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MAIA SANDU: „DEZVOLTAREA 
STATULUI IMPLICĂ PARTENERIATUL 
DINTRE APC ȘI APL”



PLEDOARIE PENTRU AUTONOMIE: 
CALM, ÎN AVANGARDA EUROPEANĂ!



Foaia de parcurs revizuită privind democrația locală și 
regională a fost semnată la 15 aprilie curent. Documentul 
care a fost consultat cu Guvernul și CALM reprezintă o con-
tinuitate logică a primei Foi de parcurs din 2016, fi ind întoc-
mită ca urmare a procesului de post-monitorizare a Repu-
blicii Moldova de către Consiliul Europei. Foaia de parcurs 
prevede multiple activități ale autorităților publice centrale 
ce urmează a fi  realizate pentru a asigura funcționarea de-
mocrației locale în statul nostru, iar prin semnarea acestui 
document, Republica Moldova își asumă punerea în aplicare 
a Recomandărilor CALRE.

DETALII DESPRE NOILE 
RECOMANDĂRI, ÎN PAGINA

DECENII DE SPERANȚĂ! 
LA 30 DE ANI DE LA DECLARAREA INDEPENDENȚEI, 
PRIMARII ÎNCĂ SUNT CU MÂINILE LEGATE! 
Viorel Furdui, director executiv CALM: 
”AUTONOMIA LOCALĂ ȘI DESCENTRALIZAREA TREBUIE SĂ DEVINĂ 
O PRIORITATE MAJORĂ PENTRU ACTUALUL PARLAMENT! 
SUNTEM GATA SĂ CONTRIBUIM ȘI SĂ NE IMPLICĂM PLENAR!”
Republica Moldova a fost una dintre primele țări din fostul bloc sovietic ac-
ceptată în calitate de membră a Consiliului Europei, dar istoria de succes a 
țării s-a destrămat ca un covor frumos mâncat de molii. Directorul executiv al 
Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și secretarul delegației 
naționale a Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regiona-
le al Consiliului Europei Viorel Furdui consideră că aniversarea Independen-
ței țării deschide răni vechi, reactualizează probleme/restanțe lamentabile, 
iar rezultatele alegerilor anticipate creează circumstanțe pentru abordarea 
și rezovarea lor corectă, astfel încât dezvoltarea administrației publice locale 
și a comunităților locale să nu rămână doar o lozincă de campanie. Mai mult, 
programul electoral și cel de guvernare, angajamentul asumat prin semnarea 
Apelului APL/CALM, Recomandările CoE și Foaia de parcurs, propunerile CALM 
și susținerea partenerilor de dezvoltare constituie un fundament solid pentru 
a distruge verticala puterii și a consolida autonomia locală.   

În discursul ținut în cadrul ședinței de constituire a noului 
Parlament de la Chișinău, Președintele Republicii Moldova Maia 
Sandu a menționat că  dezvoltarea statului implică parteneria-
tul dintre autoritățile centrale și cele locale. 

Președintele a ținut să sublinieze că și în continuare va 
merge frecvent în comunitățile locale pentru a vorbi cu prima-
rii, cu autoritățile locale, sugerându-le deputaților și membrilor 
viitorului Guvern să facă același lucru.  „Orice reformă în plan 
local trebuie făcută doar cu consultarea comunităților locale”, 
a conchis Maia Sandu.

ALTE DECLARAȚII, 
ÎN PAGINA

CALM, GAZDA CELEI DE-A XVI-A 
SESIUNI 
A ADUNĂRII 
GENERALE 
A NALAS!
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AI NOȘTRI, CA BRAZII

În cadrul celei de-a XVI-a Adunări 
Generale a NALAS, eveniment ce a 
întrunit peste 200 de reprezentanți 
ai autorităților locale din țările din 
Sud-Estul Europei, Republica Moldo-
va a preluat, prin rotație, președinția 
NALAS, iar președintele CALM Tatiana 
Badan a devenit cel de-al 13-lea pre-
ședinte al NALAS și primul președin-
te-femeie al Rețelei.

DESPRE SUBIECTELE DISCUTATE, 
CITIȚI ÎN PAGINILE

PREȘEDINTELE CALM TATIANA BADAN 
A DEVENIT CEL DE-AL 13 PREȘEDINTE 

AL REȚELEI ASOCIAȚIILOR AUTORITĂȚILOR 
LOCALE DIN SUD-ESTUL EUROPEI NALAS! 



La 2 octombrie 1997 Republica Moldo-
va a ratifi cat Carta Europeană a Autonomi-
ei Locale, iar din 1 februarie 1998, la iniția-
tiva CALM,  este marcată Ziua Autonomiei 
Locale și a Lucrătorului din Administrația 
Publică Locală. Dar pe parcursul anilor, în 
pofi da tuturor eforturilor de consolidare a 
autonomiei locale, a demersurilr pe care 
le-am făcut alături de primarii din toată 
țara, pe plan intern și extern, APL încă ac-
tivează în condiții deplorabile.

În același timp, anume Carta Europea-
nă a Autonomiei Locale, a cărei parte este 
și țara noastră, este  unul dintre actele de 
bază în domeniul democrației locale și 
până în prezent reprezintă o sursă impor-
tantă de norme și principii juridice. Anume 
Carta Europeană, pe parcursul acestor 30 
de ani,  a stat la baza adoptării mai multor 
decizii ale Curții Constituționale în subiec-
te ce vizau drepturile și interesele autori-
tăților locale sau atunci când prin anumite 

acte, legi sau hotărâri de Guvern, autori-
tățile centrale încercau să îngrădească 
drepturile autonomiei locale din RM.

Începând cu anul 2005, în rapoartele 
Congresului Puterilor Locale și Regionale al 
CoE se constată o sfi dare fl agrantă a drep-
turilor autorităților locale de la noi, în condiții-
le în care, de fi ecare dată, autoritățile centra-
le ale statului își asumau angajamente de a 
îmbunătăți starea democrației și autonomiei 
locale. Aceste angajamente, în mare parte, 
nu erau respectate, fi ind mimate anumite ac-
țiuni și aprobate, formal, unele decizii.

”DUPĂ 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ, REPUBLICA MOLDOVA 
SE AFLĂ SUB MONITORIZAREA PERMANENTĂ A COE,
INCLUSIV PE DOMENIUL DEMOCRAȚIEI LOCALE!”
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Lucrurile au degenerat și acum câțiva 
ani, iar CALRCE a fost nevoită  să adopte 
unul dintre cele mai critice rapoarte. În spe-
cial, experții și raportorii CoE au constatat  o 
degradare a democrației locale comparativ 
cu anii precedenți. Și în rapoartele din 2018 
se atestă grave încălcări ale democrației 
locale, presiuni asupra primarilor, arestările 
unor aleși locali, suspendarea din funcție a 
primarului municipiului Chișinău Dorin Chi-
rtoacă, anularea în 2018 a rezultatelor ale-
gerilor din municipiul Chișinău reprezentând 
un punct culminant al degradării situației în 
domeniul democrației locale.

Domeniile de monitorizare a CoE 
sunt justiția, drepturile omului, libertatea 
mass-media și democrația locală. De cele 
mai multe ori, în dialog cu partenerii euro-
peni, autoritățile centrale  au recunoscut 
existența problemelor și au dat asigurări 
că vor întreprinde toate acțiunile necesare 
pentru a avansa într-un domeniu sau altul. 
Cu toate acestea, totul s-a oprit la nivel de 
declarații, guvernele s-au schimbat și toate 
discuțiile au trebuit să înceapă de la zero, 
ceea ce creează o neîncredere totală în au-
toritățile centrale ale statului și discreditează 
imaginea Republicii Moldova.

Pentru ca statul nostru să fi e scos de sub 
monitorizarea CoE trebuie îndeplinite toate 
angajamentele asumate de către autorități, 
iar până la momentul actual am observat în 
acțiunile APC din RM doar o lipsă de con-
secvență,  de continuitate și o instabilitate de 
durată, ceea ce nu ne poate crea iluzia că 
vom fi  scoși de sub monitorizarea CoE.

ACUM, DACĂ VREŢI, SUNTEM LA KI-
LOMETRUL O, MOMENTUL ISTORIC ÎN 
CARE APC TREBUIE SĂ DEMONSTREZE O 
ALTĂ ABORDARE! Sperăm că se va conști-
entiza că doar cu acțiuni pur declarative nu 
mai poți să  duci în eroare partenerii euro-
peni. Principalele probleme constatate me-
reu de către CoE sunt lipsa unei descentra-
lizări fi nanciare reale, presiuni enorme ale 
statului asupra APL, statutul neclar al aleși-
lor locali, domeniul salarizării centralizat ce 
nu permite atragerea în APL a specialiștilor, 
etc. Totodată, în ultimii ani, în majoritatea 
rapoartelor s-a menționat despre lipsa unui 
dialog instituționalizat și corespunzător între 
autoritățile statului și asociația autorităților 
publice locale.

În tot acest timp, CALRCE a venit și  cu 
recomandări concrete pentru a înlătura toa-
te aceste abateri. Împreună cu autoritățile 
centrale trebuie să ne focusăm pe crearea 
premiselor ce ne-ar permite depășirea aces-
tei situații și de susținere a statului nostru să 
ocupe locul corespunzător în cadrul familiei 
europene. Trebuie să facem eforturi pentru  
a ieși de sub această monitorizare rușinoasă 
care reprezintă și neîncrederea Consiliului 
Europei în autoritățile RM.

”TREBUIE SĂ FACEM EFORTURI 
PENTRU  A IEȘI DE SUB ACEASTĂ 
MONITORIZARE RUȘINOASĂ 
CARE REPREZINTĂ ȘI NEÎNCRE-
DEREA CONSILIULUI EUROPEI 
ÎN AUTORITĂŢILE RM!”

Sigur, guvernanții noștri vor fi  puși în si-
tuația să întreprindă deja niște acțiuni foarte 
concrete în ceea ce privește implementarea 
reformelor. Ceea ce ne interesează, în mod 
special în domeniul administrației publice lo-
cale, este descentralizarea cât mai grabnică, 
astfel încât primarii să poată activa în condiţii 
decente, să devină cu adevărat gospodari în 
comunităţile pe care le gestionează. 

SPERĂM CĂ ANUME ACUM VOM TRE-
CE DE AȘA-NUMITUL RUBICON, ACEA LI-
NIE DE DEMARCAŢIE, CARE VA ÎNSEMNA 
ACŢIUNILE CONCRETE. 

Este foarte important să înțelegem că 
partenerii noști europeni, atunci când va veni 
momentul raportării, ne vor aprecia anume 
din acest punct de vedere. În ceea ce ne 
priveşte, urmează să cerem de la toți cei 
implicați în procesul de realizare a reforme-
lor o concentrare mai mare asupra realizării 
obiectivelor descentralizării, ca să mișcăm 
carul acesta din loc. Desigur, CALM va con-
tinua colaborarea cu importante organisme 
internaţionale, care au o pondere serioasă 
în domeniul nostru de intervenţie. Este vor-
ba de CoE, NALAS, CORLEAP, instituţii pe 
care le informăm constant despre parcursul 
reformelor în APL şi problemele cu care se 
confruntă primarii, mai ales după ce ne-am 
lovit de un perete de neînțelegere din partea 
autorităților de acasă”.

