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Vechimea în muncă la primărie
depinde de încrederea cetățenilor
În Republica Moldova
sunt primari care
conduc localităţi din
anii 90 ai secolului trecut
şi până în prezent, câştigând încrederea cetăţenilor şi la alegerile locale
din iunie 2015. Ei spun că
în munca lor prevalează
interesul colectivității
locale, iată de ce oamenii le-au mai oferit un
mandat, clasându-i astfel
printre cei mai „bătrâni”
primari în ce privește experienţa în administrația
publică locală.

„Condamnat”
să fie primar
Gheorghe Lungu este primarul satului Caracuşenii
Vechi din raionul Briceni de
când s-a format primăria, la 3
martie 1990. La alegerile locale
din 14 iunie curent, el a obținut
al şaptelea mandat consecutiv,
cu peste 90 la sută din voturile
consătenilor. Timp de 25 de ani
cât este primar, Gheorghe Lungu a obținut încrederea alegătorilor, chiar dacă nu are idealuri politice, iar în ultimele trei
campanii electorale a candidat
independent. Daria Băieşu, o
femeie de 77 de ani din acest
sat, spune că, pentru a conduce
satul atâția ani, un ales local tre-

buie să găsească limbă comună
cu sătenii. „Dacă primarul este
gospodar şi ne ascultă păsul ori
de câte ori avem nevoie, atunci
treburile vor merge bine în localitate”, spune ea.
Primarul ironizează pe seama experienţei sale la primărie, dar se simte obligat să nu-i
dezamăgească pe cei care l-au
ales. „Sunt în fruntea satului
de când aveam 31 de ani, iar
când judecata a validat alegerile din anul acesta, mi s-a spus
în glumă că sunt condamnat pe
viaţă să fiu primar. Însă decizia
este doar a cetăţenilor. Ei văd
cum se dezvoltă satul de la un
an la altul, cu şcoală nouă, un
Centru pentru persoanele cu
dizabilităţi, sondă pentru apă,
iluminare stradală şi alte facilităţi pe care oamenii le-au apreciat când şi-au dat votul pentru
mine”, spune alesul local din
Caracuşenii Vechi.

Dacă primarul a promis
şi nu a făcut,
voturile „se duc de râpă”
Şi Gheorghe Grecu, primarul din Onişcani, raionul
Călărași, conduce localitatea
de 20 de ani, fiind ales în primul tur al alegerilor locale din
14 iunie 2015 pentru al şaselea
mandat. „Oamenii nu m-au votat pe mine, ci reuşitele echipei

Glosar

electoral
Colectivitate locală
– totalitatea locuitorilor
dintr-o unitate
administrativ-teritorială;
Primărie – structură
funcţională care asistă
primarul în exercitarea
atribuțiilor sale legale;
Consiliu local – autoritate
reprezentativă şi deliberativă
a populaţiei unităţii
administrativ-teritoriale de
nivelul întâi sau al doilea,
aleasă în vederea soluționării
problemelor de interes local.
Sursa: Legea nr. 436 din
28.12.2006 privind administrația
publică locală
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Dezagregare pe criteriul de vârstă
a primarilor aleși

Valentina Ceaușceac și câțiva locuitori din sat discută despre
consecințele unor inundații. Foto din arhiva personală

cu care lucrez, cei care m-au
ajutat să aduc în localitate proiecte prin care am construit staţie de epurare, sistem de canalizare etc. Vechimea în muncă la
primărie se datorează încrederii
cetăţenilor”, spune primarul de
Onișcani.
I-au încredinţat localitatea
unui primar cu experienţă în
administraţia publică locală și
locuitorii satului Sângereii Noi
din raionul Sângerei. Astfel,
anul acesta Valentina Ceauşceac
a câştigat al cincilea mandat.
„De atâţia ani în fruntea satului m-am convins că sentinţa
pe care ţi-o dau locuitorii este
una decisivă şi odată ce ai pierdut încrederea oamenilor, nu
o mai recapeţi”, este convinsă
primăriţa. Același lucru îl spun
și localnicii din Sângereii Noi.
„Un primar bun face ceea de ce
au nevoie locuitorii: drumuri,
iluminare, condiţii bune la gră-

Vârsta
Turul I
(ani) număr
%
25-35
32
7,3
36-45
89
20,2
46-55
208
47,3
56-70
110
25,0
70+
1
0,2
440

diniţă, şcoală. Dacă primarul a
promis de mai multe ori şi n-a
făcut, iese că voturile noastre
s-au dus de râpă”, spune Emilia
Cazacu, locuitoare a satului.

