluțele de maior care 
lucesc pe epoleți.

Cowboy-ul din parc
Locuința lui moș Mihai este ultima dintr-o 
salbă de cocioabe dosite printre copaci și 
arbuști înalți cât gardurile care le păzesc. 
Mahalaua improvizată la o margine de parc 
adăpostește case retrase de ochii lumii și ai 
autorităților. Cu candele în loc de energie 
electrică, încearcă să-și ducă în tihnă traiul la 
doar câțiva pași de gălăgia urbană.

Fuguleana!
Fulgerător, Mișa o pocnește în plină față. 
Valentina nu reușește să se ferească de 
pumnul soțului și se pomenește catapultată 
la podea, cu nasul podidit de sânge. Bărbatul 
o apucă de păr și o ridică în picioare, 
sfredelind-o cu bulbul ochilor sticloși și 
înroșiți. „Și s..ka, vrei nasos?! F..te-o în satul tău 
ș-o să-ți iei nasos”, urlă bărbatul.

#destine

Masterchef de grădiniță
Mâinile și spatele sunt încordate. Dinții 
– încleștați. Răsuflarea – reținută. Dintr-o 
smucitură, mută o cratiță de 50 de litri cu 
apă de pe masă pe plită. „De 35 de ani le tot 
ridic”, spune gâfâind tanti Liuba, ștergându-
și transpirația de pe frunte cu dosul palmei. 
„Fetele mi-au spus să lepăd lucrul, dar nu pot 
așa. Măcar să găsească pe cineva în loc”.

https://oamenisikilometri.md/86-82-81/
https://oamenisikilometri.md/sectorista/
https://oamenisikilometri.md/cowboy-ul-din-parc/
https://oamenisikilometri.md/fuguleana/
https://oamenisikilometri.md/masterchef-de-gradinita/
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Top 5 
CELE MAI CITITE ARTICOLE 

(conform	datelor	Google	Analytics)

 Amar - 17.304

 Titanicul de Moldova - 3.120

	Sectorista - 2.983

	Să vină sirienii, bețivii și Donbasul - 2.916

	Medic la sat scor 1:6 - 2.750

www.oamenisikilometri.md
(conform	datelor	Google	Analytics)

VIZITATORI UNICI 

32.575
PAGINI AFIŞATE

70.429
VIZITATORI UNICI

58.617
TIMP MEDIU PETRECUT PE PAGINĂ

03:10

Cifre

/OamenisiKilOmetri

Aprecieri: 4.700 
Impact: 500.000

Prezența pe 
REȚELELE DE SOCIALIZARE

/OamenisiKilOmetri

Posts: 74
Followers: 332 

LOCALITĂȚI VIZITATE: 

45

RAIOANE VIZITATE: 

22

KILOMETRI PARCURŞI: 

8.579

OAMENI INTERVIEVAȚI: 

140



13

//         OAMENI ȘI KILOMETRI #2017          //

În perioada 8-31 iulie 2017, Oameni și Kilometri a organizat în trei orașe 
din Moldova o expoziție fotografică cu genericul „Realități” (ediția I-a).  

Realităţi
ediţia I

CHIŞINĂU
scuarul mon. Ştefan cel Mare

SOROCA 
incinta Cetăţii Soroca

CAHUL
Piaţa Horelor 

Expoziția a inclus lucrările a cinci fotografi 
selectați de redacția Oameni și Kilometri în 
cadrul unui concurs public de burse fotografice. 
Câștigătorii - Vadim	Șterbate,	Mihail	Calarașan,	
Andrei	Moraru,	Nelu	Donică	și	Dan	Guţu	-, și-au 
ales câte un subiect social și l-au documentat 
pe parcursul câtorva luni. 