Aceste alegeri au produs o surpriză de-
oarece în următoarea perioadă întreaga 
putere în Republica Moldova va fi  deținută 
de o singură forță politică. Ne bucură foarte 
mult faptul că această forță politică este una 
dintre semnatarele angajamentului propus 
de CALM ce vizează asumarea descen-

tralizării și consolidării autonomiei locale în 
calitate de priorități ale guvernării. Mai multe 
forțe politice au semnat acest angajament, 
Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și princi-
pala forță politică din opoziție, așa cum se 
pare că a devenit Blocul Socialiștilor și Co-
muniștilor, de asemenea, au semnat acest 
angajament. Prin urmare, din punctul nostru 
de vedere, acesta este principalul rezultat 
al alegerilor pentru domeniul APL, ceea ce 
ne dă o anumită speranță că în viitorul Par-
lament inițiativele privind dezvoltarea APL, 
consolidarea autonomiei locale, dar și cele 
privind descentralizarea vor avea suportul 
necesar pentru ca statul nostru să avanseze 
în domeniul reformelor, să înregistrăm rezul-
tate bune, mai ales că s-au acumulat foarte 
multe restanțe.

Noi cu toții am trecut prin experiențe 
când aveam o doză mai mare sau mai mică 
de optimism și am rămas dezamăgiți. Totuși, 
cred că de această dată chiar avem motive 
să fi m optimiști. Considerăm că în RM s-a 
acumulat o experiență destul de bună, au 
fost învățate anumite lecții atât de către cei 
care vor fi  la guvernare, cât și de cei care vor 
reprezenta opoziția în Parlament. Noi cre-
dem că deja există o anumită înțelegere a lo-
cului și rolului administrației publice locale în 
dezvoltarea statului, pe listele ambelor parti-
de politice se regăsesc mai mulți reprezen-
tanți ai APL și sperăm foarte mult că ei vor 

deveni promotorii diverselor inițiative menite 
să îmbunătățească activitatea administrației 
publice locale, să elimine toate barierele din 
calea dezvoltării locale. Sigur că trebuie să 
fi m în continuare atenți la procesele care vor 
avea loc dar, în mare parte, nu credem că 
Republica Moldova mai are cale de întoar-
cere, de stagnare în toate domeniile, inclusiv 
în cel al administrației publice locale. Cred 
că trebuie cu toții să ne sufl ecăm mânecile și 
să contribuim la schimbările pe care ni le do-
rim pentru colectivitățile locale.  O garanție a 

acestui fapt este și că Congresul Autorităților 
Locale din Moldova, asociația care întruneș-
te primari din, practic, toate forțele politice, 
va rămâne un urmăritor foarte atent și se 
va implica cu o poziție foarte fermă, inclusiv 
pentru a le aminti permanent guvernanților 
despre angajamentele asumate și despre 

necesitatea întreprinderii unor măsuri con-
crete în direcția dezvoltării APL și dezvoltării 
localităților noastre.

”ACESTE ALEGERI AU PRODUS O 
SURPRIZĂ DEOARECE ÎN URMĂ-
TOAREA PERIOADĂ ÎNTREAGA 
PUTERE ÎN REPUBLICA MOLDO-
VA VA FI DEŢINUTĂ DE O SIN-
GURĂ FORŢĂ POLITICĂ. NE BU-
CURĂ FOARTE MULT FAPTUL CĂ 
ACEASTĂ FORŢĂ POLITICĂ ESTE 
UNA DINTRE SEMNATARELE 
ANGAJAMENTULUI PROPUS DE 
CALM CE VIZEAZĂ ASUMAREA 
DESCENTRALIZĂRII ȘI CONSO-
LIDĂRII AUTONOMIEI LOCALE 
ÎN CALITATE DE PRIORITĂŢI ALE 
GUVERNĂRII!”

Da, pornim de la o situație foarte compli-
cată, când colectivitățile noastre locale și pri-
marii, autoritățile locale se confruntă cu pro-
blema accesului la resurse sufi ciente pentru 

DECENII DE SPERANȚĂ! 
LA 30 DE ANI DE LA DECLARAREA INDEPENDENȚEI, 
PRIMARII ÎNCĂ SUNT CU MÂINILE LEGATE! 

Anul 2013 

Anul 2014 

Anul 2013 
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dezvoltare. Totuși, a apărut o conjunctură 
favorabilă, o deschidere extraordinară din 
partea diferitor parteneri care sunt gata să 
ofere resurse destul de importante destina-
te pentru dezvoltare. Am auzit declarațiile 
Doamnei președinte referitor la așa-numitul 
program „Satul european”. Se intenționează 
ca cel puțin 2 miliarde de lei să fi e îndreptate 
anual spre dezvoltarea comunităților locale 
din RM, mai ales cele din mediul rural, ceea 
ce cu adevărat ar fi  impresionant. Dacă va fi  
realizat acest deziderat, atunci cu siguran-
ță vor fi  create premise pentru dezvoltarea 
locală  și a comunităților. Noi credem că o 
contribuție importantă în acest proces va 
avea și CALM deoarece în toți acești ani am 
acumulat mai multe idei, propuneri, concep-
te foarte utile pentru orice guvernare care își 
propune să consolideze autonomia locală și 
descentralizarea. Avem viziune, avem pa-
chete întregi de propuneri pentru toate do-
meniile pentru a putea să mișcăm carul din 
loc și să facem în așa fel încât această sără-
cie din localitățile noastre să fi e diminuată și 
APL să poată cu adevărat să pună umărul la 
dezvoltarea localităților noastre dar și a țării 
în întregime.

„PRIMARII REPREZINTĂ VA-
LOAREA, ELITA ADEVĂRATĂ 
ȘI SPERANŢA ACESTUI STAT! 
DIN PĂCATE, LA ORA ACTUALĂ, 
ÎN CALITATE DE ACTORI IM-
PORTANŢI ÎN DEZVOLTAREA 
STATULUI, AU INSTRUMENTE ȘI 
PÂRGHII FOARTE LIMITATE DE 
A-ȘI PUNE ÎN VALOARE MAN-
DATUL ȘI COMPETENŢELE, DE A 
DEZVOLTA COMUNITĂŢILE, DE 
A PRESTA SERVICII CALITATIVE 
NECESARE.”

În ultimii 5-6 ani am observat o politiza-
re excesivă a administrației publice. Modul 
în care au acționat practic toate instituțiile 
statului în cazul furtului miliardului ne-a de-
monstrat, o dată în plus, că acestea sunt în 
subordinea unor interese înguste, de grup și 
nu activează în interesul cetățenilor. Astăzi 
avem un sistem administrativ total nefuncți-
onal, iar toate deciziile principiale care se în-
cearcă a fi  adoptate depind de Curtea Con-
stituțională. Cei care ar trebui să devină o 
elită în realitate sunt un antiexemplu pentru 
întreaga societate. Cred că acum Republica 
Moldova este la o răspântie, iar noi avem ne-
voie de regândirea modului în care să funcți-
oneze instituțiile statului, inclusiv a locului și 
rolului APL și APC.

”GUVERNAREA ACTUALĂ NU 
ARE NICIUN DREPT ȘI NICIUN 
MOTIV SĂ TĂRĂGĂNEZE PRO-
CESUL DE DESCENTRALIZARE ȘI 
CONSOLIDARE A AUTONOMIEI 
LOCALE!”

Observăm că majoritatea prevederilor 
din cadrul programului electoral al PAS se 
regăsesc în programul de guvernare și mul-
te dintre acestea sunt destul de optimiste. 
Menționăm intenția de a transfera către au-
toritățile publice locale 100% din taxa pentru 
drumuri, ceea ce înseamnă o dublare a ac-
tualelor resurse care ajung în bugetele loca-
le pentru acest domeniu. De asemenea, în 
program se regăsește promisiunea de a lăsa 
în bugetele locale o parte din impozitul pe 
venitul  persoanelor juridice, dar și cel puțin 
50% din impozitul pe resursele naturale. În 
afară de aceasta, există această intenție de 
a depolitiza diversele fonduri investiționale, 
inclusiv crearea unui fond de compensare a 
contribuției în cazul proiectelor mari, ceea ce 
este extraordinar de important pentru APL, 
mai ales  în condițiile în care există o deschi-
dere din partea partenerilor de dezvoltare de 
a susține RM. Există mai multe fonduri care 
sunt puse la dispoziția RM,  problema funda-

mentală vizează această participare a APL 
cu o contribuție care variază de la 10 și până 
20% din suma integrală a proiectelor. Iată de 
ce  APL necesită a fi  susținute și este nevoie 
de o abordare la nivel național a acestei pro-
bleme. Sperăm foarte mult că această iniți-

ativă va fi  transpusă în realitate. În general 
faptul că s-a menționat că descentralizarea 
este o prioritate și se regăsește într-un capi-
tol separat al programului de guvernare este 
un lucru important pentru APL, atât ca viziu-
ne, cât și ca abordare a Guvernului. Sperăm 
însă că această prioritate nu va rămâne doar 
la nivel de declarații. În program există mai 
multe subiecte ce vizează guvernarea elec-
tronică la nivel local. Este o decizie bună de 
a institui poziția de viceprim-ministru pentru 
digitalizare, cunoaștem că Iurie Țurcanu a 
avut mereu această deschidere pentru ca 
e-guvernarea să ajungă și la nivel local, nu 
doar la nivel central. Este imperios nece-
sar de a asigura accesul la bazele de date 
naționale, pentru ca APL să poată asigura 
o bună planifi care fi nanciară, economică și 

socială.  În program este prevăzută institui-
rea ghișeelor unice sau centrelor de prestare 
a serviciilor la nivel local pentru cetățeni. În 
acest sens, anumite proiecte sunt deja în de-
rulare și sperăm că cetățenii vor avea acces 
la diverse tipuri de servicii acolo unde locu-
iesc, fără să cheltuie timp și bani pentru a se 
deplasa în localități mai îndepărtate. În afară 
de aceasta, ne interesează foarte mult să fi e 
depolitizată administrația publică și să fi e re-
dus controlul din partea diferitor organe ale 
statului asupra APL. În acest context cred că 
se încadrează perfect ceea ce își propune 
noua guvernare de a face ordine în justiție, 
ca aceasta să devină una efectivă, ca Pro-
curatura și alte instituții de control ale statu-
lui să activeze în interesul statului, să nu fi e 
folosite în calitate de instrument de presiune.

În afară de faptul că programul electoral 
al PAS se regăsește în cel al noului Cabi-
net de miniștri, trebuie totuși să nu uităm 
că există și alte documente importante de 

care guvernarea trebuie să țină cont. Reco-
mandările Consiliului Europei pe domeniul 
democrației locale au fost aprobate încă în 
anul 2019 și conțin măsuri foarte concrete 
de care trebuie să țină cont guvernarea. În 
afară de aceasta, în luna aprilie a anului cu-
rent, Consiliul Europei și Guvernul RM au 
semnat Foia de parcurs care conține o se-
rie de angajamente concrete, inclusiv etape 
și termene în care trebuie să fi e realizate o 
serie de acțiuni menite să îmbunătățească 
situația din domeniul democrației locale.

 Cu siguranță, una din discuțiile pe ter-
men scurt și mediu va fi  dacă este sau nu 
necesară o structură la nivel de administrație 
publică centrală, cu sufi cientă autoritate de-
cizională în cadrul structurii guvernamenta-
le, care să coordoneze procesul de reformă 
a administrației publice centrale și locale. Nu 
știu dacă am putea să revenim la un minis-
ter al administrației publice locale deoarece 
această structură nu și-a demonstrat efi caci-
tatea atunci când a existat în RM, din contra, 
se transformase într-o bâtă asupra APL, un 
instrument de control și de presiune, chiar 
dacă intenția era cu totul alta. 

„DUPĂ EXPERIENŢA PE CARE 
AM AVUT-O ATUNCI PUTEM 
CONSTATA CĂ ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ LOCALĂ NU ARE NE-
VOIE DE UN ȘEF, RM ȘI GUVER-
NAREA ÎNSĂ AU NEVOIE DE O 
STRUCTURĂ CE AR COORDONA 
REFORMA!” 

