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Octavian Zelinski, redactor-şef„Adevărul de Anenii Noi” 

Deja de opt ani elevii moldoveni învaţă din manuale pentru 
care plătesc chirie anuală. Conform unor calcule estimative, 
anual Fondul special pentru manuale colectează de la elevi 
aproximativ 25 milioane de lei din arenda manualelor. Cu 
cîţiva ani în urmă, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a 
efectuat o expertiză a tuturor actelor ce reglementează proce-
sul de colectare a banilor pentru arenda manualelor: experţii 
au constatat că această procedură este anticonstituţională şi 
contravine Legii Învăţămîntului

Fondul special pentru manuale a fost fondat în anul 1998 n 
cadrul proiectului Băncii Mondiale. Lucrările au fost începute 
un an mai tîrziu, imediat ce donatorul a oferit Moldovei un 
credit în mărime de 20 de milioane de lei pentru publicarea 
manualelor şi organizarea mecanismului noului sistem. Tot în 
1998 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 448 „Cu privire 
la asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar 
şi gimnazial” - un bun temei de a colecta bani pentru chiria 
manualelor în Republica Moldova. În acest scop a fost deschis 
un Fondul Special pentru manuale, extrabugetar, activitatea 
căruia este stipulată în Regulamentul de funcţionare al Fon-
dului.

Primii cinci ani, manualele erau publicate din banii creditari, 
iar din anul 2003 pentru publicarea lor au fost alocate surse 
Ĵ nanciare din Fondul special pentru manuale.

Astăzi manuale sunt publicate o dată în cinci ani. Gratis 
sunt oferite doar elevilor claselor 1-4. Pentru copii din familii 
socialmente vulnerabile administraţia publică locală este cea 
care achită şcolilor plăţile date.

Restul elevilor trebuie să plătească arenda pentru manuale 
în conformitate cu tarifele aprobate anual prin ordinul Mini-
sterului Educaţiei

Auditul a constatat deĴ cienţe
Recent Curtea de Conturi a prezentat raportul cu privire la 

rezultatele auditului efectuat în unele instituţii de învăţământ 
secundar şi mediu de specialitate subordonate Ministerului 
Educaţiei.

Controlul nu a trecut cu vederea nici Fondul special pentru 
manuale. Auditul a constatat o incorectitudine în planiĴ carea 
cheltuielilor şi veniturilor mijloacelor Ĵ nanciare al Fondului.

Potrivit raportului prezentat de şeful adjunct al Departa-
mentului audit nr.1 al Curţii de Conturi, Victor Munteanu, se 
constată că Fondul special pentru manuale în anul 2010 nu 

a primit încă 5,9 milioa-
ne de lei. Nu au coincis 
nici cifrele cheltuielilor, 
la publicarea manualelor 
din bugetul organizaţiei 
au fost alocate 4,8 milio-
ane lei, mai puţin decît a 
fost planiĴ cat.

Curtea de Conturi a constatat că în anul 2010 Fondul spe-
cial pentru manuale a încheiat 32 de contracte cu diverse 
tipograĴ i, estimate la suma totală de 31,7 milioane lei. Exe-
cutorilor lucrărilor de editare a manualelor au fost transferate 
29,5 milioane de lei. Suma de 2,2 milioane de lei nu a fost 
achitată pentru serviciile de publicare a manualelor în baza 
condiţiilor a 3 contracte semnate. În plus, Fondul nu a solicitat 
executorilor achitarea unui avans în sumă de 108,9 mii de lei, 
care garantează îndeplinirea obligaţiunilor contractuale, deşi 
această normă este prevăzută în procedura de desfăşurare a 
licitaţiilor. Drept urmare, auditorii au remarcat că un număr 
de elevi din licee şi gimnazii ar Ĵ  putut rămîne fără manuale.

Curtea de Conturi a identiĴ cat soldul contului Fondului 
special pentru manuale. La data de 31 decembrie 2010 în cont 
era suma 16,2 milioane de lei.

Potrivit concluziilor auditului, sursele Ĵ nanciare nu au fost 
utilizate din cauza lipsei evidenţei stocurilor manualelor de 
rezervă. Mai mult ca atît, Direcţiile raionale de învăţămînt au 
supraevaluat nejustiĴ cat valoarea stocurilor neutilizate ale 
Fondului.

