ediţia nr.

4 (23)
Cere socoteală pentru banii publici!

Maşină de teren pentru primărie
pagină de promovare
a implicării în viaţa comunităţii
editată de Asociaţia Presei Independente (API)
Exemple de implicare

în soluţionarea problemelor comunităţii

În satul Chiştelniţa
se deschide o sală de forţă
Începând cu luna septembrie,
sătenii din Chiştelniţa, raionul
Teleneşti, vor putea merge... la sala de
forţă din localitate. Locaţia sportivă a
fost construită de autorităţi din bani
publici, dar şi din banii colectaţi de la
cetăţenii care au susţinut această idee.

A

cum trei ani, prin Programul
Educaţie pentru Sănătate în
Şcoală şi Comunitate al Corpului Păcii, la liceul din sat a venit voluntarul american Mackenzie Walters, care a
şi lansat propunerea de a deschide o sală
de forţă. Ideea a fost susţinută de direcţia
liceului. Directoarea adjunctă povesteşte
că, iniţial, s-au gândit că această sală va
fi necesară doar pentru orele de educaţie
fizică. „După ce am găsit locaţia potrivită
în locul vechii cantine şcolare, am hotărât să facem o sală de forţă pentru toţi
locuitorii din sat”, spune doamna Lidia
Stratulat.
Pentru renovarea clădirii şi construirea vestiarelor sălii de forţă erau necesare
sume mari de bani, astfel că a fost nevoie
de implicarea nu doar a autorităţilor, ci
şi a cetăţenilor. „Credeam că „vom ieşi la
liman” cu o reparaţie cosmetică, însă nu a
fost aşa. A trebuit să schimbăm geamurile, uşile, să instalăm vestiare”, povesteşte
profesorul de educaţie fizică Petru Donos.
Mijloacele financiare au fost acumulate
din mai multe părţi. Prima contribuţie –
25 mii de lei, a venit de la Corpul Păcii.
Mulţi săteni au fost de acord să contribuie
şi ei cu bani pentru sala de forţă, astfel că
s-au mai strâns 40 mii de lei. Totuşi, aceşti
bani nu au fost suficienţi pentru a duce la
bun sfârşit lucrările începute, aşa că primăria şi Consiliului raional Teleneşti au
alocat încă circa 70 mii de lei.

Sala va funcţiona
cu suportul sătenilor

de exerciţii de reabilitare ş.a. Pentru ca
sala să funcţioneze după un program
complet, mai trebuie puse la punct câteva detalii importante: să fie găsită o
persoană care să aibă grijă de locaţie,
bani pentru salarizarea lunară a acestei
persoane şi să fie stabilit un program de
lucru a sălii de forţă. Constantin Ciobanu, primarul satului Chiştelniţa, intenţionează să apeleze şi de data aceasta
la ajutorul comunităţii. „Vom organiza
adunări şi consultări cu sătenii. Îi vom
informa că orele la sala de forţă vor fi
contra plată, iar pentru elevi antrenamentul va fi gratuit”, spune primarul.
Profesorul de educaţie fizică Petru Donos remarcă că, din banii acumulaţi, se
vor procura alte echipamente necesare:
„Ne-am gândit să cumpărăm un tonometru, aparat foarte util într-o astfel de
activitate, dar şi un aparat de casă”.

Pentru o bună implicare
a cetăţenilor
este nevoie de transparenţă

Primarul de Chiştelniţa afirmă că fiecare bănuţ cheltuit pentru renovarea sălii
de forţă a fost contabilizat. „Pe panoul
informativ al primăriei a fost afişată suma
de bani acumulată de la cetăţeni şi lista
cheltuielilor care au fost efectuate pentru
amenajarea sălii, aşa că locuitorii pot vedea unde anume au fost investiţi banii lor”,
spune Constantin Ciobanu.
Victoria Cujba, reprezentanta Direcţiei
politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat, menţionează că autorităţile publice sunt obligate să asigure posibilităţi de participare a cetăţenilor în procesul
decizional: „Locuitorii din Chiştelniţa au
încredere în autorităţi, deoarece autorităţile au asigurat transparenţă maximă în
procesul de luare a deciziilor, respectând
astfel Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind
transparenţa în procesul decizional”.

