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„Franceza distractivă”
de la Borosenii Noi
La 15 iunie curent, Plenul
Curţii de Conturi a examinat
Raportul auditului bugetelor şi gestionării
patrimoniului public din raionul Râşcani
pentru anul 2011. Curtea de Conturi a
descoperit mai multe încălcări în utilizarea banilor publici, cum ar fi remunerarea
unor angajaţi care nu se aflau pe teritoriul
ţării, dar şi plăţi salariale neregulamentare
în sumă totală de 0,6 milioane lei.
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e exemplu, o profesoară angajată de Casa de creaţie din
Râşcani pentru predarea extraşcolară a limbii franceze şi-ar fi ridicat salariul timp de trei ani, fără să fi
desfăşurat această activitate. Profesoara respinge acuzaţiile şi intenţionează să acţioneze în judecată Curtea de
Conturi pentru defăimare, afirmând că
cercul de limbă franceză a funcţionat.
Potrivit auditorului care a desfăşurat controlul în satul Borosenii Noi, raionul Râşcani, profesoara de franceză
din sat Veronica Mogîldan, fiind şi angajata Casei de creaţie Râşcani, trebuia
să desfăşoare în sat activitatea extraşcolară „Franceza distractivă”, în aşa fel
încât peste 50 de elevi din localitate să
poată frecventa, gratuit, cursuri de limbă franceză. „Când am efectuat auditul
în sat, am depistat că această activitate
didactică nu se petrecea în realitate, iar
administraţia şcolii nici nu ştia despre
orarul cercului respectiv”, explică auditorul. Ea spune că profesoara de franceză trebuia să predea săptămânal 25
de ore, iar salariul pe care l-ar fi primit
timp de trei ani, fără a desfăşura orele
de franceză, depăşeşte 90 mii lei.
La rândul său, Veronica Mogîldan
neagă acuzaţiile şi spune că activitatea
extraşcolară „Franceza distractivă” s-a
desfăşurat cu regulatitate în şcoală, iar
dovadă sunt spectacolele prezentate
de elevi la diferite evenimente culturale desfăşurate în raion. „Cum pot să
susţină cei de la Curtea de Conturi că
nu am lucrat timp de trei ani? Am mai
multe înregistrări video unde copiii
pregătiţi în cadrul acestui cerc au prezentat spectacolele „Cenuşăreasa”, „O
călătorie imaginară prin Franţa”... Unde
puteau fi pregătite aceste activităţi, la
mine acasă? Prin această învinuire,

Curtea de Conturi m-a făcut de râs şi
mi-a ponegrit imaginea, de aceea voi
acţiona în judecată şi voi demonstra
că orele s-au desfăşurat”, ne-a declarat profesoara. Ea spune că acum va fi
obligată să înapoieze aproape 100 mii
lei, pe motiv că nu a ţinut orele de franceză în activitatea extraşcolară.
Directoarea gimnaziului din Borosenii Noi, Nelea Lupacescu, afirmă
că nu ştia nimic despre programul
activităţii extraşcolare a doamnei Mogîldan. „Eu ştiam că ea are aceste ore
suplimentare, dar nu cunoşteam orarul
când ele au loc”, susţine directoarea
gimnaziului, adăugând că nu vrea să
fie implicată în acest scandal, deoarece
nu doreşte să-şi facă duşmani printre
colegi.
De altă parte, Viorel Tandara, şeful
Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport,
în subordinea căreia se află Casa de
creaţie Râşcani, ia apărarea profesoarei de franceză şi spune că, din câte
cunoaşte, cercul „Franceza distractivă”
Borosenii Noi a existat, însă întâmplarea a făcut ca profesoara să nu fie la serviciu tocmai atunci când a fost efectuat
controlul Curţii de Conturi. Preşedintele raionului Râşcani, Ion Parea ne-a
declarat că va convoca o şedinţă specială cu reprezentanţii Direcţiei Finanţe
şi a Direcţiei Învăţământ, Tineret şi
Sport pentru a lămuri întreaga poveste
şi a trage concluziile care se impun.
Vladimir Potlogu, şeful Direcţiei
Generale Audit al autorităţilor publice locale din cadrul Curţii de Conturi,
spune că asemenea încălcări sunt cauzate de lipsa procedurilor de control
intern atât la etapa de planificare, cât şi
la etapa de executare a bugetului public
local, dar şi de iresponsabilitatea unor
funcţionari publici.
Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul
Râşcani pentru anul 2011 urmează să
fie publicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova şi pe pagina web a
Curţii de Conturi.
(Lilia Zaharia)
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Maria Popov se bucură că, după curăţarea canalului,
apa nu se mai revarsă în timpul ploilor,
iar grădina ei nu mai este inundată.