La fel, auditul a menţionat şi calitatea cărţilor, care nu 
corespunde cerinţelor care sunt stipulate în procedura de 
desfăşurare a licitaţiilor.

Fondul special pentru manuale este suspectat de 
fraude

După informarea publică a rezultatelor controlului de audit, 
Secretarul General al Partidului Social Democrat Sergiu Corop-
ceanu a organizat o conferinţă de presă la care a expus poziţia 
partidului precum că arenda manualelor  este o nouă schemă 
de spălare de bani de către Ministerul Educaţiei. Crearea 
Fondului special pentru manuale a fost destinat nu pentru 
organizarea procesului educaţional, publicarea şi reeditarea 
manualelor, dar pentru crearea şi gestionarea unei scheme 
Ĵ nanciare frauduloase, care va Ĵ  monitorizată de una din 
structurile aĶ ate în subordinea ministerului de proĴ l. 

DOI VICEPREŞEDINŢI DE RAION DIN 
ANENII NOI AU FOST DEMIŞI 

Preluat de la publika.md
Au fost pedepsiţi, pentru că au votat pentru un preşedinte de raion comunist. În Anenii Noi, consilierii raionali din 

partea PLDM, PL şi PD i-au demis la 12 septembrie pe cei doi vicepreşedinţi: Vasile Dodon şi Oleg Lişcenco. Anterior, cei 
doi au fost excluşi din Partidul Democrat. Acum, cele două funcţii de vicepreşedinte vor Ĵ  împărţite între membrii AIE.

Consilierii raionali din cadrul Alianţei de guvernare spun că i-au demis pe cei doi, Ĵ indcă au optat pentru un reprezentant 
al Partidului Comuniştilor.

”Persoanele date, făcând parte din Partidul Democrat, pentru interes de a Ĵ  desemnate în funcţiile date au votat şi au fost 
votate. Comuniştii le-au dat votul pentru ei ca să Ĵ e vicepreşedinţi fără a negocia, fără a duce tratative cu celelalte fracţiuni, 
nici chiar cu PD nu au discutat”, a declarat Alexandru Barbăroșie, consilier PLDM şi preşedinte al organizaţiei teritoriale 
raionale a respectivei formaţiuni.

Votul privind demiterea celor doi vicepreşedinţi a avut loc în lipsa lor și a consilierilor comunişti, care au boicotat şedinţa. 
Unul dintre cei demiși se aĶ ă în concediu de boală și nici nu ştia că a fost demis.

”Eu sunt în spital, la Chişinău, sub perfuzie. Nu sunt la curent, dar nici nu mă interesează. Eu ştiu că este vorba de chestii 
politice. O să mă însănătoşesc şi o să ne clariĴ căm”, a aĴ rmat atunci fostul vicepreşedinte de raion Vasile Dodon.

NOTĂ: În Consiliul raional Anenii Noi sunt 33 de aleşi locali, iar Alianţa pentru Integrare Europeană deţine majori-
tatea. După ce au devenit vicepreşedinţi de raion, cei doi au renunţat la funcţia de consilier, ei Ĵ ind înlocuiţi de alţi 
doi consilieri PD.
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Se distribuie gratuit

MIROSUL NEPLĂCUT VA 
DISPARE ÎN SCURT TIMP

Tatiana Bostan („Drapelul muncii“)

Săptămîna trecută la redacţie s-au adresat cîţiva 
locatari ai blocurilor situate în apropierea fabricii 
de conserve din oraşul Anenii Noi, strada Con-
cilierii Naţionale, cu rugămintea de a-i ajuta în 
soluţionarea problemei rupturii unei conducte 
subterane şi mirosului neplăcut ce domneşte în 
sector din această cauză.

Ne-am adresat directorului ÎM „Apă-Canal”, 
dlui D. Iorgaciov, care ne-a explicat că dema-
rarea lucrărilor de reparaţie a fost condiţionată 
de obligativitatea obţinerii coordonărilor nece-
sare din partea unor instanţe de resort. Odată 
obţinute aceste coordonări, angajaţii întreprinde-
rii au purces la lucru şi vor înlătura pînă la sfîrşitul 
săptămînii curente problema survenită nu din vina 
întreprinderii municipale. 

