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Economii pe seama copiilor
din grădiniţe
Această constatare se
regăseşte în Raportul
auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
şi gestionării patrimoniului
public din raionul Cahul pe
anul 2011, realizat de Curtea
de Conturi. Potrivit documentului, cheltuielile pentru alimentația unui copil în
instituțiile preşcolare din satele raionului Cahul în anul
2011 au constituit, în medie,
8,7 lei, faţă de norma de circa 13 lei stabilită în acel an de
Ministerul Educaţiei.

P

rin Ordinului nr.35 din
26.01.2010, Ministerul
Educaţiei a aprobat normele financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din instituţiile instructiv-educative în anul
2011. Astfel, costul alimentaţiei
unui copil de până la 3 ani a fost
stabilit în sumă de 11,25 pe zi,
iar pentru un copil cu vârsta de
la 3 până la 7 ani – de 13,68 lei.
Conform raportului Curţii de
Conturi, 34 de primării din raionul Cahul au alocat mai puţini
bani faţă de aceste norme minime pentru alimentarea copiilor
din instituţiile preşcolare. Astfel,
în satul Lopăţica suma zilnică
pentru un copil a fost micşorată cu 7,6 lei, în satul Văleni - cu
7,5 lei, în localitatea Lebedenco
- cu 6,6 lei, la Cucoara și Badicul Moldovenesc - cu câte 6,0
lei. De cele mai multe ori, pentru a economisi bani, primăriile
au utilizat produse de o calitate
inferioară, contrar normativelor
raţiei alimentare stabilite pentru
instituţiile preşcolare. Reprezentanţii Curţii de Conturi, dar şi
specialiştii din domeniul sănătăţii publice, afirmă că autorităţile
care nu respectă normele financiare de alimentaţie în instituţiile instructiv-educative, pun în
pericol sănătatea copiilor,

Una aprobăm,
alta cheltuim

Ana Drangoi, contabila primăriei Badicul Moldovenesc,
afirmă că în anul 2011, alimentaţia zilnică a unui copil din
grădiniţă a costat 8 lei, inclusiv
5,6 lei au fost alocaţi din bugetul
local, iar 2,4 lei au fost colectaţi
de la părinţi. Alexandra Leahu,
şefa grădiniţei din localitate,
susţine că produsele alimentare
destinate instituţiei preşcolare au
fost cumpărate la un preţ redus

de la săteni. „Dacă
alimentele au fost
cumpărate mai ieftin, nu înseamnă că
cei 50 de micuţi au
fost hrăniţi insuficient. Ştiu că norma
zilnică de alimentare
a copiilor e mai mare
faţă de tariful stabilit
de noi, dar consiliul
local, la solicitarea mea şi a părinţilor, a decis ca economiile
făcute din banii destinaţi pentru
alimentaţie să fie utilizaţi pentru
renovarea clădirii”, argumentează şefa grădiniţei din Badicul
Moldovenesc.
Economii pe seama copiilor
s-au făcut şi în satul Lopăţica.
Mariana Moga, contabila primăriei, ne-a declarat că în anul
2011 a fost aprobat tariful de 10
lei pe zi pentru alimentarea unui
copil la grădiniţa din localitate,
jumătate din sumă fiind plătită
de către părinţi, iar cealaltă –
alocată din buget. Cu toate acestea, micuţii au fost hrăniţi doar
de circa 6 lei pe zi, iar banii economisiţi au fost redirecţionaţi
spre „alte necesităţi ale instituţiei
preşcolare”.
Şi autorităţile locale din comuna Cucoara, unde sunt două
grădiniţe de copii (una în satul
Cucoara, iar alta în satul Chircani) au aprobat pentru anul 2011
un tarif de 10 lei pe zi pentru alimentaţia copiilor. Însă la instituţia preşcolară din Cucoara suma
medie zilnică cheltuită a fost de
numai 8 lei. Astfel, în anul 2011 la
această grădiniţă s-au economisit
20 mii de lei din banii destinaţi
alimentării copiilor. Marina Niculiţa, contabila primăriei, spune că
aceşti bani au fost folosiţi pentru
încălzirea instituţiei preşcolare în
anul 2012. La cealaltă grădiniţă
de pe teritoriul comunei, pentru
alimentaţia zilnică a unui copil
s-a cheltuit şi mai puţin – circa
7 lei, iar de restul banilor au fost
procurate produse alimentare
care, din spusele contabilei, „au
rămas în stocul grădiniţei pentru
anul următor” (!).