Exemple de implicare în soluţionarea problemelor comunităţii

Gospodăriile din satul Albina
nu vor mai fi inundate
De ani buni, multe gospodării
din satul Albina, raionul Cimişlia,
se pomeneau cu casele, beciurile şi
şoproanele inundare de fiecare dată,
când se întâmpla să plouă abundent.
Problema era în canalul care desparte
localitatea în două, pe unde curge un
afluent al râului Cogâlnic, iar apa care
se acumula aici inunda terenurile din
apropiere. Pentru a scăpa de acest necaz, toţi locuitorii satului Albina (inclusiv cei care nu au case în regiunea
cu pricina) s-au mobilizat şi au reuşit să
cureţe digul pentru a-i face loc apei să
se scurgă.
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e când s-a mutat la casă nouă,
aproape de malul râuleţului,
beciul mătuşii Agafia Luchianov era mai tot timpul în apă. „Când
ploua o zi întreagă, toate conservele
din beci pluteau, iar pivniţa era plină
cu apă până la gârlici”, arată femeia spre
pereţii pivniţei care sunt şi acum umezi. La vecinii ei, apa ajungea şi în casă.
„Pe pereţii casei aveam mai întotdeauna mucegai. Nu mai puteam scăpa de
el şi asta deoarece primul nivel al casei
era inundat când ploua”, spune Vasile
Jardan. O altă localnică, Maria Popov,
era un pic mai norocoasă, căci locuieşte
mai departe de canal. Totuşi, când erau
ploi abundente, apa îi pătrundea în grădina, fără să ajungă până la casă ori în
pivniţă.

Când a fost nevoie,
s-au mobilizat toţi locuitorii
din sat

De câteva luni, situaţia din această
parte a localităţii Albina s-a schimbat, iar apa nu se mai adună într-un
singur loc, ci curge la vale. Sătenii nu
mai încalţă cizmele ca să poată intra în
beciuri şi nu mai improvizează baraje prin grădini pentru a îndrepta apa
să curgă fără a le intra în gospodării.
Acest lucru se datorează sătenilor înşişi care au răspuns la iniţiativa primăriei de a soluţiona această problemă cu
forţe comune.
Valentina Morozan, primara satului Albina, spune că a primit nenumărate solicitări de la săteni să fie
curăţit acest canal. „Deoarece albia artificială a acestui afluent are o lungime
de câţiva kilometri şi nu ne ajungeau
bani pentru a finisa toate lucrările de
curăţire, am cerut şi ajutorul localnicilor, care ne-au surprins plăcut prin
unitatea şi receptivitatea lor. Fiecare a contribuit cu ce a putut: unii au
dat bani să plătim excavatoristul de
care am avut nevoie ca să destupăm
canalul, alţi au venit şi au lucrat zile
întregi, săpând, mutând gardurile din
apropiere...”, susţine doamna primar
care a fost impresionată în special de
faptul că în ajutor au sărit şi sătenii
care trăiesc mai departe de acest mal
şi nu erau afectaţi de revărsarea apei.
„Când a fost nevoie, s-au mobilizat toţi
locuitorii. Mişunau ca furnicile”, zâm-