Lilia Zaharia

Din toamnă, uşile sălii de forţă vor
fi deschise pentru toţi locuitorii din sat:
copii, tineri, barbăţi sau femei, persoane
care au suferit traume fizice şi au nevoie

În foto: Ion Meleca şi Petru Donos (de
la stânga la dreapta) se antrenează
în sala de forţă construită cu ajutorul
oamenilor din sat.

• Vrei să semnalezi cazuri de utilizare incorectă a banilor publici de către autorităţile locale?
• Ai întrebări despre transparenţa în procesul decizional?
• Vrei să ne informezi despre practicile (bune sau proaste) de adoptare a deciziilor şi
gestionare a banilor publici în satul, comuna sau oraşul tău?
Telefonează la
Experţi îţi vor răspunde la întrebări, iar
jurnaliştii de investigaţie vor verifica
„Linia verde” pentru transparenţa
semnalele de gestionare frauduloasă a
banilor publici.
procesului decizional, cu apel gratuit

0800 88808

Această publicaţie este editată cu sprijinul Programului Buna Guvernare
al Fundaţiei Soros-Moldova. Opiniile exprimate în această publicaţie
aparţin autorilor și nu reflectă neapărat poziţia Fundaţiei.

La „Linia verde” cu apel gratuit 080088808, lansată de Asociaţia
Presei Independente (API), sună oameni
care semnalează cazuri de utilizare incorectă, în opinia lor, a banilor publici de
către autorităţile locale. Astfel, locuitori
din comuna Selişte şi din satul Zahoreni,
ambele localităţi din raionul Orhei, s-au
plâns că primarii ar fi procurat din bani
publici maşini scumpe, în loc să investească în soluţionarea altor probleme ale
comunităţii.

Maşină scumpă
pe drumuri proaste

Maşina nouă a primăriei comunei
Selişte a provocat scandal mare în localitate. În luna martie curent, Consiliul
local a decis alocarea din buget a sumei
impresionante de 210 mii lei pentru
achiziţionarea unei maşini, singurul
consilier local care s-a opus acestei decizii fiind doamna Haritina Cecan. Ea spune că banii publici au fost irosiţi în zadar,
căci primăria deja avea maşină, pe care
o procurase cu doar cinci ani în urmă.
„De ce s-a cumpărat maşină nouă, când
cea veche era într-o stare bună? Pentru
confortul primarului? Dar cum rămâne
cu disconfortul creat cetăţenilor din cauza drumurilor proaste din comună?”,
întreabă Haritina Cecan.
De situaţia proastă a drumurilor
din Lucaşeuca, sat ce aparţine comunei
Selişte, se plânge şi locuitoarea Zinaida
Soltan: „Am adresat mai multe solicitări primarului, în care ceream să repare
drumul, fiindcă dacă plouă, de aici nu
ieşi nici cu tancul. De fiecare dată am
primit răspunsul că nu sunt bani. Dar
pentru maşină a avut bani?”. O altă săteancă, Galina Dodon, afirmă că şi ea a
cerut primăriei să renoveze drumul în
regiunea unde locuieşte, însă răspunsul
primarului a fost acelaşi: în bugetul local
nu sunt suficienţi bani pentru a repara
drumurile. „În campania electorală, cerşea votul nostru pe la porţi, promiţândune drumuri moderne, acum am rămas
doar cu vorbele”, spune femeia.
Vasile Scripnic, primarul comunei
Selişte, susţine că primăria avea nevoie
de o maşină nouă, deoarece cea veche
deseori se defecta, iar piesele de schimb
sunt scumpe şi se făceau investiţii inutile.
„Decât să investim atât de mulţi bani într-o maşină veche, am făcut un sacrificiu,
din bugetul local s-au alocat bani şi am
cumpărat o maşină de teren nouă, marca
DACIA DUSTER, care face faţă reliefu-

lui comunei, se alimentează cu motorină
şi are un termen de garanţie mai mare”,
susţine primarul, care a fost şi preşedintele grupului de lucru pentru desfăşurarea licitaţiei publice. În ce priveşte
calitatea drumurilor din comună, primarul afirmă că nu vor putea fi reparate
în viitorul apropiat, deoarece în comună
s-a planificat instalarea apeductului. „Nu
putem repara drumurile atunci când vor
oamenii, fiindcă dacă le renovăm acum,
mai târziu vor trebui săpate tranşeele
pentru apeduct şi drumurile din nou vor
fi deteriorate”, explică Vasile Scripnic.