ANCHETĂ
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Învăţămînt

Şcoală în valoare de peste 5 milioane de lei deschisă în Todireşti
De la faţa locului Iana Bugaevschi („Drapelul  muncii“)
                      
Săptămîna trecută premierul Vlad Filat a participat la cere-

monia de deschidere a noului bloc al gimnaziului din satul 
Todireşti.

Felicitînd numerosul public todireştean cu prilejul acestui 
eveniment minunat în istoria satului şi exprimîndu-şi gratitu-

dinea tuturor celor ce au reuşit, într-un termen atît de scurt, 
de doar 1 an şi 3 luni, să realizeze un proiect de o asemenea 
anvergură, şeful cabinetului de miniştri a menţionat că atunci 
cînd dorim să realizăm ceva şi lucrăm împreună, atingem 
rezultate impresionante. Învăţămîntul, a adăugat domnia sa, 
este o prioritate importantă a statului, deoarece copiii sunt 
viitorul nostru. De aceea merită să le oferim condiţii cît mai 

bune de dezvoltare. Primul ministru a promis ajutor în 
amenajarea terenului de fotbal cu gazon artiĴ cial.

Locuitorii satului, care a împlinit 384 de ani, datorează 
acest eveniment în primul rînd primarului comunei Che-
trosu, domnului Nicolae Nigai. Banii necesari construcţiei 
– 5,4 milioane de lei, au 
fost alocaţi din bugetul 
local. În acest obiect au 

fost investite toate tehnologi-
ile contemporane – clădirea 
are patru săli de clasă, o sală 
de festivităţi şi una de sport, 
ultima Ĵ ind, apropo, realizată 
după standarde europene, 

fără  seamăn în raionul nostru. 
Cuvinte de felicitare au fost rostite de numeroşii oaspeţi 

ai evenimentului, printre care şeful DGÎTS Anenii Noi, Gh. 
Vataman.

Directoarea gimnaziului, doamna Zinaida Ciobanu, 
şi-a exprimat bucuria cu prilejul inaugurării noii clădiri. 
Dînsa a subliniat că în acea zi s-au împlinit visele multor 

generaţii de copii din acest sat. În tot acest timp copilaşii 
au învăţat în două schimburi, iar orele de cultură Ĵ zică 
erau desfăşurate într-o încăpere închiriată. Graţie noii 
clădiri profesorii au condiţii mai bune de lucru, iar copiii 
beneĴ ciază nu doar de condiţii mult mai bune, ci şi de 

posibilitatea de a-şi dezvolta capacităţile creatoare. În 
acest context, conducerea gimnaziului e gata să invite 
specialişti din capitală.

În timpul ceremoniei de inaugurare a clădirii 
domnea o atmosferă cu adevărat de sărbătoare, bună, 
caldă, familială – ochii elevilor şi pedagogilor, care de 
săptămîna aceasta urmează să înceapă studiile în noul 
bloc, străluceau de bucurie. Iar felicitările şi cuvintele de 
recunoştinţă au continuat mult timp din partea tuturor 
celor ce au venit pentru a împărţi cu todireştenii bucuria 
sărbătorii.

Blocul nou e prevăzut pentru 111 copii, iar în gimnaziul 
din sat învaţă 165 de elevi.   

ANENII NOI: REFORMA ŞCOLILOR PUSTII ŞI SUBFINANŢATE

Text şi imagini ADEVĂRUL Mol-
dova

În ultimii zece ani contingentul 
elevilor din Moldova s-a redus cu 
mai mult de o treime. Cu toate 
acestea, numărul instituţiilor de 
învăţământ a rămas acelaşi. Am 
ajuns să avem gimnazii în care 
profesorii sunt mai numeroşi decât 
elevii, spune Mihai Şleahtiţchi, 
Ministrul Educaţiei.

Criza demograĴ că a dus în ultimii 
cinci ani la închiderea a 69 de şcoli 
din republică. Reducerea şi reorga-
nizarea instituţiilor şcolare va con-
tinua în următorii doi ani. Începând 
cu 2012 reţeaua de şcoli de la sate 
va Ĵ  restructurată. În locul multelor 
instituţii mici şi cu elevi puţini vor 
apărea şcoli de circumscripţie.

