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Un procuror, un judecător şi
un avocat din Orhei bănuiți
de corupere pasivă și activă

Procurorii anticorupție au reținut, zilele trecute, un
procuror din cadrul Procuraturii raionului Orhei și un
avocat, fiind bănuiți de corupere pasivă şi activă.
Conform materialelor cauzei, procurorul ar fi solicitat,
prin intermediul avocatului, de la soția unei persoane învinuite de punerea în circulație a drogurilor, suma de 3000
de euro, pentru recalificarea faptei penale și soluționarea
chestiunii de eliberare a inculpatului din arest, anunță
Serviciul de presă al Procuraturii Anticorupţie.
De asemenea, judecătorul din cadrul judecătoriei
Orhei, care a examinat în fond cauza penală respectivă,
ar fi pretins de la soția inculpatului, prin avocat, suma de
2000 de euro, pentru a atenua învinuirea inculpatului,
precum și a elibera persoana din arest.
Astfel, în cadrul descinderilor procurorilor și ofițerilor
anticorupție, în automobilul procurorului a fost găsită
suma de 3000 euro.
Procurorul și avocatul au fost reținuți pentru un termen de 72 de ore, fiind plasați în izolatorul Centrului
Naţional Anticorupţie.

Foto: itamchannel.com
Menţionăm că Procurorul General a dispus pornirea
urmăririi penale în privința procurorului și judecătorului.
Astfel, procurorii anticorupție au inițiat 3 cauze penale,
conform art.324 și 325 Cod penal, pe numele judecătorului,
procurorului și avocatului implicați, aceștia având, la
moment, calitate de bănuiți.

1318 locuri vacante în şcoli şi
grădiniţe, numai în Capitală

Deficitul de cadre didactice se simte demult în raioanele din regiunea Orhei. În fiecare an direcţiile Educaţie
solicită tineri specialişti de la instituţiile de învăţământ
superior şi mediu de specialitate, dar practic fără succes. Tinerii specialişti nu numai din pedagogie, dar şi
din alte domenii, preferă să-şi caute rostul peste hotare.
Problema deficitului de cadre se confruntă şi Capitala.
Potrivit unei informaţii mediatizate de Primăria Chişinău,
la care se referă www.stirilocale.md, la ora actuală în
instituţiile de învăţământ din municipiu sunt 525 de funcții
vacante de cadre didactice şi 400 de posturi vacante de
specialişti în grădiniţele de copii.

Foto simbol. sursa: mamaplus.md
În instituţiile de învăţământ primar şi secundar cele
mai multe locuri vacante sunt de specialişti la educaţia
fizică, discipline muzicale, clasele primare, profesori de
limba și literatura română, matematica, limba engleză.
În grădiniţe sunt necesari 356 de educatori, 23 de
conducători muzicali, dar şi metodişti, logopezi, psihologi.
De asemenea sunt vacante 414 posturi nedidactice:
asistente medicale, bucătari, ajutori de educatori, spălători
de lenjerie şi de veselă, etc.
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport încearcă
să soluţioneze problema angajând la locurile vacante
studenţi, elevi de la şcolile profesionale.
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Serviciile poştale rămân foarte
necesare şi în era internetului

Un cititor în etate din Ghiduleni, raionul Rezina, ne-a
contactat repetat, plângându-se că dacă mai înainte i se
spunea să meargă singur la oficiul poştal să-şi ia presa
abonată, acum acolo în genere nu vrea nimeni să mai
lucreze.

"Abonez ziarul pentru
informaţii, nu
pentru maculatură"

- Eu sunt Mihail Pânzari
din Ghiduleni. Când veţi face
ordine la poşta din Ghiduleni?
Am abonat CUVÂNTUL şi
încă o revistă. Tot timpul le
primesc cu mare întârziere.
Am încercat să clarific lucrurile pe loc, dar mi-au spus că
n-are cine lucra şi dacă-mi
trebuie ziar - să merg singur
la poştă şi să-l iau. Dar eu sunt
om bătrân, abia mă mişc şi
până la poştă trebuie să fac
mai mult de un kilometru.
Înainte la poştă era o şefă
şi o poştaşă, care deserveau
satele Ghiduleni şi Roşcani.
Acum nu-i nici un lucrător,
vine o femeie de la Rezina de
câteva ori în săptămână ca să
împartă pensiile. Am vorbit
cu fostele lucrătoare. Mi-au
spus că s-au concediat pentru
că le-au tăiat salariul. Şi cred că
ele au dreptate, cu şase sute de
lei cine ţi-a cutreiera trei sate
care se află la o depărtare de
vreo 8 kilometri unul de altul.
A fost un caz când poştaşa,
în drum spre Roşcani, a fost
oprită de nişte răi, care au vrut
să-i ia banii pentru pensii.
După asta femeia s-a speriat
şi a refuzat să mai lucreze. Eu
cred că totuşi s-ar găsi doritori