Chiar apariția acestor patru ministere noi 
înseamnă un proces de reformă care va ne-
cesita o atenție sporită și o abordare com-

Anul 2020 
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DECENII DE SPERANȚĂ! 
LA 30 DE ANI DE LA DECLARAREA INDEPENDENȚEI, 
PRIMARII ÎNCĂ SUNT CU MÂINILE LEGATE! 

plexă, fi ind vorba despre resurse, oameni, 
competențe, funcții, cadrul legal care trebuie 
modifi cat, plus la toate acestea se adaugă 
relația cu APL, anumite reforme care trebuie 
să fi e făcute în contextul în care Guvernul 
și-a asumat descentralizarea și consolidarea 
autonomiei locale. Sunt niște procese care 
necesită o coordonare interinstituțională în-
tre diverse structuri guvernamentale precum 
este Ministerul Finanțelor, Economiei, Trans-
porturilor, Dezvoltării Regionale etc. În acest 
context CALM a venit cu propunerea de a 
crea o structură care să concentreze toată 
problematica ce vizează administrația publi-
că centrală și locală, în general și, în mod 
special, tot ce înseamnă relația cu adminis-
trația publică locală. Există anumite funcții în 
cadrul Cancelariei de Stat, dar această in-
stituție are și alte atribuții, ea trebuie să asi-
gure funcționalitatea Guvernului. Iată de ce 
credem că în forma sa actuală Cancelaria de 
Stat nu poate să asigure pe deplin tot proce-
sul și toate necesitățile ce vizează activitatea 
APL, relația cu APL, reforma APL și APC și 
toate acțiunile ce rezultă din aceste proce-
se. Propunerea noastră care urmează a fi  
analizată de către noua guvernare este ca 
noul minister al Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale să preia această competență de 
coordonare a reformelor din domeniul APC 
și APL și, în general, a relației cu APL. Deja 
după funcțiile atribuite acestei structuri se 
înțelege că acest minister va fi  responsabil 
de dezvoltarea locală. Sperăm ca să exis-
te o singură instituție de coordonare, în caz 
contrar vom avea iarăși mai multe moașe la 
un singur copil, ceea ce nu va permite o rea-
lizare efi cientă a programelor și obiectivelor.

Dacă vorbim despre participarea APL 
în procesul decizional, atunci țin să men-
ționez că avem mai multe propuneri ce cu 
siguranță vor da rezultate. Sperăm foarte 
mult să îmbunătățim mecanismul de comu-
nicare și dialog între APL și guvernare. La 
nivel de Guvern este nevoie de consolidat 
obligativitatea consultării tuturor actelor ela-
borate de către structurile guvernamentale 
care vizează activitatea APL. Participarea 
reprezentanților APL la ședințele Guvernu-
lui trebuie să se regăsească în cadrul unei 
prevederi legale, obligatorii, deoarece în 
prezent aceasta poate fi  interpretată. La ni-
vel de Guvern există o structură de care s-a 
uitat, aceasta se numește Comisia Paritară, 
rolul ei și modul de funcționare a acesteia ur-
mează a fi  revăzute. În mod normal, pe baze 
paritare, în cadrul acestei comisii participă 
membrii Guvernului și reprezentanții CALM-
ului, este prezidată de premier și unde se 
abordează toate problemele din acest do-
meniu. De asemenea, este necesar de a ac-

tualiza grupurile de lucru de pe lângă fi eca-
re minister, cu participarea reprezentanților 
APL. În afară de aceasta, până în prezent la 
nivel de Parlament avem o mare problemă 
ce urmează a fi  soluționată. 

”TREBUIE DE CREAT O PLATFOR-
MĂ DE COMUNICARE ȘI DIALOG 
INSTITUŢIONALIZAT ÎNTRE AD-
MINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 
ȘI DEPUTAŢI DEOARECE FOARTE 
MULTE INIŢIATIVE ALE DEPUTA-
ŢILOR CARE VIZEAZĂ APL TREC 
PRIN PARLAMENT ȘI DEVIN LEGI 
FĂRĂ CA SĂ FIE CONSULTATE!” 

În rezultat suferă foarte mult calitatea 
actului legislativ, inclusiv modul în care se 
implementează aceste legi care adesea 
afectează activitatea APL. Am avut foarte 
multe cazuri când se adoptau legi care în loc 
să ajute APL și oamenii din teritoriu, dăunau 

sau blocau multe procese la nivel local. Spe-
răm foarte mult că și în acest domeniu se va 
realiza un progres, vor fi  modifi cate regula-
mentul Parlamentului și cadrul legal pentru a 
asigura o normalitate, un dialog permanent, 
sistematic, astfel încât atunci când se pun în 
discuție problemele APL în cadrul Comisiilor 
parlamentare să fi e invitați specialiști din do-
meniu, reprezentanții APL, CALM-ul etc.

Noi am mai văzut diverse programe na-
ționale și credem că foarte mult va depinde 
de dialogul și cooperarea care va exista cu 
APL. Din legislație, dar și din practica juridică 
și cea internațională cunoaștem că există un 
principiu fundamental al autonomiei locale, 
cel al subsidiarității. Esența lui constă în fap-
tul că de treburile și serviciile cetățenilor se 
ocupă, în mare parte, autoritatea care este 
cea mai aproape de cetățeni. Atunci însă 
când apar probleme ce depășesc APL, se 
implică autoritățile de la alte nivele.  Lipsa 
stației de epurare de la Soroca, de exemplu, 

a creat o problemă ecologică imensă, care 
depășește după complexitate posibilitățile 
acestui municipiu. Iată de ce este nevoie de 
implicarea centrului în implementarea unor 
asemenea proiecte mari care să fi e sprijini-
te fi e prin fi nanțări de la bugetul de stat, fi e 
în parteneriat cu APL. Credem că contează 
foarte mult și modalitatea de implementare 
a unor asemenea proiecte. De exemplu, în 
cadrul Programului „Drumuri bune”, mai ales 
la prima etapă a acestuia, se construiau 
drumuri locale fără să fi e întrebate APL ce 
drumuri ar trebui construite, din ce materia-
le etc, se făcea totul fără participarea APL. 
Credem că trebuie de schimbat abordarea și 
în toate aceste proiecte mari să se țină cont 
de poziția APL. Din cauza faptului că foarte 
multe probleme de acest gen au fost conser-
vate și nu a existat o viziune la nivel de țară 
privind soluționarea lor, asemenea inițiative 
sunt benefi ce, doar că ele trebuie să fi e reali-
zate cu participarea largă a APL și să se țină 
cont de opinia acestora.

Această guvernare noi o privim cu 
mari așteptări. De ce? Pentru că în perioa-
da când s-au afl at în opoziție întotdeauna 
au înaintat, inclusiv au criticat guvernări-
le anterioare din cauză că nu se realizau 

măsuri concrete de descentralizare, că 
se încălcau principiile autonomiei locale, 
că exista o mare-mare problemă în dome-
niul democrației locale, fapte confi rmate 
și prin diverse documente ale Consiliului 
Europei, Uniunii Europene și altor parte-
neri de dezvoltare. Deci, din acest punct 
de vedere, așteptările sunt, chiar aș zice, 
destul de mari.

Prim-ministra în discursul său a vorbit 
cam puțin pe această direcție și sigur că 
aceasta poate să constituie un anumit semn 
de îngrijorare privind intențiile reale și posi-
bilitățile de a se încadra plenar în procesul 
acesta de descentralizare și autonomie lo-
cală care a fost promis, însă la acest capitol 
vreau să spun că noi am mai văzut progra-
me de guvernare din partea mai multor gu-
verne anterioare în care erau scrise lucruri 
frumoase, dar realizări au fost foarte puține.

Dacă privim programul de guvernare, 
există chiar un capitol separat referitor la 

administrația publică și autonomia locală și, 
respectiv, acolo sunt o serie de măsuri pre-
luate din programul electoral. Respectiv, noi 
vedem o anumită continuitate și sperăm că 
această continuitate se va manifesta și prin 
acțiuni concrete.

Una din cele mai mari probleme rămâne 
faptul că există o discrepanță enormă între 
competențele puse pe umerii administrației 
publice locale și modul de fi nanțare a lor 
sau ce surse de fi nanțare sunt îndreptate 
către administrația publică locală.

Descentralizarea fi nanciară sau consoli-
darea autonomiei fi nanciare a administrației 
publice locale este una din problemele de 
bază, pentru că pe umerii administrației loca-
le sunt puse competențe foarte costisitoare, 
cum este construcția drumurilor, apeducte, 
canalizare, iluminat stradal, dezvoltarea altei 
infrastructuri locale, dar resursele care sunt 
acordate, sistemul de fi nanțe publice locale 
în prezent care trebuie să asigure cadrul de 
resurse este foarte-foarte limitat. De fapt, noi 
în prezent nici nu avem în bugetele locale 
așa-numita „componentă de dezvoltare”, 
toate resursele în fond sunt concentrate la 
nivel central. De aceea, actualul guvern tre-
buie foarte atent să privească și să analize-
ze această problemă și să o rezolve. Guver-
nul s-a mai angajat să depolitizeze fondurile 
existente la nivel național, ne referim la Fon-
dul dezvoltării regionale, Fondul ecologic 
național, Fondul de efi ciență, iarăși Fondul 
drumurilor. În afară de aceasta, se preve-
de ca o cotă-parte din impozitul pe venitul 
persoanelor juridice să rămână în bugetele 
locale, în prezent nu rămâne nimic, ceea ce 
cu siguranță nu stimulează interesul autori-
tăților locale de a dezvolta economia la nivel 
local, dar și relația cu businessul, pentru ca 
businessul să participe mai activ în dezvolta-
rea infrastructurii locale.

Cu siguranță, o problemă mare care 
există este problema controalelor și presiunii 
administrative politice asupra autorităților lo-
cale, deci o sumedenie de organe de control 
care stau ca niște căpușe asupra autorități-
lor locale și le limitează posibilitatea de a ac-
tiva. Deci, autoritățile locale sunt permanent 
sub o astfel de presiune administrativă și 
aceasta-i o problemă care trebuie rezolvată. 

„DESCENTRALIZAREA ȘI AUTO-
NOMIA LOCALĂ” - INSTRUMENTE 
CHEIE ÎN LUPTA CU MAREA CO-
RUPŢIE!

Perioada următoare ne va demonstra in-
tențiile reale ale actualei guvernări în tot ce 
înseamnă procesul de descentralizare și con-
solidare a autonomiei locale. Nu este vreun 
temei pentru tărăgănare, doar poate există 
unele aspecte care posibil ar necesita niște 
calcule suplimentare, evaluare de impact, dar 
nici acestea nu pot fi  tărăgănate la nesfârșit. 
Și încă un lucru aș vrea să menționez: actua-
la guvernare sau în genere am observat că se 
vorbește foarte mult despre lupta cu corupția 
și pentru un sistem de justiție corespunzător 
standardelor europene ș.a.m.d. și eu vreau 
să spun că descentralizarea și autonomia 
locală sunt anume unul din instrumentele de 
a asigura această luptă împotriva corupției, 
mai ales marii corupții în Republica Moldo-
va, pentru că una din principalele surse ale 
acestei corupții este anume monopolizarea 
și centralizarea excesivă a tuturor domeniilor 
din Republica Moldova. Respectiv, demono-
polizând toate domeniile, în special cel eco-
nomic și fi nanciar, noi creăm niște premise 
pentru schimbări de sistem, anume descen-
tralizarea, transferul către cei mai apropiați de 
cetățeni și cei cu cea mai mare încredere în 
fața cetățenilor cum sunt autoritățile publice 
locale, iată aceasta înseamnă un adevărat 
fundament de luptă împotriva corupției și, în 
special, a marii corupții.