Şcoala din Ochiul Roş, raionul 
Anenii Noi, este una dintre cele care 
vor Ĵ  închise. Aici învaţă astăzi 54 de 
copii, deşi clădirea este prevăzută 
pentru un număr de zece ori mai 
mare. „În scurt timp vom avea clase 
de doar doi-trei elevi, vom Ĵ  nevoiţi 
să facem clase comune cu un singur 
profesor. În acest caz sunt indicate 
şcolile de circumscripţie”, aĴ rmă 
Gheorghe Vataman, şeful Direcţiei 
Tineret şi Sport din Anenii Noi. În 
raion există şase şcoli medii care 

urmează să Ĵ e închise din cauza 
numărului mic de copii.

 Instituţia este cea mai 
impunătoare construcţie din loca-

litate. A fost construită în timpul 
URSS din blocuri de piatră şi cu 
ferestre mari. Are două nivele şi 
mai multe săli de clasă, însă nu 
toate sunt pline de elevi. Instituţia 
are nevoie urgentă de bani pentru 
reparaţii, deşi în anul trecut a primit 
100.000 de lei pentru reparaţia 
acoperişului şi a două săli de clasă. 
Nu există apă curentă şi grup sani-
tar în interiorul clădirii, iar sălile 

de clasă sunt încălzite de sobe de 
teracotă. Chiar şi aşa, elevii stau la 
lecţii îmbrăcaţi, iar pe holuri căldura 
nu ajunge deloc.

NU SUNT BANI PENTRU   
HĂRŢILE DE GEOGRAFIE

 Serghei Iachimovici este un tânăr 
profesor care predă geograĴ a şi 
istoria, dar mai face suplimentar 
cu elevii antrenamente de fotbal. 
Totul pentru un salariu de 1.500 lei. 
„Îmi place să lucrez cu copiii, deşi 
elementar nu am o hartă pentru a 
preda istoria şi geograĴ a. Uneori 

desenez pe tablă harta ca să pot 
explica elevilor. Am cerut să mi 
se cumpere câteva hărţi ca să pot 
lucra, dar mi s-a spus că nu sunt 
bani“, povesteşte tânărul profesor.

 De când Ministerul Educaţiei a 
anunţat începutul reformei, profes-
orii stau cu frică. „Am doi copii, soţul 
munceşte zilier pe unde găseşte. 
Banii pe care îi câştig sunt singura 
noastră sursă sigură de venit. Dacă 
rămân fără loc de muncă nu îmi 
imaginez cum ne vom descurca“, 
spune Elmira Gaţmaniuc, profesoa-
ra de limbă română din satul Ochiul 
Roş. Nici directoarea şcolii, Maia Bla-
jenco, nu este mai liniştită. „Dacă se 
va închide şcoala, satul va pierde 
nu doar un loc de muncă pentru o 
parte dintre locuitorii, dar şi singu-
rul centru educaţional şi cultural din 
localitate“, spune ea.

Dacă acum cinci ani într-o şcoală 
din Moldova studiau în medie 333 
de elevi, astăzi această cifră con-
stituie 266 de elevi, iar numărul 
şcolilor mici, cu mai puţin de 100 
de copii, a crescut semniĴ cativ, mai 
arată datele Ministerului Educaţiei.

 CIFRA INSTITUŢIILOR 
ÎNCHISE A FOST STABILITĂ ÎN 

IUNIE
Suplimentul la Memorandumu-

lui FMI, semnat la 6 aprilie, prevede 
reducerea cu 1.736 a numărului de 

unităţi didactice. Totodată, Guver-
nul s-a angajat să închidă şcolile cu 
clase mici şi să mărească numărul 
de elevi în clase, până la 25-30 de 
elevi. „O mare parte a economi-
ilor vor fi redirecţionate pentru 
îmbunătăţirea calităţii“, se spune 
în document. „Nu vor Ĵ  conservate 
şcoli decât în cazuri excepţionale, 
când nu vor exista copii nici măcar 
pentru ciclul primar. Majoritatea lor 
vor Ĵ  reorganizate din licee şi şcoli 
medii în gimnazii şi din gimnazii în 
şcoli primare“, dă asigurări Mihai 
Şleahtiţchi, ministrul Educaţiei. 
Numărul instituţiilor închise va 
Ĵ  stabilită în luna iunie. „Suntem 
nevoiţi să salvăm şcoala. Am ajuns 
la asta din cauza crizei demograĴ ce, 
a penuriei de Ĵ nanţe din domeniu şi 
a exodului oamenilor peste hotare, 
care şi-a luat şi copiii“, explică 
Şleahtiţchi.