să lucreze la poştă, dacă ar fi
un salariu normal - este un
lucru responsabil, dar plătesc
o leafă de râsul găinilor.
Eu am mai telefonat cu vreo
două săptămâni în urmă la
redacţie cu aceeaşi plângere,
după ce m-aţi informat că de
la Centrul de poştă Rezina
au promis să ia măsuri. Să vă
spun ce măsuri au luat? Toată
presa mi-au adus-o peste o
săptămână. Eu abonez ziarele
ca să aflu ce se întâmplă în
raion şi în ţară, nu pentru
maculatură. Şi dacă le primesc
peste o săptămână, ce rost are
acea informaţie?, ni s-a plâns
Mihail Pânzari din Ghiduleni.

propus: cooperaţi-vă cele trei
instituţii care se află în clădirea
dată, vă ajutăm şi noi, şi faceţi
reparaţiile necesare. Nu vor,
ne ameninţă că închid oficiul.
Noi nu înţelegem atitudinea
Întreprinderii de Stat „Poşta
Moldovei”, care există pentru
a oferi servicii populaţiei,
servicii plătite de stat sau de
beneficiari. Nu destul că le
oferim locaţiunea gratuit, că
pentru activităţile în teritoriul
comunei oficiul (de la un timp
seamănă mai mult cu un
magazin care comercializează
"Poşta Moldovei"
diverse mărfuri) nu achită
trebuie să-şi asume şi nimic în bugetul local, mai vor
tot noi să le creăm şi condiţii
responsabilităţi
Peste două zile ne-a tele- de lucru. Dar primăria de
fonat şi primarul comunei unde să ia mijloacele respecGhiduleni, Liviu Ciubota- tive? ne-a spus primarul.
ru, care ne-a declarat că şi
Au găsit soluţii
administraţia comunei este
foarte nemulţumită de actiSolicitat să comenteze
vitatea acestei instituţii.
situaţia care s-a creat la
- Noi oferim gratuit local Ghiduleni, Valeriu Amarfii,
pentru oficiul poştal. Dar pe directorul Centrului de poştă
parcursul anilor ei n-au făcut Rezina ne-a relatat:
nicio reparaţie. Ieri în camera
- Într-adevăr, în camera în
unde se află oficiul poştal a care se afla oficiul poştal din
căzut podul şi ei cer ca noi Ghiduleni a căzut podul. S-a
să le facem reparaţie ori să întâmplat asta din cauză că
le oferim alt local. Le-am acoperişul clădirii este spart

în multe locuri. Clădirea în
care noi închiriem o cameră
este mare, acolo se află mai
multe instituţii şi noi nu
suntem în stare să reparăm
tot acoperişul. În urma negocierilor cu Primăria ni s-a
oferit o altă cameră, în aceeaşi
clădire, unde anterior s-a aflat
biblioteca. Zilele trecute, cu
forţele angajaţilor noştri am
făcut ordine şi reparaţie în
această cameră şi în zilele
următoare reîncepem lucrul.
După cum m-am convins singur, uşor poate fi soluţionată
şi problema acoperişului: în
pod am văzut multe olane
bune, cu care pot fi înlocuite
cele stricate, ca să nu plouă.
Referitor la angajaţii oficiului. Conform calculelor şi
grilei de salarizare stabilite
de ÎS ”Poşta Moldovei” acest
oficiu trebuie să fie deservit
de o singură persoană (şef
şi poştaş), cu un salariu de
2135 lei (0,35 unităţi). Ţinând
cont de faptul că persoana
respectivă deserveşte trei
sate, situate la o depărtare
considerabilă unul de la altul,
am făcut un demers la "Poşta
Moldovei" să suplinească
grila de salarizare cu încă 0.3
unităţi, ceea ce va permite
majorarea salariului angajatului respectiv până la aproximativ 2850 lei. Asta pentru
3 ore de lucru în oficiu plus
distribuirea corespondenţei
şi presei în teritoriu. Astfel
sperăm să soluţionăm problemele care au apărut în
comuna Ghiduleni.
Tudor Iaşcenco