Editorial de Viorel FURDUI, 
director executiv CALM
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La fel ca și majoritatea aleșilor locali, 
primarul municipiului Chișinău, vicepre-
ședintele CALM, președintele delegației 
Republicii Moldova la Congresul Puterilor 
Locale și Regionale al Consiliului Europei 
Ion Ceban are mari așteptări de la noua 
guvernare și speră că aceasta va efectua 
modifi cările legislative necesare pentru 
ca APL să poată cu adevărat să produ-
că schimbări esențiale în comunitățile pe 
care le reprezintă.

Ce așteptări aveți de la actualul Legislativ și Exe-
cutivul care urmează să fi e constituit în următoarele 
zile?

Ion Ceban: În primul rând vreau să le urez succes 
tuturor. Așteptările sunt foarte mari, atât din partea ce-
tățenilor care au ales să rămână în Republica Moldova, 
cât și a celor din diasporă. Ceea ce vreau cu adevărat să 
putem promova, împreună cu toată comunitatea CALM, 
sunt propunerile semnate de către partidele politice care 
au intrat în Parlament, care se regăsesc în Apelul public 
al CALM cu privire la descentralizare. Este vorba des-
pre câteva subiecte esențiale. Primul vizează alocarea 
directă în bugetele locale a impozitelor pe venitul per-
soanelor juridice, colectate pe teritoriul respectiv: 10% 
pentru bugetele municipiilor Chișinău și Bălți, cel puțin 
15% pentru bugetele municipiilor și orașelor-reședință 
de raion și 50% pentru bugetele orașelor și satelor. De 
asemenea, este necesară creșterea de la 50% la 75% 
a defalcărilor din impozitul pe venitul persoanelor fi zi-
ce. Un subiect aparte și foarte important este politica 
de cadre și cea de remunerare în APL. Fiecare admi-
nistrație publică locală trebuie să aibă o libertate mai 
mare, în conformitate cu principiile autonomiei locale, 
în vederea asigurării unor garanții și fl exibilități efi cien-
te, pentru a realiza aceste funcții din punct de vedere 
legal. Astăzi ne dorim cu toții să vină în APL cât mai 
mulți tineri, cât mai mulți oameni profesioniști, respectiv 
și sistemul adecvat de remunerare trebuie să fi e o pri-
oritate. Chiar acum transmiteam o scrisoare la Agenția 
Proprietăți Publice (APP) privind delimitarea, înregistra-
rea și evaluarea proprietății municipale și locale. Cred 
că aceasta este o problemă comună pentru toți primarii 
din țară și aici ar trebui să vedem cum această conlu-
crare ar putea fi  cât se poate de efi cientă și rapidă. Doar 
în Chișinău avem peste 4000 de dosare care sunt coor-
donate acum cu APP. Deși avem reglementări stipulate 
prin hotărâri de Guvern, lucrurile decurg foarte anevoios 
și știu că același lucru se întâmplă în mai toate adminis-
trațiile publice locale. Un alt subiect important vizează 
depolitizarea fondurilor naționale de investiții și repar-
tizarea acestora pe criterii obiective. Este nevoie și de 
crearea unui fond național de acoperire a contribuțiilor 
în cazul proiectelor mari.  Și, evident, pentru că de-a 
lungul anilor au tot existat presiuni politice, administrati-
ve, judiciare etc asupra primarilor și altor reprezentanți 
ai APL, ar fi  oportun să avem o reducere a acestui con-
trol, ca APL să poată activa liber. În acest context vreau 
să mulțumesc întregii echipe a Congresului Autorităților 
Locale din Moldova pentru implicare și sper foarte mult 
că toate proiectele de lege vor fi  prezentate în timp util 
Parlamentului Republicii Moldova pentru a fi  adoptate, 
astfel încât să purcedem la o descentralizare reală, atât 
de necesară și așteptată de către primării și cetățeni.

Ce v-a făcut să deveniţi un aprig promotor al descen-
tralizării?

Ion Ceban: Este ceea cu ce zilnic mă confrunt eu, 
dar și restul primarilor din RM. Sunt o multitudine de 
impedimente în activitatea noastră, începând cu cele 
privind subfi nanțarea și fi nisând cu cele privind salariza-
rea. Trebuie să soluționăm împreună aceste probleme, 
chiar dacă nu va fi  deloc ușor.

Sunteţi președintele delegaţiei RM la Congresul Pu-
terilor Locale și Regionale al Consiliului Europei. Care 
este rolul Dvs. în cadrul acestei structuri?

Ion Ceban: Noi foarte des spunem că vrem stan-
darde europene. Pentru mine foarte mult contează nu 
doar să avem acest discurs public, dar fi ecare dintre noi 
să poată aduce aceste standarde europene acolo unde 
activează, inclusiv în administrația publică locală. Cred 
că aceasta este sarcina noastră de bază dacă vrem să 

avansăm pe calea reformelor, pe calea dezvoltării, atât 
la nivel local, cât și la nivel central.

De ce este important ca vocea APL din RM să se audă 
și în cadrul Consiliului Europei?

Ion Ceban: Astăzi, în pofi da diferitor interpretări, 
primarii sunt cei în care locuitorii RM au cea mai mare 
încredere, după biserică, uneori sunt chiar la același 
nivel. Noi cunoaștem în detalii problemele cu care se 
confruntă oamenii, începând cu cele privind drepturile 
acestora și terminând cu infrastructura sau probleme-
le de ordin social. Este foarte important să comunicăm 
despre aceste subiecte, dar și să împărtășim din experi-
ența celor care au trecut prin asemenea lucruri mai de-
mult sau recent. Această platformă este benefi că tocmai 
din acest punct de vedere, inclusiv pentru împărtășirea 
lucrurilor bune pe care le putem aduce acasă.

Aţi vorbit despre foarte multe schimbări necesare pen-
tru ca APL să poată produce rezultatele așteptate. Cât de 
încrezător sunteţi că actuala conducere a RM va reuși să 
răspundă acestor așteptări și care este rolul CALM-ului în 
acest proces?

Ion Ceban: Spuneam că în RM oamenii au foarte 
mare încredere în primari și primării, iar problemele sunt 
cunoscute foarte bine. Dacă vorbim despre autoritatea 
centrală, fi e Parlament, fi e Guvern sau instituțiile din 
subordine, sper foarte mult că angajamentul asumat de, 
practic, toate partidele politice, mai ales de cele repre-
zentate în Parlament, va fi  pus în aplicare, mă refer la 
Apelul privind asumarea descentralizării. Avem nevoie 
să cooperăm, nu avem de împărțit nimic, avem aceleași 
obiective. Indiferent dacă primarul reprezintă culoarea ro-
șie, verde galbenă, albastră sau este independent, toată 
lumea se confruntă cu aceleași probleme. Respectiv, tre-
buie să facem un efort comun pentru a le soluționa. Ca și 
toți primarii, ca și toți cetățenii RM, am încredere că acel 
Apel nu va rămâne doar o coală de hârtie, dar etapizat 
va putea fi  pusă în aplicare prin adoptarea, amendarea 
legislației naționale, reglementarea suplimentară acolo 
unde este nevoie. Pe Congresul Autorităților Locale din 
Moldova îl văd ca pe o organizație – umbrelă care să re-
prezinte la modul cel mai sincer, adecvat și corect aceste 
interese pe care le-am punctat cu toții pe hârtie.

Dvs. aveţi experienţă în calitate de ales al poporu-
lui, aţi activat și în Executiv. Este adevărat că în calitate 
de ales local aveţi mai multe preocupări decât în cazul 
celorlalte funcţii deţinute?

Ion Ceban: Este adevărat că am experiență în mai 
multe instituții ale statului. Acum însă văd la modul pro-
priu cum se întâmplă lucrurile și încă de la începutul 
mandatului am încercat să atrag atenția asupra tuturor 
acestor lucruri despre care am vorbit. Dar, vorba veche 
ne spune că unde-i unul, nu-i putere, unde-s doi, puterea 
crește, iată de ce împreună cu toți primarii avem aștep-
tări mari și credem că este în interesul tuturor să facem 
toate aceste schimbări atât de necesare. Am ascultat și 
declarațiile făcute în noul Parlament și se spune că anga-
jamentele vor fi  puse în aplicare. Nu ne rămâne decât să 
așteptăm și să vedem cum, de facto, vor evolua lucrurile.

Primarul de Chișinău Ion Ceban:
„INIȚIATIVELE CALM, ASUMATE DE CĂTRE 
PARTIDELE POLITICE PARLAMENTARE, 
TREBUIE SĂ FIE IMPLEMENTATE”

”ASTĂZI, ÎN POFIDA DIFERITOR 
INTERPRETĂRI, PRIMARII SUNT 
CEI ÎN CARE LOCUITORII RM AU 
CEA MAI MARE ÎNCREDERE, DUPĂ 
BISERICĂ, UNEORI SUNT CHIAR LA 
ACELAȘI NIVEL!”

Elena Bodnarenco a atras 
atenția că despre reforma des-
centralizării se vorbește de mai 
bine de 10 ani. „Lucrurile nu se 
schimbă absolut deloc. Dimpo-
trivă, constatăm o centralizare a 
sistemului. Cred că și la forma-
rea noului Guvern vom auzi des-
pre reforma administrativ-terito-
rială, dar mă tem că autonomia 

fi nanciară, administrativă, acor-
darea mai multor posibilități și in-
strumente APL vor rămâne doar 
pe hârtie. Eu nu am văzut mari 
îmbunătățiri în trecut și nu aștept 
mari schimbări în viitor. Spun 
acest lucru deoarece acei care 
au venit la guvernare au agenda 
lor și nu cred că aceasta va fi  dis-
cutată cu reprezentanții APL.”

Viorel Furdui a constatat 
că acum se discută foarte mult 
despre unele dintre prioritățile 
noii guvernări. „Am auzit că s-a 
recunoscut necesitatea creării 
unui parteneriat între guvernare 
și APL. Foarte mult se vorbește 
despre lupta cu corupția, cură-
țarea sistemului judiciar etc. Noi 
credem că având toată puterea, 
guvernarea actuală trebuie să-și 
creeze o viziune și o înțelegere 
a faptului că printre domeniile 
prioritare trebuie inclusă și pro-
blematica administrației publice 
locale, descentralizarea și tot ce 
vizează consolidarea autonomiei 
locale.”

Vorbind despre problemele 
care afectează RM, directorul 
executiv al CALM a constatat 
că una dintre cauzele esențiale 
care au generat un grad înalt de 
corupție, furtul miliardului, degra-
darea sistemului de justiție este 
centralizarea excesivă și mono-
polizarea tuturor domeniilor. „Iată 
de ce pentru guvernul actual este 
foarte important să înțeleagă că 
fără descentralizare, demono-

polizare a tuturor domeniilor și 
competențelor, inclusiv a celor 
din APL va fi  puțin probabil să 
avem mari succese în lupta cu 
corupția, să avem o justiție inde-
pendentă, condiții sociale etc.”

Viorel Furdui a menționat 
că până acum au existat foarte 
multe declarații, documente, pro-
misiuni și cu toate acestea s-au 

înregistrat foarte puține realizări 
deoarece nu a existat voință po-
litică pentru a consolida autono-
mia locală și a întări comunitățile 
locale prin descentralizare reală. 
„ Aceasta este și una din cauzele 
stagnării dezvoltării locale, eco-
nomice etc. Noi credem că acum 
chiar nu mai există nicio scuză 
de a spune că nu e posibil. Să 
nu uităm că statul și-a asumat 
mai multe angajamente care se 

PRINTRE DOMENIILE 
PRIORITARE ALE VIITOAREI 
GUVERNĂRI TREBUIE INCLUS 
ȘI CEL AL ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE LOCALE

Perspectivele îmbunătățirii situației din APL în contex-
tul în care guvernarea este deținută de un singur partid, 
includerea problematicii administrației publice locale 
printre domeniile prioritare ale guvernării și importanța 
identifi cării unei viziuni ce ar genera aceste transformări 
sistemice și necesare pentru dezvoltarea comunităților 
locale și a statului au fost subiectele dezbătute la Radio 
Sputnik Moldova de către deputatul Elena Bodnarenco și 
directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din 
Moldova (CALM) Viorel Furdui.