 BANII DIN EDUCAŢIE SE 
DUC PE CURENT ŞI CĂLDURĂ

 Situaţia de la Ochiul Roş se repetă 
şi în multe localităţi din republică. 
În fiecare raion există cel puţin 
trei-patru şcoli cu câte 20-30 de 
elevi. Primăvara curentă şeĴ i de 
direcţii raionale au fost convocaţi 
la minister pentru a discuta despre 
închiderea şcolilor, pe care oĴ cialii 
o numesc conservare. 
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Începând din acest an instituţiile mici şi cu puţini copii vor Ĵ  închise

Orele pe timp de iarnă sunt un adevărat chin din cauza frigului din clase



Preluat de la stirilocale.md

Trei tineri din raionul 
Căușeni au fost arestați de 
oamenii legii pentru diverse 
atacuri tâlhărești și furturi 
comise la Căușeni și Anenii 
Noi.

În cadrul anchetei s-a stabilit că 
bandiții, toți trei în vârstă de 24 de 
ani, au tâlhărit o familie din satul 
Săiți, raionul Căușeni iar ulterior 
au comis două furturi din diverse 
gospodării din raionul Anenii Noi, 
potrivit MAI.

În primul caz tipii au acționat 
înarmați, mascați, maltratând 
nora proprietarului care se aĶ a 
acasă, legându-i copilul de 5 ani 
cu bucăți de cuvertură, după ce 

în mod deschis au sustras 1000 de 
euro, 800 dolari SUA, peste 16 000 
lei, bijuterii din aur.

În celelalte două cazuri de furt, 
indivizii au sustras bani, aparataj 
pentru pomparea apei și vite, 
suma pagubei depășind suma de 
60 000 de lei.

La moment polițiștii încearcă să 
aĶ e dacă cei trei nu se fac vinovați 
și de alte infracțiuni. Potrivit 
poliției, tinerii au antecedente 
penale. Acum riscă o pedeapsă cu 
închisoare pe un termen de până 
la 15 ani.

VESTUL SĂLBATIC SA 
MUTAT LA ANENII NOI

ULCIORUL NU MERGE 
DE DOUĂ ORI LA APĂ!

Preluat de la „Drapelul Muncii“

Un bărbat din raionul Anenii Noi, prins pentru a doua 
oară timp de un an beat la volan, a fost în sfîrşit, con-
damnat şi privat de permisul de conducere. Relatează 
procuratura raionului.

Recent, la 13.09.2011 prin sentinţa Judecătoriei Anenii 
Noi cet. A.B a fost condamnat în baza art. 264/1 alin. 
(1) Cod penal la 160 ore muncă neremunerată în folo-
sul comunităţii şi a fost privat de dreptul de a conduce 
mijloacele de transport pe un termen de 3 ani. Persoana 
dată a fost condamnată pentru faptul că la 25.07.2011, 
pe timp de noapte, Ĵ ind în stare de ebrietate avansată, 
conducea automobilul pe un drum public din raionul 
Anenii Noi.

Urmează să se ţină cont că cet. A.B. nu a comis pentru 
prima oară o asemenea infracţiune. Anterior, în luna 
februarie 2011, dînsul a fost recunoscut vinovat de 
comiterea unei fapte similare, însă nu a fost atunci privat 
de dreptul de a conduce mijloacele de transport, Ĵ indu-i 
aplicată doar o amendă. Probabil, dînsul a considerat 
că dacă va mai comite din nou o asemenea faptă, se va 
alege cu o pedeapsă tot atît de uşoară, însă nu a fost să 
Ĵ e.

Amintim că potrivit Codului penal, conducerea mijlo-
cului de transport în stare de ebrietate alcoolică se 
sancţionează  cu amendă în mărime de la 400 la 500 
unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele 
cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de 
transport pe un termen de la 3 la 5 ani.  