În obiectivele fotografilor a ajuns educația 
din Republica Moldova, starea ecologică a 
râului Nistru, bătrânii singuratici sau tinerii 
care își dezvoltă afaceri la sat. 
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#realităţi
Şcoala, între + și –
VADIM ŞTERBATE

Sistemul educațional din Republica Moldova 
se confruntă de ani buni cu probleme mici și 
mari, care afectează și calitatea studiilor. O 
galerie care include nu doar fotografii ce ilus-
trează problemele sistemului de învățământ, ci 
și părțile bune, așa cum este și în realitate.

Tineri la sat
DAN GUȚU

Tinerii din Republica Moldova continuă să 
plece peste hotare. Aproximativ 25% din 
emigranții plecați în căutarea unui loc de mun-
că sunt tineri. Însă avem și tineri care au decis 
să rămână sau să revină și să-și construiască 
propriul viitor aici, în satele Moldovei.

Râul Nostru
ANDREI MORARU

Bazinul râului Nistru adăpostește o populație 
de 8 milioane de oameni. După revoluția in-
dustrială și instaurarea puterii sovietice, râul a 
fost văzut tot mai puțin ca o entitate sacră, pe 
malurile lui făcându-și apariția zeci de fabrici 
și ferme care l-au poluat masiv.

Singuraticii senili
ION DONICĂ

Această serie de fotografii este despre singu-
rătatea bătrânilor din mediul rural. Am fost 
impresionat de simplitatea lor și de puterea pe 
care o au de a merge până la urmă, necătând 
la toate greutățile cu care se confruntă. M-am 
axat pe realitatea pe care o trăiesc ei zi de zi și 
felul cum este amenajat spațiul lor de trai. 

15 ani de liniște
MIHAIL CALARAŞAN

Acum 15 ani, Serghei Harcenco a vizitat pentru 
prima dată Mănăstirea rupestră Țîpova din r. 
Rezina. Ulterior a revenit la mănăstire de mai 
multe ori. Pe 5 noiembrie 2016, el a devenit 
oficial angajat al Complexului Muzeal „Țîpova-
Saharna”. De atunci lucrează și trăiește într-o 
peșteră din sec. XV, ducând o viață de pusnic.

https://oamenisikilometri.md/scoala-intre-si/
https://oamenisikilometri.md/tineri-la-sat/
https://oamenisikilometri.md/raul-nostru/
https://oamenisikilometri.md/singuraticii-senili/
https://oamenisikilometri.md/15-ani-de-liniste/
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Proiecte

În derulare

Promoting Accountability through Investigative Reporting 
National Endowment for Democracy
38.930 USD
1 iulie 2017 - 30 iunie 2018

Proiectul își propune o continuarea a susținerii unei platforme on-line media lansate în 2016, 
realizată de ONG-ul „Oameni și Kilometri” / „Oameni și kilometri”, care dezvoltă investigații sociale 
aprofundate pentru a face autorități și comunități conștient și informat despre punerea în aplicare 
și impactul politicilor publice sociale asupra celor mai vulnerabili și celor rămași în urmă. 

Încheiate 

Support to public Association of Reporters „Oameni și Kilometri” NGO 
European Endowment for Democracy 
28.990 EUR
1 octombrie 2016-31 iulie 2017

Proiectul își propune să ofere texte obiective ale problemelor locale la nivel de țară, să stabilească 
o platformă pentru cetățeni, să le facă cunoscute problemele lor, să scrie și să vizualizeze povești 
care ar servi drept bază pentru eforturile de advocacy. Totodată proiectul contribuie la consolidarea 
spațiului media independent din Republica Moldova.
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Raport
financiar

Intrari în cont în baza acordurilor de grant

EED Project 385398.00

NED Project 474011.16

Total intrări 859409.16

Buget executat

Fondul de Salarizare 358065.00

Onorarii experți / consultanți 194960.50

Cheltuieli administrative 104514.00

Echipament / mobilier 65618.00

Total cheltuieli 723157.50

Sold la 31.12.2017 136251.66
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