24 la sută din primarii
aleşi au vârsta cuprinsă
între 57-70 de ani
Potrivit Comisiei Electorale
Centrale (CEC), 24 la sută din
primarii aleşi la alegerile locale generale din anul curent au
vârsta cuprinsă între 57 și 70 de
ani. Codul Electoral al Republicii Moldova stabilește că un
candidat la funcția de primar
nu trebuie să fie mai tânăr de
25 de ani, fără a specifica limita
de vârstă a acestuia. Cel mai în
vârstă primar din ţară este Vasile Taghira, primarul oraşului
Otaci din raionul Ocniţa, care
are 71 de ani și a fost ales pentru al cincilea mandat.

a primarilor aleși

Bărbați

Vreau ca
primarul ales
să nu uite
de noi, cei
bătrâni. Ar
fi bine ca în
oraş să fie deschise cantine sociale pentru
persoanele în vârstă, ca să
putem mânca întotdeauna o
farfurie de supă caldă. Dacă
primarul este nou, atunci mai
greu va începe lucrul, până îi
va cunoaşte pe toţi oamenii cu
care va munci. Însă nu trebuie
să uite de bătrâni şi de copii. Ei
sunt mai neputincioşi. Așa a
promis și în alegeri.

Leonid Popescu,

62 de ani,
municipiul Chișinău:

Primarului
nu trebuie
să i se pună
beţe în roate.
Dacă a început anumite
proiecte, el trebuie susținut să le termine. Nu
toate deciziile sunt în mâinile
sale, mai este şi Consiliul local
– împreună ei trebuie să muncească pentru toţi oamenii,
indiferent de preferinţele lor
politice.

Turul I

359 81
355 103

81,6%

Turul II

77,7%

Femei

18,4%

22,3%

Total

79,6%

Am ales primarul,
acum să-şi îndeplinească
promisiunile
75 de ani,
orașul Nisporeni:

Total
număr
%
83
9,2
195
21,7
404
450
215
240
1
0,1
898
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Maria Cuznețova,

Turul II
număr
%
51
11,2
106
23,2
196
42,7
105
230
0
0
458

Nadejda Sârbu,

65 de ani, satul Cocieri,
raionul Dubăsari:

Am mers
de două ori
la alegeri
în acest
an pentru
a vota un
primar bun.
Acum, după ce a obţinut voturile noastre, doamna primar
să-şi suflece mânecile şi să
se apuce de treburile satului:
vrem fântâni îngrijite şi o casă
de cultură frumoasă. Mulți tineri pleacă din sat, însă măcar
cei care au rămas să se odihnească într-un local reparat.

714 184

20,4%
Sursa: CEC

CICDE a încurajat
participarea
cetățenilor la vot
La alegerile locale din acest
an, Centrul de Instruire Continuă în
Domeniul Electoral (CICDE) a instruit
peste zece mii de persoane.
Porivit lui Victor Pruteanu, specialist în comunicare la CICDE, instituția a oferit o gamă
largă de instruiri, care au acoperit toate direcțiile
procesului electoral: organele electorale de toate
nivelele, operatorii, contabilii organelor electorale, trezorierii concurenților electorali, persoanele
delegate de concurenții electorali, alegătorii.
Totodată, la acest scrutin au fost desfășurate o
serie de acțiuni pentru încurajarea participării
la vot. „Au fost organizate flash-moburi în mai
multe orașe din țară, spectacole de lumini, am
difuzat mai multe spoturi care promovează
egalitatea șanselor și încurajează implicarea
alegătorilor în procesele electorale”, precizează
V. Pruteanu.
CICDE este o instituție publică care activează
pe lângă Comisia Electorală Centrală și se ocupă
de pregătirea funcționarilor electorali pentru
organizarea alegerilor libere și corecte, conform
normelor internaționale.