” FOARTE FRECVENT 
MIGRAREA POLITICĂ A 
PRIMARILOR ȘI CON-
SILIERILOR LOCALI ARE 
LEGĂTURĂ CU FINAN-
ŢAREA DE LA CENTRU A 
PROIECTELOR LOCALE ȘI 
SUSŢINERII DEZVOLTĂRII 
LOCALITĂŢILOR. EU CON-
SIDER CĂ ACESTA ESTE UN 
LUCRU URÂT ȘI AVÂND 
POSIBILITATEA SĂ EXER-
CIT FUNCŢIA DE PRIMAR 
AȘ PREFERA SĂ DEZVOLT 
LOCALITATEA ÎMPREUNĂ 
CU ECHIPA PRIMĂRIEI, CU 
CONSILIUL LOCAL!”
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regăsesc în recomandările Con-
siliului Europei pe domeniul de-
mocrației locale și APL, în Foia 
de parcurs semnată de Consi-
liul Europei și Guvernul. Există 
și Apelul CALM semnat de cele 
mai importante formațiuni politi-
ce, sunt acțiuni foarte concrete 
asumate de partidele care au ac-
ces în Parlament. Mai mult decât 
atât, în programele electorale ale 
partidelor politice există angaja-
mente concrete care urmează să 
fi e realizate.  Toate aceste acțiuni 
îmi insufl ă speranța că problema-
tica APL va fi  pusă în afara unor 
relații strict politice și va exista 
această dorință de a face niște 
schimbări importante de care vor 
benefi cia toți cetățenii.”

Viorel Furdui și-a exprimat 
speranța că mai multe inițiative, 
inclusiv cele care vor veni din 
partea CALM, vor fi  susținute 
atât de cei de la guvernare, cât 
și de cei din opoziție și astfel vom 
putea avansa pe acest domeniu. 

„Cred că o atenție sporită față de 
acest domeniu este în interesul 
tuturor. În primul rând al guver-
nării pentru că altfel există ris-
cul de a se discredita, dar și al 
opoziției care, de obicei, peste o 
anumită perioadă de timp ajunge 
iar la guvernare. Pentru a avea o 
guvernare și o opoziție sănătoa-
se trebuie să întărim foarte bine 
teritoriile, să nu se mai întâmple 
ca la orice schimbare de guver-
nare să există această migrație 
dintr-un partid în altul. Este în 
interesul întregii țări să avem un 
sistem politic sănătos și să pu-
tem să ne focusăm atenția exclu-
siv pe problemele colectivităților 
locale și ale cetățenilor.”

Întrebați dacă în APL nu sunt 
corectate lucrurile din cauza fap-
tului că guvernările nu vor să 
scape din mâini controlul asupra 
unor fl uxuri importante de bani, 
deputatul Elena Bodnarenco a 
fost de părere că sursele fi nan-
ciare sunt și un instrument de 
presiune politică asupra prima-
rilor. „Foarte frecvent migrarea 
politică a primarilor și consilierilor 
locali are legătură cu fi nanțarea 
de la centru a proiectelor locale 
și susținerii dezvoltării localități-
lor. Eu consider că acesta este 
un lucru urât și având posibilita-
tea să exercit funcția de primar 
aș prefera să dezvolt localitatea 

împreună cu echipa primăriei, cu 
Consiliul local, să scriem proiec-
te, să participăm în cadrul diver-
selor apeluri de proiect și să apăr 
interesele orașului, nu să trec de 
la un baron politic la altul, să te 
închini în fața lor și să ceri niște 
bănuți pentru a soluționa o pro-
blemă sau alta.”

Potrivit fostului ales local, nu 
există  mari schimbări în dez-
voltarea localităților acolo unde 
primarii au migrat de la un partid 
la altul. „Eu sunt pentru depo-
litizarea administraţiei publice 
locale, chiar și pentru a interzi-
ce ca funcţionarii publici să fi e 
membri de partid. La noi există o 
asemenea practică, cei care ac-
tivează în domeniul fi scal, vamal 
etc, nu au dreptul să fi e membri 
de partid pe parcursul exercitării 
funcției, așa am putea face și în 
cazul celor care lucrează la stat, 
să lucreze pentru stat, nu pentru 
o grupare care temporar se afl ă 
la guvernare. Am impresia că 
guvernările din ultimii ani special 
nu au venit cu niciun program de 

dezvoltare a statului, niciun pro-
gram comun pentru iluminarea 
stradală, de colectare a deșeuri-
lor. Mai mult decât atât, a avut loc 
centralizarea resurselor fi nan-
ciare și anume din acest motiv 
avem o dezvoltare haotică. Noi 
reparăm drumurile dar fără folos, 
le construim și apoi le stricăm 
pentru a face apeducte etc.” Vor-
bind despre salarizarea din do-
meniul APL, Elena Bodnarenco a 
afi rmat că la ora actuală educa-
toarele de la grădinițe au salarii 
mai decente decât arhitectul șef 
al municipiului, contabilul șef etc. 
„Eu nu cred că cei care activea-
ză în domeniul educației trebuie 
să aibă salarii mai mici, eu vreau 
să spun că domeniul APL a fost 
dat uitării și noi în fi ecare săptă-
mână pierdem specialiști. Aici tot 
se vede atitudinea guvernării. Nu 
există un minister, o agenție care 
să aibă în vizor problemele APL 
etc, este doar Cancelaria de Stat 
care mai mult se  ocupă de con-
trol și care mai are alte o sută de 
probleme în plus.”

Potrivit lui Viorel Furdui, o 
inițiativă de depolitizare a APL 
este discutată și în cadrul CALM, 
propunerea fi ind ca primarii pe 
parcursul mandatului să se dis-
tanțeze de formațiunea pe care 
o reprezintă în campanie. „La 
noi există acest precedent când 
un candidat al unei formaţiuni 
politice devine președinte al RM 
își suspendă activitatea de mem-
bru de partid. Primarii reprezintă 
întreaga comunitate și își doresc 
să o dezvolte integral, nu pe 
porțiuni și nu în funcție de cum 
au votat cetățenii. Dacă vorbim 
despre bani atunci aceștia nici-
odată nu sunt sufi cienți. Totuși, 
APL au nevoie de resurse pentru 
a aduce alți bani în comunitate, 
pentru a putea angaja personal 
califi cat, pentru a putea partici-
pa cu contribuții la proiecte cu o 
valoare de circa 10 ori mai mare 
etc. Până acum banii erau con-
centrați în mare parte la centru 
și erau repartizați pe criterii po-
litice. Orice guvernare încerca să 
folosească acest mecanism, fără 
ca să conștientizeze că astfel nu 
asiguri dezvoltarea, nici stabilita-
te politică în teritoriu. Iată de ce 
atitudinea față de acest aspect 
al resurselor fi nanciare trebuie 

modifi cată.  Noi vedem că în APL 
vin oameni care sunt dedicați 
localităților, cu o dorință imensă 
de a schimba lucrurile în bine și 
începând să activeze înțeleg că 
nu poți oferi salariu competitiv 
pentru a angaja specialiști ca-
lifi cați, nu mai vorbesc de alte 
bariere și contradicții legale. În 
loc să te ajute, de multe ori or-
ganele de control ale statului îți 
epuizează toate resursele dar și 
dorința de a mai face ceva pen-
tru comunitate.  Este foarte im-
portant ca toate aceste elemente 
despre care am vorbit să se în-
trunească într-o viziune asupra 
rolului și locului APL în tot acest 
proces de dezvoltare și moder-
nizare a țării. La noi guvernele 
s-au schimbat foarte rapid, nu a 
existat o stabilitate politică, nu a 
existat nicio viziune despre cum 
construim mecanismul de dez-
voltare a statului începând de la 
sate și orașe.  APL în mare parte 
era deconectată de la procesul 
decizional, dar și de la procesul 
de implementare a reformelor 
etc. Toate strategiile se adoptau 
la nivel central, fără a-i întreba pe 
cei de la nivel local dacă vor pu-
tea îndeplini atâtea sarcini. Din 
acest punct de vedere, guverna-
rea actuală va avea de trecut un 
test important în ceea ce privește 
implicarea nivelului local în acest 
proces.”

Întrebați dacă există o sin-
gură viziune în cadrul noului 
Parlament al RM privind viitorul 
comunităților locale, Elena Bod-
narenco a răspuns: „Atunci când 
va fi  prezentat programul de ac-
tivitate a Guvernului vom vedea 
dacă există sau nu o viziune în 
acest domeniu. În Parlament vor 
fi  create două Comisii respon-
sabile de APL. Una așa și se va 
numi – Administrația Publică Lo-
cală și a doua este A Mediului și 
Dezvoltării Regionale. În cadrul 
acestor comisii vom avea posi-
bilitatea să discutăm nu doar cu 
deputații din Parlament, dar și cu 
experții CALM-ul, să analizăm 
inițiativele lor, să avem o conlu-
crare sănătoasă și efectivă.

Și directorul executiv al 
CALM este în așteptarea pro-
gramului de guvernare.  „Atunci 
când va fi  prezentat programul 
guvernamental vom vedea ce 

viziune are Guvernul pe acest 
domeniu. CALM-ul, de aseme-
nea, a elaborat un model de 
consolidare a autonomiei loca-
le și a descentralizării, poate fi  
numit și model de reformă a ad-
ministrației publice locale. Acest 
concept a fost discutat pe larg 
pe parcursul a mai mulți ani cu 
toți reprezentanții APL. Modelul 
nostru abordează problemele 
de jos în sus, adică se ține cont 
de istoria noastră, de reforme-
le anterioare, de greșelile care 
s-au făcut, de opinia APL, de 
prioritățile urgente etc. Mai este 
un alt model, elaborat în unele 
cabinete și care pune accentul 
pe reforma administrativ-teritori-
ală. Pe timpul premierului Chicu 
a fost creat și un grup de lucru 
care ne propunea să reducem 
numărul de primării până la 100. 
Sunt două abordări, una este 
destul de radicală și deconec-
tată de la realitățile și necesită-
țile noastre și ceea cu ce vine 
CALM-ul.”

Viorel Furdui a menționat că 
Congresul Autorităților Locale 
din Moldova va prezenta propria 
sa viziune și va încerca să ajute 
Parlamentul și guvernarea. „Vi-
ziunea noastră se bazează pe 
descentralizare, consolidare a 
autonomiei locale și foarte mult 
depinde de guvernare, cât de 
deschisă va fi  să afl e care este 
abordarea noastră. În document 
CALM abordează problema fi -
nanțelor locale, a competențe-
lor, a organizării administrației 
publice locale privind statele de 
personal, salarizarea, atragerea 
specialiștilor, presiunea organe-
lor de control asupra APL, e-gu-
vernarea, cum facem ca cetățenii 
să nu umble pe drumuri pentru a 
obține un anumit certifi cat etc. Pe 
mai multe domenii avem proiecte 
pregătite și sperăm că deputații 
din Parlament vor fi  interesați 
să le analizeze și să le aprobe. 
Sperăm foarte mult că această 
viziune a CALM va fi  acceptată și 
vom putea avansa pe această di-
recție. Eu am o anumită doză de 
optimism deoarece atât în cadrul 
opoziției Parlamentare, dar și în 
grupul majoritar există oameni 
care cunosc bine domeniul și vor 
să schimbe lucrurile în APL și co-
munitățile locale.”