beşte Valentina Morozan. Ea le este
recunoscătoare locuitorilor şi afirmă
că, fără ajutorul lor, satul nu atingea
performanţa de a rezolva această problemă a comunităţii.
Nicolae Popuşoi nu a avut de suferit
din cauza apei, totuşi nu a stat nepăsător în timp ce alţii munceau pentru
curăţarea canalului. „Sunt inginer de
profesie şi ajutorul meu a fost necesar,
deoarece reţelele de apeduct şi gazoduct din localitate trec prin apropierea
acestui canal, iată de ce am stat zilnic
lângă excavatorist, pentru a-l ghida să
nu facă vreo stricăciune”, explică Nicolae Popuşoi. Un alt locuitor al satului,
Maxim Chiţac, care la fel a ajutat la lucrările de curăţare a canalului, cu toate
că gospodăria sa nu a fost niciodată
inundată, spune că în situaţia în care
mulţi tineri din sat sunt plecaţi peste
hotare, cei rămaşi trebuie să fie uniţi şi
să se ajute la nevoie.
Doina Ciorici, consultant principal
în cadrul Cancelariei de Stat, spune că
efortul depus de cetăţenii din Albina
merită să fie apreciat. „În acelaşi timp,
eu cred că autorităţile publice locale
trebuiau să solicite şi ajutorul Ministerului Mediului”, afirmă ea. Întrebată
de ce nu a apelat la autorităţile centrale
după ajutor, primara din Albina spune
că s-a gândit şi la soluţia de a cere mijloace financiare de la Ministerul Mediului, însă îşi dădea seama că lucrările erau să fie tergiversate, iar oamenii
din sat nu mai puteau aştepta.

Nu-i greu să convingi oamenii să facă un lucru frumos
Anul acesta, de Rusalii, în
satul Oxentea din raionul
Dubăsari, s-a desfăşurat o adevărată
expoziţie a fântânilor. Administraţia
publică locală a desfăşurat concursul
„Cea mai amenajată fântână”, iar la
Marele premiu de 800 de lei au râvnit
68 de fântâni din sat.
Valeriu Rusu, primarul de Oxentea,
spune că intenţionat a organizat concursul de Rusalii, când creştinii curăţă
izvoarele. „Nu prea sunt izvoare prin
apropiere, aşa că ne le-am propus sătenilor să curăţe şi să amenajeze fântânile din
localitate. Unele din ele, chiar dacă aveau
apă foarte bună, nu erau îngrijite, iar
acest concurs i-a motivat pe oxenteni să
fie mai gospodăroşi”, spune primarul. Ion
Pintea, un locuitor al satului, îşi aminteşte că tradiţia de curăţire şi sfinţire a apelor există în Oxentea de zeci de ani, însă
„acum este mai frumos şi mai interesant,
fiindcă există o competiţie serioasă pentru cea mai amenajată fântână din sat”.
Cum fiecare concurs trebuie să aibă şi
un regulament, Consiliul local din Oxentea a stabilit câteva criterii de apreciere

a celor mai bine amenajate fântâni. Eudochia Rusu, asistenta socială din sat şi
membră a juriului, povesteşte că au fost
luate în calcul efortul depus de oameni,
dotarea fântânilor cu capace, căldări şi
căni etc. „De exemplu, fântânile reparate
capital de către săteni au primit 9 sau 10
puncte, iar dacă aveau şi capac, juriul le
mai dădea suplimentar până la 8 puncte.
Fântânilor reparate cosmetic li s-au atribuiau de la 1 până la 8 puncte, în funcţie
de efortul depus de săteni. Acelaşi punctaj, l-au primit şi fântânile care aveau căldare şi cană”, spune asistenta socială.
Fântâna de lângă casa lui Vladimir şi a
Mariei Izman s-a învrednicit de Premiul
mare, în sumă de 800 de lei. Cu câte 450
de lei s-au ales fântânile clasate pe locul
doi: cea de lângă casa Eudochiei Botnari,
şi cea de lângă casa lui Vasile Curbet. Alte
trei fântâni din sat: cele de lângă casele lui
Gheorghe Leca, Mihail Bortos şi Mihail
Leca, au primit premiul trei de câte 300
lei fiecare.
Maria Izman, locuitoarea uliţei
a cărei fântâni s-a ales cu locul întâi,
spune că nu a fost greu să se mobilizeze pentru a face un lucru frumos.
„Am adunat bani de la fiecare familie
de pe stradă, am cumpărat vopsele şi

Cu ani în urmă, această fântână era
părăginită, însă sătenii au amenajat-o şi
s-au ales cu Marele Premiu de 800 lei.

iată cum arată fântâniţa noastră”, se laudă femeia cu rodul muncii lor. Elena
Postică, o altă oxenteancă, e de părerea că nu este important cine câştigă
acest concurs, ci faptul că oamenii se
implică în astfel de activităţi pentru
binele tuturor. „Mulţi săteni au propriile fântâni în ograzile lor, dar asta
nu înseamnă că trebuie să nu îngrijim
şi de fântânile publice”, spune femeia.
(Lilia Zaharia)