Recean Roman, 
procuror în procuratura raionului Anenii Noi 

Preluat de la stirilocale.md
O tânără de 20 de ani, originară 

din raionul Anenii Noi, a fost 
reținută recent de polițiști pentru 
traĴ c de carne vie. Aceasta 
făcea parte dintr-o grupare 
internațională specializată în rec-

rutarea și transportarea tinerelor 
moldovence în orașul Antalya, 
Turcia, în scopul practicării 
prostituției.

În cursul anchetei s-a stabilit că 
aceasta nu activa de una singură, 
făcând parte dintr-un grup criminal, 

COMERCIANTA DE SUFLETE: TÂNĂRĂ DIN ANENII 
NOI RACOLA FETE PENTRU PROSTITUȚIE ÎN TURCIA 

iar Ĵ ecare dintre membrii acestuia 
avea un rol bine determinat, potrivit 
MAI.

Moldoveanca era responsabilă 
de recrutarea fetelor nevoiașe, din 
familii socialmente vulnerabile și 
transportarea lor în Turcia, restul 
membrilor, cetățeni turci – de asigu-
rarea cheltuielilor de drum, primi-
rea clienților, a plăților de la aceștia 
etc. În Turcia, tinerele erau preluate 
de ceilalți membri ai grupului, care 
le organizau exploatarea sexuală. 
Pentru o moldoveancă ajunsă în 
Turcia, suspecta ridica circa 1000 de 
euro.

În momentul documentării acestui 
caz polițiștii au identiĴ cat 2 victime 
ale grupului (originare din Dubăsari 
și Râbnița), însă cercetările continuă 
în vederea identiĴ cării și stabilirii 
tuturor circumstanțelor, membrilor 
și victimelor acestui caz.

În prezent, moldoveanca suspectă 
este cercetată în baza art. 220 
Cod Penal al RM. Dacă va Ĵ  găsită 
vinovată de proxenetism, aceasta 
riscă o pedeapsă cu închisoare pe 
un termen de până la 7 ani.

Preluat de la stirilocale.md
Procurorii au trimis recent în fața judecătorilor doi indivizi suspectați de traĴ c de copii în scop de exploatare prin muncă. 

Ei ar Ĵ  violat trei minore din Bender după care le-au impus să muncească în gospodăriile agricole din raionul Anenii Noi.
Potrivit actului de inculpare întocmit de procurori, în iunie 2010 aĶ ându-se în orașul Bender, învinuiţii 

au recrutat 3 minore la munci agricole în satul Hârbovăţ.
Procurorii menţionează că victimele, în vârstă de 13 ani, au plecat fără înştiinţarea părinţilor, care în 

decurs de câteva săptămâni nu ştiau despre locul aĶ ării acestora.
Bărbaţii le-au organizat minorelor transportarea, dar şi modalitatea de prestare a muncii. În drum spre 

destinaţie, însă, aceştia au făcut un popas în raionul Căuşeni, unde minorele au fost adăpostite într-o 
locuinţă din satul Chircăieşti. Aici fetele au fost abuzate sexual, acţiuni pentru care peroanele respective 
au fost deja învinuite într-o cauză penală separată.

Pe 25 iunie 2010, copilele au fost transportate cu un taxi în raionul Anenii Noi, bărbaţii achitând  
taximetristului 300 de lei, în aşa mod, creînd minorelor dependenţă Ĵ nanciară, cu scopul ulterioarei 
exploatări prin munci agricole.

Timp de aproximativ două săptămâni victimele au fost adăpostite în blocurile locative ale taberei de 
odihnă din preajma satului Hârbovăţ Ĵ ind antrenate la prăşit şi cules legume. Pe 1 iulie 2010 minorele 
au încercat să evadeze însă fără succes, Ĵ ind depistate, bătute şi impuse să presteze în continuare munci 
agricole. Fetele au reuşit totuşi să-şi telefoneze părinţii care au alertat forţele de ordine, iar peste două 
zile acestea au fost eliberate.

Pentru comiterea acestei infracţiuni, Codul penal prevede o pedeapsă cu închisoare de la 15 la 20 
sau detenţiune pe viaţă.

VIOLATE ȘI TRIMISE LA PRĂȘIT PE CÂMPURILE DIN ANENII NOI
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conlucrări pentru viitor cu administraţia 
raionului, cît şi întru înţelegerea adecvată a 
situaţiei actuale.