PRINTRE DOMENIILE PRIORITARE ALE VIITOAREI GUVERNĂRI 
TREBUIE INCLUS ȘI CEL AL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

„NOI CREDEM CĂ ACUM 
CHIAR NU MAI EXISTĂ 
NICIO SCUZĂ DE A SPUNE 
CĂ NU E POSIBIL. SĂ NU 
UITĂM CĂ STATUL ȘI-A 
ASUMAT MAI MULTE 
ANGAJAMENTE CARE SE 
REGĂSESC ÎN RECOMAN-
DĂRILE CONSILIULUI 
EUROPEI PE DOMENIUL 
DEMOCRAŢIEI LOCALE ȘI 
APL, ÎN FOIA DE PARCURS 
SEMNATĂ DE CONSILIUL 
EUROPEI ȘI GUVERNUL. 
EXISTĂ ȘI APELUL CALM 
SEMNAT DE CELE MAI IM-
PORTANTE FORMAŢIUNI 
POLITICE, SUNT ACŢIUNI 
FOARTE CONCRETE ASU-
MATE DE PARTIDELE 
CARE AU ACCES ÎN PARLA-
MENT. MAI MULT DECÂT 
ATÂT, ÎN PROGRAMELE 
ELECTORALE ALE PARTI-
DELOR POLITICE EXISTĂ 
ANGAJAMENTE CONCRETE 
CARE URMEAZĂ SĂ FIE 
REALIZATE!”  
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Primarul municipiului Strășeni, 
vicepreședintele CALM Valenti-
na Casian consideră că pentru 
a reuși, guvernarea trebuie să ia 
exemplu de la CALM.  

Ce așteptări au autorităţile locale de 
la noua guvernare?

Valentina Casian: Ne dorim  să ne eli-
berăm de „moștenirea” lăsată din perioada 
sovietică, dar și de eticheta de țară post-so-
vietică. Aproape toate statele din spațiul 
fostei Uniuni Sovietice au evoluat, mai puțin 
noi. De exemplu, noi avem un  acord de par-
teneriat semnat cu orașul Vijiandi din Esto-
nia, cu alte localități din țările post-sovietice 
și vedem cât de mult s-au schimbat lucrurile 
acolo și, cu regret, constatăm că noi suntem 
la cu totul altă etapă.

Ce fel de moștenire sovietică avem?
Valentina Casian: Un sistem foarte 

centralizat și nu vom putea avansa atât 
timp cât va exista această verticală de pu-
tere, cât nu se vor face niște schimbări în 
tot ce înseamnă comunicarea între autori-
tățile de la nivel central și nivel local, dintre 
toate structurile instituțiilor statului. Atunci 
când la conducerea statului apare un lider 
credibil, evident că există și niște așteptări 
din partea noastră, a autorităților locale și 
a cetățenilor. Totodată, apare și mai multă 
deschidere din partea Uniunii Europene, 
mă refer la fondurile care trebuie să ajun-
gă în comunitățile noastre. Trebuie să re-
cunoaștem că foarte multe resurse fi nan-
ciare destinate comunităților noastre așa 
și nu au mai ajuns în Republica Moldova. 
Astăzi, în calitate de autorități publice lo-
cale, avem foarte multe competențe, dar 
resurse fi nanciare pentru a dezvolta comu-
nitățile noastre nu avem. Pe de altă parte, 
pentru că nu s-au implementat reformele 
promise și atât de necesare, pentru că nu 
s-a ținut cont de recomandările Consiliului 
Europei și altele existente, a fost blocată 
fi nanțarea și noi, APL, am fost lipsiți de 
posibilitatea de a absorbi fonduri pentru a 
dezvolta comunitățile.

Spuneţi că APL nu au resurse fi nanci-
are, argumentul multor demnitari este 
că și statul RM nu prea are posibilităţi să 
ajute localităţile noastre…

Valentina Casian: Da, statul RM nu are 
multe posibilități, dar le-a ratat și pe cele care 
au existat. Tocmai despre asta am menționat 
anterior. Odată cu reformele care trebuiau 
implementate în țara noastră, cu ajustarea 
cadrului legislativ la standardele UE, exista 
o posibilitate de a absorbi resurse fi nancia-

re din afară.  În perioada 2009-2020, RM a 
avut un angajament fi nanciar din partea UE 
de aproximativ 940 milioane de euro. Din 
acești bani, în statul nostru au ajuns doar 
445 milioane de euro, adică am ratat aproa-
pe jumătate din banii promiși de UE, ceea ce 
înseamnă că în statul nostru au existat mari 
carențe la implementarea reformelor. Să ne 
amintim de anul 2016, atunci când Amba-
sadorul Pirkka Tapiola a implementat deci-
zia univocă a UE de a suspenda asistența 
macrofi nanciară pentru statul nostru. A fost o 
premieră pentru noi după ce RM, în perioa-
da 2011-2014, a primit cei mai mulți bani din 
anvelopa fi nanciară destinată pentru o țară 
din Parteneriatul Estic.  Anume din cauza că 
interesul personal al unor așa-numite elite 
politice a fost prioritar în raport cu interese-
le generale ale acestui stat, ale societății și 
cetățenilor, tocmai din acest motiv s-a întâm-
plat că noi am fost lipsiți de aceste resurse. 
A existat o mare oportunitate de a dezvolta 
comunitățile noastre locale din surse externe 
și pentru că am avut o conducere incapabilă 
să implementeze reformele necesare, până 
la urmă a avut de suferit cetățeanul.

Ce ar trebui să întreprindă autorită-
ţile centrale pentru ca primăria munici-
piului Strășeni, dar și celelalte APL din 
RM, să-și poată vedea obiectivele trans-
formate în realizări?

Valentina Casian: Noi tot vorbim de 
descentralizare și consolidare a autono-
miei locale, le consider cheia de aur care 
ar oferi multe posibilități RM să se dezvol-
te. În CALM am reușit să existăm și să ne 
consolidăm unitatea deoarece ne-am axat 
pe problemele care unesc toți primarii, in-
diferent de apartenența politică a acestora. 
Același lucru ar trebui să se întâmple și la 
nivel de conducere a țării, să nu fi e puse în 
capul mesei interesele elitelor politice, să 
nu existe ambiții politice, dar întotdeauna să 
fi e pus în prim-plan interesul cetățeanului și 
obiectivul de dezvoltare a acestei țări.  Tre-
buie să înțelegem o dată și pentru totdeauna 
că anume descentralizarea și consolidarea 
autonomiei locale sunt elemente foarte im-
portante în dezvoltarea statului și primul pas 

care trebuie făcut de către cei care au ajuns 
la guvernare este să facă această schimba-
re. Să nu considere că ei vor fi  o perioadă 
foarte îndelungată la putere, așa cum au 
crezut cei din Partidul Democrat, Partidul 
Liberal Democrat,  etc. Așteptările noastre 
sunt foarte mari și dacă cei care au fost aleși 
acum nu vor veni cu o schimbare, nu vor 
debloca acest sistem, nu vor prioritiza  toa-
te obiectivele, atât la nivel național, cât și la 
nivel local, atunci nu prea vedem cum se va 
produce schimbarea și cum se va menține 
încrederea cetățeanului în cei care au fost 
înscăunați în ultima perioadă.

Problemele s-au acumulat foarte 
multe în acești 30 de ani și schimbări-
le ar trebui să se producă într-o peri-
oadă scurtă de timp. Cum credeţi, va 
fi posibil?

Valentina Casian: Orice guvernare care 
vrea să avanseze rapid trebuie să își creeze 
într-un timp foarte scurt o viziune clară.  Noi 
avem mari restanțe, cea mai mare fi ind că 
toată clasa noastră politică nu a stabilit ca do-
meniu de prioritate pe cel al descentralizării. 
Noi vedem că anume din acest motiv pe ma-
joritatea domeniilor din RM se bate pasul pe 
loc. Nu putem să avansăm din cauza acestui 
sistem centralizat, acestei verticale a puterii 
în stat. Această permanentă nerealizare a 
ceea ce s-a promis de către toate guvernele. 
Toți cei care au venit în funcții au făcut tot felul 
de promisiuni, declarații, au venit cu diverse 
documente strategice, dar nu au întreprins 
acțiunile necesare pentru a implementa în 
practică cele propuse și astfel nu au permis 
țării să avanseze. Un alt mare dezavantaj 
este că pe parcursul tuturor acestor ani așa și 
nu s-a creat o cultură a dialogului între toți ac-
torii importanți. Dacă ai o altă opinie ești cata-
logat imediat ca un inamic, ceea ce iarăși nu 
ne permite să avansăm, noi trebuie să avem 
această cultură de a comunica și trebuie să 
existe altă reacție atunci când, de exemplu, 
primarii abordează niște probleme de ale 
cetățenilor. E bine să fi m auziți și cei de la 
conducerea centrală a statului trebuie să aibă 
capacitatea să asculte și împreună să vedem 
cum soluționăm toate aceste probleme.

Fostul deputat Igor Munteanu 
despre resetarea sistemului poli-
tic și pașii pe care ar trebui să-i 
întreprindă viitoare guvernare 
pentru a nu dezamăgi cetățenii.

Rezultatul alegerilor parlamenta-
re anticipate a fost o surpriză pentru 
mulţi…

Igor Munteanu: Cred că aceste ale-
geri parlamentare pot însemna o șansă de 
resetare completă a sistemului politic dacă 
intențiile vor coincide cu faptele, iar forma cu 
conținutul discursului politic. Este pentru pri-
ma dată în ultimii 30 de ani când un partid cu 
viziuni proeuropene câștigă succesiv atâta 
putere politică: are un președinte, are o ma-
joritate largă în Parlament și poate forma gu-
vernul. Sperăm că această situație specială 
în care intră astăzi partidul pro-prezidențial 
(PAS) trebuie să fi e tratat cu multă respon-
sabilitate și diligență. Am avut asemenea si-
tuații și anterior, atunci când PCRM obținea 
în 2001 o majoritate constituțională, având 
dreptul de a-și instala liderul de partid în 
funcția supremă de șef al statului, având și 
un guvern pe care nu trebuia să-l împartă cu 

altcineva. Ne aducem aminte că anul 2001 a 
însemnat pentru fragila democrație din RM o 
mare năpastă pentru că PCRM a dorit să-și 
subordoneze toate instituțiile din stat în folo-
sul intereselor sale politice, provocând crize 
politice majore, mediate ulterior prin trimite-
rea unui reprezentant special al Consiliului 
Europei la Chișinău, și renunțarea la o parte 
din cele mai radicale planuri ale comuniști-
lor, după crize prelungite și usturătoare. Sunt 
convins că aceste situații nu ar trebui să se 
repete, dar orice partide trebuie să se refere 
și la anumite precedente din trecut pentru a 
nu le comite din nou.

Prima reformă centrală pe care ar tre-
bui să o facă viitoarea guvernare este să 
aducă în ordine serviciul public – adminis-
trația centrală. A doua reformă este cea 
a reformării comprehensive a sistemului 
de drept și întărirea criteriilor centrale 
pentru justiție: integritate, independență, 
profesionalism și neutralitate, astfel încât 
prin aplicarea justiției să fie apărate într-o 
măsură cât mai mare drepturile și libertă-
țile cetățenilor. A treia direcție centrală de 
reformă este legată, fără îndoială, de să-
nătatea publică, puternic afectată în anul 
2020 de efectele pandemiei care au pus 
viața cetățenilor în pericol major, motiv 
pentru care primarii, dar și Guvernul cen-
tral au lucrat neîncetat, pentru ca alături 
de medici să salveze viețile cetățenilor. 
Din punctul meu de vedere, aceste trei 
elemente formează terenul de joc pentru 
care cei mai mulți cetățeni au votat un nou 
guvern, la care vom adăuga, fără a le di-
minua importanța, creșterea economică și 
susținerea afacerilor mici și mijlocii, crea-
rea de reziliență democratică în stat față 
de orice alte tipuri de amenințări hibride, 
destul de populare în ultima vreme și în 
spațiul constituțional al RM.