Maşină cu bucluc şi la Zahoreni

Şi în satul Zahoreni din acelaşi raion noua maşină a primăriei a stârnit
nemulţumiri. Pentru autoturism au fost
cheltuiţi din bugetul local 150 mii lei.
Consilierul local Valentin Botezat este
convins că, prin procurarea acestei maşini, au fost irosiţi banii din bugetul satului. „Sunt maşini mai ieftine, nu trebuiau
să fie cheltuiţi tocmai 150 mii lei pentru
o maşină. Avem atâtea drumuri de reparat în sat, aşa că puteam cheltui banii cu
folos pentru săteni”, remarcă consilierul
local. Tamara Lupaşcu, locuitoare din
Zahoreni, povesteşte că, după ploaie,
drumurile din sat devin impracticabile.
„În partea de sus a satului, regiune unde
trăiesc eu, lângă Artizană, drumul este
foarte rău. Primarul şi-a făcut drum bun
doar în regiunea unde trăieşte el, de ceilalţi a uitat...”, se plânge femeia.

zentat ofertele, iar noi am ales o maşină
DACIA LOGAN”, declară primarul.

La ambele licitaţii au participat
aceiaşi agenţi economici

Licitaţia publică pentru achiziţionarea maşinii pentru primăria satului
Zahoreni a avut loc în luna februarie
2012. La concurs au participat patru
agenţi economici: SRL „DAAC-Autotest” cu o ofertă de circa 187 mii lei,
SRL „DAAC-Auto” a propus o maşină
de 252 mii lei, SRL „DAAC-Autosport”
a avut o ofertă de 150 mii lei, iar SRL
„Autoframe FM” a propus oferta cu cel
mai mic preţ, de 135 mii lei. Câştigător
al acestei licitaţii a fost declarată SRL
„DAAC-Autosport”.
Aceiaşi agenţi economici şi-au propus ofertele şi la licitaţia publică pentru
achiziţionarea maşinii pentru primăria
comunei Selişte, care a avut loc la 16
martie 2012. SRL „Autoframe FM” din
nou a propus oferta cu cel mai mic preţ
– 198 mii lei, şi din nou a pierdut. Câştigător al acestei licitaţi a fost desemnată aceiaşi firmă ca şi la Zahoreni – SRL
„DAAC-Autosport” (210 mii lei).
Licitaţiile publice pentru achiziţionarea maşinilor de la Zahoreni şi Selişte au fost înregistrate la secţia Achiziţii
Bunuri a Agenţiei Achiziţii Publice,
fapt ce confirmă corectitudinea desfăşurării procedurilor de achiziţie. Victor
Mocanu, expert în administraţia publică la IDIS „Viitorul” spune că auto-

Potrivit art.27 (4) al Legii Nr.96 din 13.04.2007 privind
achiziţiile publice, caracteristicile tehnice din caietul de
sarcini nu trebuie să facă referinţă la o anumită marcă
comercială sau la un anumit agent economic, la un
brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de
servicii, nu vor indica o origine, un producător sau un
operator economic concret.
Primarul de Zahoreni Vasile Cojocari spune însă că lucrările de renovare
a drumurilor din sat sunt în derulare.
„Oamenii vor ca toate drumurile să fie
reparate într-o singură zi. Vom ajunge
şi la Artizană”, răspunde alesul local. La
întrebarea de ce a fost procurată o maşină scumpă, primarul afirmă că... acest
model de autoturism corespunde criteriilor pe care le-au înaintat consilierii
locali şi care au fost incluse în caietul de
sarcini pentru licitaţia publică. „Am vrut
să avem o maşină confortabilă care să nu
consume prea mult combustibil. Am făcut licitaţie, agenţii economici şi-au pre-

ritatea contractantă, adică primăria,
este direct responsabilă de desfăşurarea
corectă şi transparentă a licitaţiilor publice. „Dacă caracteristicile bunurilor
cerute de autoritatea contractantă, incluse în caietul de sarcini, vor descrie
exact obiectul achiziţiei, atunci nu vor
mai fi dubii privind cheltuirea banului
public”, susţine expertul, adăugând că
atunci când condiţiile descrise în caietul de sarcini corespund în mare parte
cu descrierea ofertei alese, apar suspiciuni că grupul de lucru pentru desfăşurarea licitaţiei ar fi favorizat oferta
unui agent economic.