La Ĵ nalul dezbaterilor lucrătorii din dome-

niul culturii din raion au înaintat un demers-
apel către Parlamentul RM şi APL de nivelul 
II (semnînd unanim), rugînd implicarea ace-
stora în soluţionarea chestiunilor legate de 
activitatea cotidiană din domeniul vizat şi 
anume:

• Nivelul scăzut al salariilor;
• Lipsa dotărilor tehnico-materiale a 

Secţiei de cultură, a căminelor şi case-
lor de cultură din raion;

• Normative depăşite de timp în 
planiĴ cările anuale bugetare;

• Pregătirea cadrelor caliĴ cate;
• Susţinerea tinerilor specialişti şi, mai 

ales, în localităţile rurale;
• Alocaţii insuĴ ciente la reparaţiile capi-

tale a ediĴ ciilor de cultură;
• Birocratism nejustiĴ cat în soluţionarea 

tuturor problemelor ce ţin de cultură.
Rezultatele nefaste ale alegerilor locale din 

acest an fac ca lucrătorii din domeniul cul-
turii să piardă orice speranţă în dezvoltarea 
Democraţiei în ţara noastră, lipsa controlu-
lui din partea organelor statale, continuarea 
de mai departe a fărădelegilor din partea 
persoanelor de demnitate publică, nimerite 

CULTURA AZI: PROBLEME... ŞI SOLUŢII
Vasile Moroşanu, şef Secţie cultură a Consiliului raional Anenii Noi (spicuiri)

La 10 august 2011, în incinta casei raionale de cultură, s-a desfăşurat seminarul instructiv-educativ cu participarea primarilor şi angajaţilor instituţiilor de cultură din raion (direc-
torii caselor şi căminelor culturale, conducătorii de formaţii, bibliotecarii, directorii muzeelor şi şcolilor de artă), seminar organizat de Secţia cultură a Consiliului raional Anenii Noi 
şi colaboratorii Casei raionale de cultură.

La compartimentul dezbateri s-a discutat 
rolul Secţiei cultură a Consiliului raional şi 
a colaboratorilor din domeniu culturii în 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi 
manifestărilor cultural-artistice din raion, 
menţionînd că angajaţii Secţiei cultură sunt 
persoane versate, cu studii superioare, care 
au aptitudini şi abilităţi profesionale pentru 
a-şi îndeplini cu brio atribuţiile de serviciu. 
Este regretabil şi ilegal, cînd funcţionarii din 
aparatul preşedintelui şi a Consiliului raional 
îşi deleagă funcţii de organizare şi desfăşurare 
a acţiunilor culturale fără a ţine cont de Secţia 
Cultură din cadrul Consiliului raional. În 
atribuţiile de serviciu a persoanelor (neno-
minalizate) nu sunt stipulate astfel de funcţii 
şi obligaţiuni. Fiecare secţie are în atribuţiile 
sale domenii care le vizează şi sunt stipulate 
astfel de funcţii şi obligaţiuni), iar a acţiona 
fără a coordona cu Secţia Cultură (astfel pre-

judiciind bugetul raional cu sute de mii de 
lei şi imaginea colaboratorilor din domeniul 
culturii), aşa precum se coordonează cu struc-
turile raionale cum sunt: Direcţia Generală 
Finanţe, Secţia Construcţii, Direcţia Generală 

Învăţămînt, etc. este ilegal. Implicarea în tre-
burile altor instituţii este ilegală. Reieşind din 
cele spuse, colaboratorii din domeniul cultu-
rii solicită respectarea legislaţiei naţionale, 

inclusiv la compartimentul ce vizează nor-
mativele existente anual la Legea Bugetului 
pentru alocarea de surse per cap de locuitor 
la secţiunea cultură, aşa precum au conĴ r-
mat şi reprezentanţii Ministerelor Culturii şi 

Finanţelor.
Participanţii la seminar au rămas indignaţi 

de faptul că conducerea de vîrf a raionului 
nu a binevoit să-i onoreze cu prezenţa, 
dar totodată sunt în speranţa unei bune 

întîmplător, pe cale nedemocratică, în con-
ducerea raională.