Întărirea acestor trei elemente ar ge-
nera condiţii pentru creșterea gradului 
de bunăstare în localităţile noastre, ar 
motiva oamenii să revină acasă?

Igor Munteanu: În primul rând, dacă 
Guvernul și structurile sale executive vor 
funcționa normal, atunci sigur că s-ar întări 
disciplina fi scală, ar ajuta la suspendarea, 
prevenirea și penalizarea schemelor ilicite, 
care sifonează banul public și resursele bu-
getare, iar asta, fără îndoială, va avea efecte 
pozitive asupra vieții cetățeanului. Dar, din-
colo de asta, de aici și până la prosperita-
tea pe care și-o dorește cetățeanul este o 
cale foarte lungă. Ca să ajungem la stan-
dardele de viață din Europa Centrală și de 
Vest, creșterea economică anuală în RM ar 
trebui să fi e de cel puțin 12-14%, un lucru 
nerealist dacă viitorul guvern va guverna „as 
usual” – adică birocratic, lipsit de inspirație 
și stimulente economice serioase. Este ne-
voie de foarte multe resurse fi nanciare noi 
pe care ar trebui să le aducă Guvernul din 
străinătate, punându-le la dispoziția micilor 
afaceri, oferindu-și sprijinul pentru deschi-

Primarul municipiului Strășeni Valentina Casian: 
„CEA MAI MARE RESTANȚĂ A ÎNTREGII CLASE POLITICE ESTE 
CĂ NU A STABILIT DESCENTRALIZAREA CA DOMENIU DE PRIORITATE”

„ÎN CALM AM REUȘIT SĂ EXIS-
TĂM ȘI SĂ NE CONSOLIDĂM UNI-
TATEA DEOARECE NE-AM AXAT 
PE PROBLEMELE CARE UNESC 
TOŢI PRIMARII, INDIFERENT 
DE APARTENENŢA POLITICĂ A 
ACESTORA. ACELAȘI LUCRU AR 
TREBUI SĂ SE ÎNTÂMPLE ȘI LA 
NIVEL DE CONDUCERE A ŢĂRII, 
SĂ NU FIE PUSE ÎN CAPUL MESEI 
INTERESELE ELITELOR POLITICE, 
SĂ NU EXISTE AMBIŢII POLITICE, 
DAR ÎNTOTDEAUNA SĂ FIE PUS 
ÎN PRIM-PLAN INTERESUL CE-
TĂŢEANULUI ȘI OBIECTIVUL DE 
DEZVOLTARE A ACESTEI ŢĂRI.”

Igor Munteanu: „GUVERNUL TREBUIE SĂ-ȘI CALCULEZE 
RESURSELE ȘI EFORTUL PENTRU CA SĂ NU DEZAMĂGEASCĂ”
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derea locurilor noi de muncă, eliminarea 
corupției, birocrației inefi ciente și altor tipuri 
de poveri suplimentare (bariere tarifare și 
ne-tarifare) și instalarea unui sistem suplu 
de administrare a taxelor și investițiilor ca-
pitale publice. Avem în acest moment foarte 
multe fonduri publice, care nu sunt folosite 
sufi cient de transparent, efi cient și rațional; 
mă refer în acest caz la fondurile alocate 
anual pentru scopuri legate de dezvoltarea 
regională, pentru întărirea mediu-
lui ambiant, pentru drumuri și alte 
sectoare gestionate astăzi extrem 
de prost, ceea ce confi rmă, din pă-
cate, caracterul haotic și inefi cient 
al ultimelor guvernări centrale, mă 
refer la Guvernul Chicu și discipolii 
săi lăsați să gestioneze treburile 
publice sub guvernarea provizo-
rie a interimatului deținut de Aurel 
Ciocoi, la politizarea excesivă a 
transferurilor de stat și la birocrația 
ținută sub călcâiul puterii politice.

Acestea sunt trei elemente care 
au făcut ca banul public să nu lu-
creze, în mare parte, în benefi ciul 
cetățenilor ci să sature poftele unor 
clientele birocratice, care își asu-
mă cheltuirea risipitoare a banului. 
Fără îndoială nu ar trebui să trec cu 
vederea faptul că și administrația 
locală așteaptă, pe bună dreptate, 
mai multă atenție din partea viitoa-
rei guvernări. Administrația locală 
așteaptă continuarea procesului 
de descentralizare fi nanciară, în-
ceput de noi pe durata fostului Parlament, 
mă refer la transmiterea celor 700 milioane 
de lei (VPF), altfel spus 100% din veniturile 
persoanelor fi zice către autoritățile locale. 
Totuși, refuzul Ministerului Finanțelor de a da 
curs etapei a 2, prin blocarea celeilalte iniți-
ative legislative de a transmite APL și o cotă 
parte din VPJ – veniturile persoanelor juridice 
– în mărime de 10-20-30% din valoarea lor 
totală, alte reforme ale bugetului public, adică 
mai multă autonomie fi nanciară, a suspendat 
consecutivitatea procesului de descentrali-
zare. De asemenea, o prioritate importantă 
este redimensionarea teritorială a autorității 
locale, asta înseamnă o reformă administra-
tiv-teritorială.  Pe acest subiect există încă 
multe neclarități. Pe de o parte, există un 
anumit model al acestei reforme, cum ar 

trebui să arate aceasta pe hârtie, pe de altă 
parte, există foarte multe puncte de vedere 
divergente care nu sunt sufi cient de clare au-
torităților locale (APL), dar și din punctul de 
vedere al unor experți care pun la îndoială 
oportunitatea sau ciclul politic în care ar tre-
bui să fi e făcută această reformă magistrală. 
Fără îndoială, acest lucru înseamnă că în fața 
Guvernului nu sunt deschise toate drumurile, 
sunt și anumite obstacole obiective care vor 
cere mai multă consultare cu toți actorii inte-
resați, mai multă analiză migăloasă asupra 
efectelor și consecințelor unor decizii și acest 

lucru trebuie să vorbească despre faptul că 
Guvernul, cât de mult nu și-ar dori o reformă 
radicală și pe toate domeniile, trebuie să-și 
calculeze exact resursele și efortul pentru ca 
să nu dezamăgească.

Are capacitatea necesară viitoarea 
guvernare de a efectua toate aceste re-
forme?

Igor Munteanu: Dacă mă întrebați în-
seamnă că aveți un anumit dubiu. Eu cred 
că vom testa acest lucru în timpul cel mai 
apropiat. Fără îndoială, este imposibil de 
crezut că un partid minuscul, care a câști-
gat atâta putere politică în acest scrutin, ar 
putea avea sufi cientă capacitate să facă ra-
pid și bine o serie de reforme blocate zeci 
de ani la rând, iar principala sa problemă la 
orizont ține de completarea viitorului guvern 

cu echipe califi cate să ocupe pozițiile-cheie 
din stat, cu oamenii competenți și dispuși să-
și servească guvernul în cel mai bun înțeles 
al său. Guvernul, chiar dacă se va mișca 
înainte sub programul politic al PAS-ului, 
va fi  obligat să recurgă la expertiza străină 
și locală, adunată din mai multe segmente 
sociale, dar și politice. Dacă vorbim de ad-
ministrația locală și redimensionarea teritori-
ală, cu siguranță, CALM-ul are o asemenea 
expertiză, dar pentru aceasta este nevoie de 
ofertă și cerere, de disponibilitate din partea 
câștigătorului de a avea încredere în oameni 

și de a pune pe primul loc interesul public. 
Pe de altă parte, modelele de reformă admi-
nistrativ-teritorială, puse pe masa Guvernu-
lui anterior, au fost mai degrabă născocite de 
numeroșii experți în proiecte internaționale, 
fi ind consultate puțin sau chiar mediocru cu 
actorii decizionali care, până la urmă, trebuie 
să implementeze aceste reforme. De fi eca-
re dată s-au luat decizii mai degrabă legate 
de viziunile strict elitiste și mai puțin în urma 
unor consultări democratice și incluzive cu 
autoritățile locale de mai multe nivele. Cu 
siguranță avem un punct de vedere și pe 
această tematică. Ar trebui redimensionarea 
să înceapă de la eliminarea raioanelor, în-
tărind municipiile și întărind niște poluri de 
creștere economică, dar cu anumite com-
petențe administrative, de nivel regional. 

Aceasta ar fi  abordarea cea mai rațională, 
dar până la asta Guvernul trebuie să se asi-
gure că o asemenea reformă este sprijinită, 
că are resurse pentru a o implementa, dar și 
sufi ciente dovezi ca să demonstreze popu-
lației benefi ciile așteptate de la un aseme-
nea proces. Or, exact după pandemie, niște 
reforme largi, comprehensive, așa cum sunt 
numite în mediul experților, sunt costisitoa-
re și trebuie de văzut în care ciclu politic, în 
care an de guvernare îți poți permite să le 
lansezi.

Uniunea Europeană și alţi parteneri 
au vorbit despre susţinerea, 
inclusiv fi nanciară, a noii 
guvernări…

Igor Munteanu: Este vor-
ba de pachetul sau anvelopa 
fi nanciară de 600 de milioane 
de euro, promisă ca măsură de 
redresare a situației economice 
post Covid-19. Nu este un sprijin 
adresat unui anumit politician, 
este un sprijin regional, adresat 
mai multor state ale PaE (Par-
teneriatul Estic), care trebuie 
să găsească o soluție adecva-
tă, reieșind din impasul actual. 
Toate statele au fost afectate 
în inegală măsură de blocarea 
economiei în perioada pande-
miei și aceste consecințe se re-
simt, iar condiția pe care foarte 
multă lume nu a citit-o este ca 
acest sprijin să fi e acordat unui 
Guvern funcțional, care știe ce 
face și care raportează despre 
implementarea unor condiții 
imperative. Pentru aceasta Gu-

vernul RM trebuie să accelereze reforma în 
justiție, să deblocheze cauzele de rezonan-
ță publică legate de furtul miliardului și alte 
priorități unde RM are în continuare anumite 
probleme la implementare. Noi intrăm într-o 
nouă agendă de asociere cu UE. Respectiv, 
așteptările din partea UE, ca și cele ale cetă-
țenilor sunt extrem de înalte față de noua pu-
tere. În aceste condiții, cele 600 de milioane 
de euro, și poate chiar mai mult decât ceea 
ce s-a promis imediat în ajunul alegerilor, vor 
fi  livrate în funcție de rezultate fi ind, evident, 
condiționate și puse în contrabalanță cu re-
zultatele care vor apărea după primele 6 luni 
de guvernare, ceea ce înseamnă că răsplata 
așteptată din partea UE va apărea pe măsura 
efortului depus, nu ca un tichet în alb și ni-
meni să nu se amăgească în această privință.

Vorbind despre rezultatele alegeri-
lor parlamentare anticipate din Republi-
ca Moldova și ce ar trebui să întreprindă 
echipa câștigătoare pentru a valorifi ca 
această victorie, analistul politic ucrainean 
Vitali Portnikov a menționat în cadrul unui 
interviu pentru Europa Liberă că pentru 
toate țările din spațiul post-sovietic, alături 
de  demonopolizarea economiei, este ab-
solut necesar să înceapă să funcționeze 
autoguvernarea locală.

„Cunoașteți că una dintre cele mai de 
succes reforme din Ucraina, care s-a produs 
între 2014 și 2019 și care continuă și acum, 
este reforma administrării locale. Noi am dat 
banii în teritoriu. Acum la noi încep să apară 
și foarte multe posibilități pentru puterea lo-
cală și posibilitatea de a face politică locală. 
Știți că legislația moldovenească nu acordă 
puterii locale astfel de posibilități.”