Controverse în gestionarea banilor publici
în municipiul Chişinău
Pentru a exclude abaterile
frecvente de la legislaţia
privind achiziţiile publice, Primăria
municipiului Chişinău a constituit
un grup de lucru unic pentru desfăşurarea achiziţiilor publice în sistemul de învăţământ, astfel direcţiile
de educaţie din sectoarele Capitalei,
care sunt autorităţi contractante, au
fost excluse din procesul de achiziţii.

O

ficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a atacat în instanţă
Primăria, argumentând că Dispoziţia
din 22 februarie 2012 a primarului general privind crearea grupului de lucru
unic este ilegală, pe motiv că grupurile
de lucru pentru desfăşurarea achiziţiilor
publice pot fi formate doar de către direcţiile de sector.
Lilian Carp, şeful Cabinetului primarului general al municipiului Chişinău,
afirmă că această dispoziţie a fost emisă după neregulile depistate în cadrul
Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi
Sport (DGETS) şi a direcţiilor de profil din sectoarele Chişinăului, de către
echipa de audit care a verificat utilizarea
banilor publici în anul 2009. „Majoritatea grupurilor de lucru nu întocmeau
declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate pentru fiecare procedură în parte,
iar caietele de sarcini şi documentele de
licitaţie nu conţineau toate cerinţele, criteriile faţă de obiectul achiziţiei”, afirmă

Lilian Carp. Şeful Cabinetului primarului general mai spune că anterior nu
era asigurată informarea pe scară largă
a potenţialilor ofertanţi, iar invitaţiile
de participare erau trimise unui număr
limitat de operatori economici. „Acum
situaţia este alta, la concursuri se înregistrează mai mulţi agenţi economici,
iar concurenţa este una loială”, conchide
Lilian Carp.
Ion Munteanu, unul dintre antreprenorii care participă de mai mulţi ani la licitaţiile publice organizate de către direcţiile de educaţie din municipiu, confirmă
că acum procesul de achiziţii publice este
mai transparent: „Dacă înainte la o licitaţie publică participau câte trei sau patru
agenţi economici, în prezent vin şi câte
zece participanţi la o licitaţie”.
De altă părere este Oficiul teritorial
Chişinău al Cancelariei de Stat. Iancu
Ţurcanu, şeful adjunct al Oficiului, admite că dispoziţia primarului general al
Chişinăului a fost emisă cu intenţii bune,
însă ea nu corespunde Legii privind
achiziţiile publice. „Înţeleg că primarul
general a dorit să aplice o metodologie
unică privind planificarea, iniţierea şi
desfăşurarea procedurii de achiziţii publice pentru bunuri, lucrări şi servicii,
dar această dispoziţie contravine legii,
care spune că grupul de lucru este constituit de autoritatea contractantă, iar în
acest caz autorităţile contractante sunt
direcţiile de sector, care sunt autorităţi
publice cu personalitate juridică”, explică
reprezentantul Cancelariei de Stat.

Legea imperfectă e de vină?

Unii experţi în economie afirmă că
aceste situaţii de blocaj sunt cauzate
de imperfecţiunea Legii privind achiziţiile publice. Dumitru Budianschi,
expert la Centrul analitic independent
„Expert Grup”, susţine că legea nu
specifică clar cine poate fi autoritatea
contractantă şi care sunt atribuţiile
acestei autorităţi, fapt care generează
interpretări ambigue. În acelaşi timp,
Gheorghe Ghidora, jurist la Agenţia
de Achiziţii Publice, argumentează că
legislaţia actuală prevede şi posibilitatea constituirii unui grup de lucru
comun pentru mai multe autorităţi
contractante. „Dacă în cadrul DGETS
se forma o asociaţie de autorităţi contractante, în care fiecare direcţie de
sector delega câte un membru, constituirea grupului unic ar fi fost perfect
legală”, spune juristul.
În luna iunie curent, Curtea de
Apel Chişinău a dat câştig de cauză
Oficiului Teritorial Chişinău din cadrul Cancelariei de Stat şi a hotărât
că dispoziţia primarului general de
Chişinău privind constituirea unui
grup de lucru unic pentru desfăşurarea achiziţiilor publice în sistemul
de învăţământ este ilegală. Hotărârea
Curţii de Apel a fost contestată de către Primăria municipiului Chişinău la
Curtea Supremă de Justiţie.

Lilia Zaharia

