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Dlui Ion CHICU,
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Ministerul Finanțelor
Membrilor CALM
În atenția Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit
scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.14/3-09/235 din 8 iulie curent privind aspectele legale
de coordonare a asistenței externe. Acest document a fost transmis de către membrii CALM.
Apreciem că textul acestei scrisori poate induce în eroare decidenții la nivel local deoarece
conține referințe care denaturează prevederile legale privind autonomia decizională/
organizațională a autorităților publice locale dar și reflectă de o manieră confuză
particularitățile privind asistența externă primită de către autoritățile publice locale, aprobate
conform Hotărârii Guvernului 377/2018.
În conformitate cu prevederile legale, autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de
autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot
ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitându-și, în condiţiile legii,
autoritatea în limitele teritoriului administrat. Astfel, textul din scrisoarea în cauză cu referire
la faptul că ”mecanismul de coordonare a asistenței externe nu prevede instituirea Consiliilor
locale” poate induce în eroare autoritățile administrației publice locale în gestionarea, în
conformitate cu principiul autonomiei locale a granturilor pentru proiecte finanțate din surse
externe, care reprezintă o sursă de venit a bugetelor locale.
În acest context propunem remiterea repetată a unei scrisori în adresa autorităților publice
locale de nivel unu prin care să fie adusă la cunoștință acestora de o manieră explicită
modalitatea de gestionare a asistenței externe în cadrul proiectelor/programelor la nivel
național. Concomitent, apreciem că în vederea facilitării procesului remiterii de demersuri în
adresa autorității publice centrale responsabile de politica în sectorul în care se solicită
asistență, autoritățile locale de nivel unu să fie informate suplimentar despre lista
proiectelor/programelor la nivel național negociate și disponibile pentru aplicare din partea
autorităților publice locale în perioada vizată. Propunem cu ocazia remiterii repetate a acestei
scrisori să fie adusă la cunoștință autorităților publice locale lista proiectelor/programelor la
nivel național la care gradul de participarea a autorităților publice locale este redus,
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modalitate de aplicare, termenul și condițiile de prezentare a propunerilor de proiecte și alte
informații relevante în acest sens.
Concomitent apreciem că cadrul instituțional de coordonare a asistenței externe aprobat prin
hotărârea Guvernului sus menționată nu este dezvoltat de o manieră suficientă și nu reflectă
aspectele de cooperare la nivel local, dar și de coordonare a asistenței externe disponibilă în
cadrul proiectelor/programelor la nivel național și granturile gestionate la nivel local de către
autoritățile administrației publice locale, în spiritul legii.
Prin prezentul demers CALM comunică că este deschis, așa cum a și fost în permanență, să
participe în procesul de dezvoltare a cadrului instituțional de coordonare a asistenței externe
care să clarifice aspectele menționate mai sus, în eventualitatea în care aceste Ministerul
Finanțelor va adopta o decizie în acest sens.
Cu respect,
Viorel FURDUI
Director Executiv al CALM
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