„Răspunsul îl veţi primi
după sărbători”

La solicitarea Asociaţiei Presei Independente (API), unele
primării din raionul Cahul ne-au
prezentat tarifele aprobate pentru alimentaţia copiilor din grădiniţe, nu şi în cazul primăriilor
din satele Lebedenco şi Văleni.
Silvia Ştirbeţ, primara satului Văleni, nu este de acord cu raportul

Curţii de Conturi şi
afirmă că micuţii din
grădiniţă au fost alimentaţi foarte bine.
„Raportul este unul
politizat şi declarativ. Nu cred în aceste
date. Dacă doriţi să
discutăm la această
temă, reveniţi după
sărbători”, a specificat
Silvia Ştirbeţ, contactată de API
la 4 ianuarie 2013. La 9 ianuarie,
primara din nou a evitat să ne
furnizeze această informaţie de
interes public, menţionând că
este ocupată şi se află într-o şedinţă. Nici primara din satul Lebedenco, Tatiana Pinti, nu a dorit
să ne spună ce tarif a fost aprobat
în anul 2011 de către consiliul
local pentru alimentarea copiilor din grădiniţă, motivând că
informaţia solicitată necesită
mult timp pentru documentare.
„Eu trebuie să ridic toate actele
din 2011, iar acest lucru trebuie
să-l fac împreună cu contabila.
Dumneavoastră vreţi informaţia acum, dar eu nu sunt inoplanetean. Reveniţi peste câteva
zile”, ne-a declarat primara din
Lebedenco.
Ion Pleşca, şeful echipei de
audit al Curţii de Conturi, susţine
că autorităţile sunt responsabile
de monitorizarea alimentației
copiilor din instituţiile preșcolare
și ajustarea normelor financiare,
în vederea asigurării executării
cerințelor de alimentare sănătoasă a copiilor. „Dacă s-au admis
astfel de situaţii, înseamnă că atât
Direcţia Generală Finanţe, cât şi
autorităţile locale din Cahul au
planificat şi au monitorizat insuficient banii destinaţi alimentării
copiilor”.
Constantin Spînu, vicedirectorul Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP), afirmă că
nerespectarea normelor financiare de alimentaţie a copiilor din
grădiniţe este strâns legată cu alimentarea necalitativă a copiilor
în aceste instituţii. „De hrana copiilor trebuie să aibă grijă primăriile din localitate, dar şi Direcţia
de Învăţământ şi cea de Finanţe
din raion. Dacă normele naturale
în aceste instituţii preșcolare sunt
sub nivelul regulilor de alimentare, atunci trebuie să intervină
Centrul de Sănătate Publică Cahul care va stabili componentele
raţiei alimentare în meniul copiilor din cadrul instituţiilor preşcolare”, explică reprezentantul
CNSP.

Lilia Zaharia

Potrivit Ordinului nr.38 al Ministerului Educaţiei din 23 ianuarie 2012 „Cu privire la aprobarea normelor
financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor din instituţiile instructiv-educative”,
pentru anul 2012 au fost aprobate următoarele norme financiare:
pentru copiii
din instituţiile
preşcolare:
Total lei/zi

În creşe, grădiniţe şi creşe grădiniţe
În vârstă pînă la 3 ani
De la 3 până la 7 ani

În instituţiile
preşcolare
cu profil
sanatorial

4
ore
4.05

6
ore
8.10

9-10,5 12-24
ore
ore
12.15 16.20

4
ore
5.35

6
ore
9.40

9-10,5 12-24
ore
ore
14.75 16.20

24
ore
18.95 21.00

2.70

5.40

8.10

10.80

3.55

6.25

9.85

10.80

12.65 14.00

1.35

2.70

4.05

5.40

1.80

3.15

4.90

5.40

6.30

inclusiv:
Din mijloace
bugetare
(lei/zi)
Din plata
părinţilor
(lei/zi)

7.00

Primarul de Mălăieşti şi o ceată de tineri, la colindatul “cu destinaţie specială”

Exemple de implicare

în soluţionarea problemelor comunităţii

La Tîrzieni, colindatul
a avut „destinaţie specială”
Anul acesta, în ziua de
Crăciun pe stil vechi, un
grup de tineri din satul
Tîrzieni, comuna Mălăieşti,
raionul Orhei, au mers pe la
casele oamenilor pentru a-i
colinda, anunţându-i, după
vechiul obicei, despre Naşterea
Domnului. Gospodarii i-au
răsplătit pe tineri cu dulciuri,
fructe, colaci şi bani. Cei circa
şase mii de lei acumulaţi de
colindători vor fi investiţi în
renovarea Casei de Cultură din
localitate, clădire care acum
arată ca o casă părăsită.

I

niţiativa aparţine autorităţilor publice locale. „În
afară de şcoală, copiii şi
tinerii din comuna noastră nu
prea au cu ce se ocupa în timpul lor liber. Vara îi mai ajută
pe părinţi la muncile agricole,
însă iarna nu au unde se duce...”,
susţine primarul comunei Mălăieşti Ilie Vîrtosu. El vrea să
renoveze casa de cultură, astfel
încât tinerii să poată frecventa
diferite cercuri instructiv-educative. „Tinerii au fost foarte
receptivi când am venit cu
ideea să mergem cu colinda
prin sat, iar banii acumulaţi
să fie donaţi pentru renovarea
edificiului cultural”, povesteşte
primarul.