A doua etapă a seminarului ţine de dome-
niul surprizelor şi include în sine vizita dlui 
Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreşedintele 
Parlamentului RM, care a venit cu un mesaj 
îmbucurător pentru lucrătorii din dome-
niul culturii, exprimîndu-şi totalmente 
susţinerea culturii în procesul său dezvolta-
tiv. La fel a avut loc lansarea proiectului 
„Cartea Moldovei“ în raionul Anenii Noi, 
unde Biblioteca publică raională s-a bucu-
rat de o donaţie de carte (1000 exemplare 
în valoare de 25000 de lei). 

Dna M. TroĴ mov, directorul Bibliotecii 
publice Anenii Noi a mulţumit Fundaţiei 
„EDELWEISS” în persoana dlui Vladimir 
Plahotniuc, pentru donaţia de carte care 
este foarte binevenită în bibliotecă. La fel 
cuvînt de mulţumire a avut şi dl Gheorghe 
Oanţa, director al Editurii „Cartea Moldo-
vei“, care pe parcursul a 90 de ani a fost 
una dintre cele mai bune edituri din ţară şi 
care la momentul actual se aĶ a în pericol 
de dispariţie, însă graţie Fundaţiei „EDEL-
WEISS”, a primit şansa de supravieţuire.

De fapt, acesta a fost primul seminar 
la Anenii Noi de asemenea amploare, 
atît de deschis şi transparent în ceea ce 
priveşte abordarea problemelor culturii. 
Participanţii seminarului aduc mulţumiri 
Secţiei cultură pentru organizarea şi bună 
desfăşurare a acestui seminar, şi sunt în 
speranţa că s-a făcut primul pas cu dreptul, 
şi conducerea de vîrf a raionului va contri-
bui ca soarta culturii să ia o altă cale, mai 
bună, întru prosperarea frumosului în raio-
nul Anenii Noi şi în Republica Moldova. 

Oare conducerea raionului Anenii Noi neglijează cultura?
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Apare cu sprijinul Ĵ nanciar al Ministerului Tinere-

tului şi Sportului al Republicii Moldova, în parteneriat 

cu liceul „Andrei Straistă“ Anenii Noi

ASTRA-Anenii Noi: unicul 
reprezentant al raionului

Dicusară Maria, Serviciul de presă al ONG „ASTRA-Anenii Noi”

Ialoveniul a găzduit recent o nouă şedinţă a Consiliului Regional pentru Dez-
voltare Centru (CRDC). Miercuri, 14 septembrie în sala Casei raionale de cultură 
s-au întrunit membrii CRDC, în noua componenţă formată  după alegerile din 
5 iunie 2011. Cei 13 preşedinţi de raioane din regiune, primari, reprezentanţi ai 
societăţii civile şi a sectorului privat au ales noua conducere a CRDC şi au făcut 
unele modiĴ cări în modul de organizare a CRDC. 

Astfel, raionul Hânceşti va deţine noua preşedinţie a Consiliului Regional de 
Dezvoltare Centru. La propunerea lui Marcel Răducan, ministrul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale, cu votul majorităţii celor prezenţi la şedinţă, Grigore Cobzac, 
preşedinte al raionului Hânceşti a fost ales preşedinte al CRDC. Preşedintele raio-
nului Nisporeni, Vasile Bâtcă a fost ales vicepreşedinte al CRD.

Membri ai CRDC devin automat, odată cu alegerea în funcţie, preşedinţii celor 
13 raioane din Regiunea Centru. Primarii prezenţi în consiliu reprezintă asociaţiile 
de primari din raioane, iar reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii civile sunt 
aleşi în bază de concurs. Unicul reprezentant al sectorului asociativ din raionul 
Anenii Noi este asociaţia „ASTRA-Anenii Noi” (preşedinte Octavian Zelinski).

* * *
Consiliul Regional pentru Dezvoltare este o structură funcţională 

deliberativă la nivelul  ecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate 
juridică, având drept scop coordonarea şi promovarea obiectivelor 
politicii de dezvoltare regională la nivel local. În componenţa Consiliului 
Regional intră reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, desemnaţi 
din o ciu - preşedinţi de raioane, primari din cadrul regiunii delegaţi de 
către asociaţia primarilor, reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii 
civile. Numărul total al membrilor Consiliul Regional pentru Dezvoltare 
Centru este de 52, câte 4 reprezentanţi din 13 raioane. 