Invitaţie în satele Rezervației
"Orheiul Vechi"

„Satul meu - leagăn de
poveste” - astfel este întitulată
broşura cu texte şi desene
ale copiilor din localitățile
Rezervației cultural-naturale
"Orheiul Vechi", editată, recent de Mişcarea Ecologistă
din Moldova (MEM). Aceasta conține lucrările a 16 elevi
(clasele gimnaziale) din
opt localități - Trebujeni,
Furceni, Ivancea, Maşcăuți,
Marcăuți, Susleni, Holercani şi Piatra, câştigători ai
premiului I la concursul de
creație „Potenţialul cultural
şi natural al localităţii - mândria satului”. Concursul a
fost desfăşurat de MEM, în
cadrul proiectului „Tinerii
din Orheiul Vechi – vocea
pentru promovarea durabilă
a Rezervației", implementat
cu suportul Serviciului Silvic
al Statelor Unite ale Americii
(US Forest Service).

Scopul concursului a fost de
a crește gradul de cunoaștere
și atașament al tinerilor din
arealul Rezervației "Orheiul
Vechi" față de potențialul
localității de baștină. Lucrările
incluse în culegere reprezintă
o invitație pentru cititori
de a vizita și de a descoperi
cele mai frumoase locuri cu
care se mândresc copiii din

localitățile amplasate în arealul Rezervației.
„Acest colțișor de rai, Ivancea, este înconjurat de codri şi
este mereu învăluit de un aer
curat, proaspăt, de pădure,
mult tămăduitor. Localitatea
este vizitată de mai mulți
turiști. Oamenii satului sunt
deosebit de generoși și buni
la suflet”, scrie în lucrarea ei
Daniela Spătari, elevă a Gimnaziului Ivancea.
„Cât cuprinzi cu ochii
- împrejurimi pitorești,
încântătoare, dealuri cu
pante domoale, cu podișuri
și culmi întinse, cu văi și
vâlcele coborând cătinel spre
lunca Nistrului. Uneori, când
privesc în jur, am impresia
că sunt într-o poveste, ad-

mirând frumusețea și armonia priveliștilor mirifice ale
baștinei mele”, remarcă Vlada
Sandu, elevă la Liceul Teoretic
Holercani.
„Eu cred că satul nostru este
atractiv, deoarece este foarte
frumos – atât prin oamenii
care îl locuiesc, cât şi prin natura ce-l înconjoară. Desigur,
nu poți cuprinde totul într-o
singură zi, precum nici descrierea acestei comori nu
poate încăpea doar pe o coală
de hârtie”, menționează Tatiana Guja, elevă la Gimnaziul
„Vasile Lupu” din Susleni.
Succesul concursului
„Potenţialul cultural şi natural
al localităţii - mândria satului” se datorează implicării
și dedicației profesorilor care

au ghidat copiii în realizarea
lucrărilor, cărora MEM le
exprimă recunoștință. Este
vorba despre Sergiu Suvac,
Gimnaziul Ivancea; Ludmila
Buzilă, Gimnaziul Trebujeni;
Irina Gașper, Gimnaziul
Furceni; Viorica Sârbu, Gimnaziul Piatra; Elena Carțân,
Gimnaziul "Ioan Sârbu",
Mașcăuți; Maria Bodean și
Ana Popușoi, Liceul Teoretic
Holercani; Oleg Bejan, Gimnaziul Marcăuți; Mariana
Soltan, Gimnaziul „Vasile
Lupu”, Susleni.
„Implicarea tinerei generaţii
în cunoaşterea profundă
a potenţialului natural şi
a monumentelor culturale
prin activităţi practice este
un factor foarte important,
iar promovarea programelor
educaţionale pentru tineri şi
maturi este un domeniu prioritar al Mișcării Ecologiste
din Moldova, dar și al US
Forest Service - o instituţie
multifuncţională, care pe
lângă activităţile sale de bază
de gestionare a pădurilor
şi a ariilor protejate din
SUA, promovează multe alte
activităţi ecologice, turistice
şi culturale”, se menționează
în deschiderea broșurii „Satul
meu - leagăn de poveste”.
Ecopresa.md