De la 70 de gospodării,
s-au acumulat circa şase
mii de lei

Prima gospodărie care a primit colindătorii a fost cea de lângă casa de cultură, unde trăieşte
familia lui Iacob şi a Zinaidei
Stratulat. Pe lângă colacii tradiţionali, gazdele le-au dat colindătorilor şi bani, chiar dacă nu au
prea mulţi, mai ales când au auzit

Colindătorii îşi primesc răsplata de la familia Stratulat din satul Tîrzieni

că e vorba de reparaţia clădirii de
lângă casa lor. „Vă dau bani, dar
vă rog, măi băieţi, să nu faceţi
gălăgie în timpul nopţii, atunci
când casa de cultură va funcţiona”, le-a spus în glumă moşul
Iacob.
Următoarea casă colindată a
fost gospodăria Nadejdei Onciu.
Femeia se bucură că, după mulţi
ani, casă de cultură va „prinde
viaţă” şi înţelege cât de imporantă este implicarea consătenilor.
„Să fii şi cel mai iscusit primar
din ţară, oricum nu poţi face
nimic de unul singur, fără susţinerea sătenilor. Să fie într-un
ceas bun!”, le-a urat gospodina
tinerilor colindători.
Grigore Răileanu a fost „vistiernicul” cetei de colindători,
fiind responsabil de lădiţa specială pentru colectarea banilor,
iar Carolina Popa nota într-un
caiet numele şi suma donată de
către fiecare gospodar. Până în
după-amiaza zilei, cei 13 tineri
au reuşit să colinde majoritatea gospodăriilor din localitate,
mergând pe la 70 de case, de
unde au acumulat circa şase mii
de lei. „Începutul este bun, vom
contribui cu bani la renovarea
clădirii şi din bugetul local. În
total, vom avea nevoie de vreo
200 mii de lei, dar, spre bucuria

noastră, ne vor ajuta cu resurse
financiare şi două doamne originare din sat, care s-au stabilit
cu traiul de mai multă vreme în
Elveţia. Sperăm ca în luna septembrie, hramul satului Tîrzieni
să fie sărbătorit în incinta casei
de cultură proaspăt renovată”,
menţionează Ilie Vîrtosu. El povesteşte că problema reparaţiei
casei de cultură s-a discutat la
mai multe adunări cu sătenii, au
fost anunţaţi şi despre iniţiativa
„colindatului cu destinaţie specială”, pe care majoritatea sătenilor
au salutat-o. „Oamenii au promis
că ne vor susţine cu bani, dar şi
cu braţe de muncă atunci când se
vor începe lucrările de reparaţie”,
explică primarul de Mălăieşti.
Gheorghe Guriuc, şeful Secţiei Cultură a Consiliului raional
Orhei, îşi doreşte ca exemplul celor din Tîrzieni să fie preluat şi de
alte localităţi din raion. „De obicei, oamenii sunt mai receptivi
când se acumulează bani pentru
reparaţia unei şcoli sau a unei
grădiniţe. Dar iată că sătenii din
Tîrzieni au demonstrat o atitudine similară şi faţă de cultura satului, ceea ce este foarte important”,
a specificat Gheorghe Guriuc.
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Atenţie: concurs pentru primării şi mass-media locale
Primăriile care vor asigura cea mai bună implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi instituţiile mass-media care vor realiza
cele mai eficiente campanii locale
de monitorizare a utilizării banilor
publici vor fi premiate de Asociaţia
Presei Independente (API). Câştigătorii vor fi desemnaţi în rezultatul
unui concurs şi vor beneficia de
premii cuprinse între 300 şi 1000 de
dolari. Termenul de depunere a dosarelor a fost
prelungit până la 30 ianuarie 2013.
Pentru a stimula bunele practici de implicare a cetăţenilor în soluţionarea problemelor
comunitare, dar şi colectivele jurnalistice care
monitorizează utilizarea banilor publici de către
autorităţile locale, API desfăşoară două concursuri - „Cea mai bună acţiune de implicare a cetă-

ţenilor în procesul de luare a deciziilor” şi „Cea
mai eficientă campanie media de monitorizare
a utilizării banilor publici”. Astfel, primăriile care
vor asigura cea mai bună implicare
a cetăţenilor în procesul de luare a
deciziilor ar putea beneficia de premii
în sumă de la $500 până la $1000, iar
instituţiile mass-media care vor realiza
cele mai eficiente campanii locale de
monitorizare a utilizării banilor publici
ar putea fi premiate de API cu sume între $300
şi $500. Rezultatele concursurilor vor fi anunţate la un eveniment public care va avea loc la
începutul lunii martie 2013.
Regulamentele concursurilor pot fi accesate pe
site-ul API: http://api.md/news/40446/index.html
Pentru informaţii suplimentare:
tel.: (22) 22-09-96
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