Analistul politic ucrainean a menționat că 

a vizitat primăria Strășeni atunci când a fost 
ultima dată în Republica Moldova. „Primarul 
Valentina Casian mi-a povestit ce impozite 

rămân în localitate și cu ce fond bugetar 
operează ea. I-am spus că este un condu-
cător eroic. Înțelegeți? Eroic, deoarece de 

facto, în loc ca oamenii să poată gestiona 
sumele pe care le câștigă pe loc, ei trebu-
ie să dea acești bani Centrului. Și Centrul, 
așa cum era în vremurile sovietice, decide 
cui și câți bani să dea. Iată acesta și este 
lucrul cu care trebuie de început, pentru că 
țara începe de jos. Și începe din momentul 
în care fi ecare cetățean poate participa la 
soarta regiunii sale, a orașului său, a loca-
lității sale. Este lucrul care atrage oamenii 
către activitatea social-politică, îi face mult 
mai responsabili, iată de ce cu acest aspect 
trebuie de început.”

Potrivit analistului politic, o asemenea 
lipsă de drepturi la nivelul administrației lo-
cale, așa cum există în Republica Moldova, 
este de-a dreptul uimitoare. „Chiar și pentru 
noi este ciudată. Noi chiar dacă nu am mers 
prea departe, am schimbat, totuși, multe în 
ultimii ani. Și cred că acesta este un lucru 
foarte important.”

Igor Munteanu: „GUVERNUL TREBUIE SĂ-ȘI CALCULEZE 
RESURSELE ȘI EFORTUL PENTRU CA SĂ NU DEZAMĂGEASCĂ”

Analistul politic ucrainean Vitali Portnikov: 
„ESTE ABSOLUT NECESAR SĂ ÎNCEAPĂ SĂ FUNCȚIONEZE 
AUTOGUVERNAREA LOCALĂ DIN RM”

”CELE MAI DE SUCCES REFOR-
ME DIN UCRAINA, CARE S-A 
PRODUS ÎNTRE 2014 ȘI 2019 
ȘI CARE CONTINUĂ ȘI ACUM, 
ESTE REFORMA ADMINISTRĂ-
RII LOCALE. NOI AM DAT BANII 
ÎN TERITORIU. ACUM LA NOI 
ÎNCEP SĂ APARĂ ȘI FOARTE 
MULTE POSIBILITĂŢI PENTRU 
PUTEREA LOCALĂ ȘI POSIBI-
LITATEA DE A FACE POLITICĂ 
LOCALĂ.”
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Primarul orașului Leova Alexandru Bujorean:
„NOI VREM SĂ FIM PARTENERII GUVERNULUI GAVRILIȚA 
ȘI SPERĂM CĂ VOM FI VĂZUȚI ANUME ASTFEL”

În programul de guvernare al Guvernului 
vedem că există premise pentru consolida-
rea capacităţilor APL…

Alexandru Bujorean: Așteptările noas-
tre, ale celor din APL, ca și a tuturor cetățe-
nilor RM sunt foarte mari și, în mare parte, 
sunt justifi cate, reieșind din perioada prea 
lungă în care APL nu au avut parte de pâr-
ghiile necesare pentru a-și realiza compe-
tențele. Desigur că așteptarea noastră cea 
mai mare este ca această guvernare să fi e 
prima în istoria RM care să aibă curaj și să 
dea dovadă de sufi cientă voință politică pen-
tru a realiza de facto și nu pe hârtie procesul 
de descentralizare administrativă și fi nanci-
ară și să manifeste deschidere pentru APL, 
să vadă APL ca pe un partener echitabil, ni-
cidecum ca pe o parte a administrației care 
este ostilă guvernării centrale. Noi suntem și 
vrem să fi m partenerii Guvernului Gavrilița și 
sperăm că vom fi  văzuți anume astfel.

Cât de realizabile sunt aceste angaja-
mente?

Alexandru Bujorean: Până a vedea 
programul guvernamental, inclusiv partidul 
politic care a delegat-o pe Natalia Gavrilița în 
fruntea Guvernului a semnat un angajament 
propus de CALM în vederea implementării 
reformei administrației publice și asigurării 
APL-urilor cu competențele și resursele ne-
cesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le 
revin. Suntem optimiști în acest sens, cred 
că este prematur să judecăm astăzi despre 
realizarea acestor angajamente, dar am con-
vingerea că ele vor deveni realitate. Totuși, 
avem mai multe întrebări privind distribuirea 
banilor din Fondul Rutier, așa-numitele Pro-
grame Drumuri Bune au fost sistate, vrem să 
știm ce se va întâmpla și cu alte programe 
care astăzi nu funcționează, dar menirea că-

rora este de a contribui la dezvoltarea comu-
nităților noastre.

100% din banii acumulaţi în Fondul Ru-
tier vor fi  direcţionaţi către bugetele locale. 
Totodată, guvernarea își propune să depoli-
tizate fondurile naţionale, să creeze un fond 
de acoperire a contribuţiei APL în cazul pro-
iectelor mari etc…

Alexandru Bujorean:  Primăria orașului 
Leova este la ultima etapă de  implementare 
a două proiecte mari, fi nanțate de UE, cu un 
cost total de peste 100 milioane de lei. Re-
ieșind din capacitățile limitate ale bugetelor 
locale, desigur că am avea nevoie de acest 

Primarul orașului Leova, vicepreședintele CALM, Alexandru 
Bujorean despre unele prevederi din programul de guvernare al 
Executivului ce vizează administrația publică locală.

fond de garantare a contribuției, această 
inițiativă fi ind una salutabilă. De asemenea, 
așteptăm să se realizeze în practică distribu-
irea echitabilă a resurselor din Fondul Rutier, 
în dependență de numărul populației, de su-
prafața drumurilor locale etc.

Cum ar putea autorităţile publice locale 
să ajute guvernarea centrală să întreprindă 
aceste acţiuni?

Alexandru Bujorean: Reieșind din fap-
tul că noi suntem în prima linie în contactul 
cu cetățenii și cunoaștem de jos care sunt 
problemele și cum pot fi  soluționate acestea, 
cred că am putea institui un mecanism efi ci-
ent, de exemplu, pe platforma CALM, de co-
municare sistematică și periodică cu guver-
narea pentru a veni cu anumite propuneri. 
Respectiv, chiar la nivel de asociații teritori-
ale ale primarilor elaborăm acum un set de 
recomandări și propuneri în vederea, spre 
exemplu, a emiterii actelor permisive, ca 
să fi e limitat numărul acestora și mai multe 
competențe de acest gen să fi e delegate in-
clusiv serviciilor publice desconcentrate care 
sunt în teritoriu și cu care putem interacționa 
mai rapid. Credem că asemenea pași ar pu-
tea diminua din povara administrativă care 
cade pe administrația centrală. Noi suntem 
deschiși pentru colaborare și comunicare.

Una dintre prevederile programului de 
guvernare este de a crea ghișee unice la ni-
vel local. Cât de pregătite sunt APL să facă 
faţă unor asemenea provocări?

Alexandru Bujorean: Este o idee care 
planează și a fost discutată în diverse pe-
rioade, doar că aici iarăși problema constă 
în lipsa acestei reforme a administrației pu-
blice despre care am vorbit. Pentru a avea 
un ghișeu unic este nevoie de sufi cientă ca-
pacitate, inclusiv profesională, de specialiști 
care au competențe. Sperăm că reforma 
administrației publice va fi  implementată, cu 
cât mai repede cu atât mai bine și mai puțin 
dureros pentru următorul mandat al aleșilor 
locali. Depinde foarte mult de capacitățile și 

de resursele de care vom dispune, inclusiv 
de fondurile de salarizare. Dacă vom avea 
capacitate să antrenăm specialiști buni, cu 
salarii decente, atunci e evident că aceste 
ghișee vor fi  funcționale, nu doar declarative.

O altă prevedere vizează digitalizarea 
datelor la nivel local și accesul APL la bazele 
de date naţionale. În ce măsură vă vor ajuta 
realizarea acestor obiective?

Alexandru Bujorean: Este un lucru 
absolut necesar deoarece, de multe ori ne 
confruntăm cu situații în care avem nevoie 
de anumite informații și nu le putem obține 
de la mai multe instituții. O mare problemă 
este accesul la baza de date a populației. De 
exemplu, în orașul Leova este implementa-
tă o taxă unică de salubrizare, iar procesul 
de aprobare și evidență a acesteia urmea-
ză trebuie făcut în funcție de numărul real 
al populației. Ținând cont că suntem un stat 
cu un nivel înalt de migrație, aceasta este o 
problemă similară și pentru alte localități. În 
afară de aceasta, este nevoie să avem ac-
ces la baze de date cadastrale și de alt gen. 
Mai mult decât atât, noi vorbim despre digi-
talizare dar ne confruntăm cu un nivel înalt 
de birocrație, avem un volum foarte mare de 
documente, rapoarte care trebuie prezenta-
te atât în format electronic, cât și pe suport 
de hârtie, necesitatea ultimilor fi ind absolut 
nejustifi cată. Sperăm că acest Guvern va li-
mita numărul de acte ce trebuie prezentate 
pe suport de hârtie.

Pentru a realiza toate aceste deziderate 
este nevoie doar de voinţă sau și de foarte 
multe resurse umane, fi nanciare?

Alexandru Bujorean: Este nevoie de 
voință și din câte vedem aceasta există. 
Mai mult decât atât, ea este alimentată de 
o încredere masivă acordată de populație  și 
care trebuie folosită în implementarea refor-
melor. Noi sperăm că se va ține cont și de 
opinia noastră deoarece este una realistă, 
conectată la realitățile și problemele terito-
riului.

 ”SPERĂM CĂ REFORMA AD-
MINISTRAŢIEI PUBLICE VA FI 
IMPLEMENTATĂ, CU CÂT MAI 
REPEDE CU ATÂT MAI BINE ȘI 
MAI PUŢIN DUREROS PENTRU 
URMĂTORUL MANDAT AL ALE-
ȘILOR LOCALI!”

Nicolae Dandiș: „SUNT CONVINS CĂ CEEA CE CER 
AUTORITĂȚILE LOCALE POATE FI REALIZAT ÎN PATRU ANI”

Aţi studiat programul de guvernare al 
Executivului. Care este părerea Dvs. despre 
prevederile acestui document?

Nicolae Dandiș: Plecând de la o previ-
zibilitate a guvernării care va avea suportul 
Parlamentului pentru o perioadă de 4 ani, 
programul de guvernare a fost conceput 
exact pentru această perioadă de timp. Men-
ționez acest lucru deoarece în cazul progra-
melor anterioare ni se spunea că sunt până 
la nu știu care alegeri etc, adică și obiectivele 
trasate sunt luate în calcul pentru o perioadă 
de patru ani. În programul de guvernare sunt 
și obiective ambițioase care, din punctul meu 
de vedere, nu cred că vor putea fi  realizate în 
patru ani, evident că mai multe acțiuni ar pu-
tea fi  întreprinse, sunt și unele fi xate dar care 
deja se implementează și dacă acestea vor 
fi  fi nalizate se vor asuma anumite merite. În 
document este menționat expres că 100%  a 
banilor din Fondul Rutier vor ajunge în buge-
tele locale, nu este clar însă care va fi  ponde-
rea ce ține de impozitul persoanelor fi zice și 
juridice. Sunt aspecte care sună frumos, dar 
vom vedea cum acestea vor funcționa.

În program se menţionează despre o co-
municare, un dialog veritabil, o cooperare 
instituţionalizată între Guvern și APL…

Nicolae Dandiș:  Noi demult vorbim des-
pre aceste subiecte și vom vedea care va fi  
cel mai efi cient mecanism de comunicare di-

rectă, cu atât mai mult că apare cuvântul in-
stituționalizat. Eu sper foarte mult că aceas-
tă guvernare și majoritate parlamentară va 
înțelege ponderea APL, pentru că de fapt de 
aici pot avea cel mai clar tablou a ceea ce 
înseamnă prioritățile care trebuie realizate. 
Important este să se înțeleagă că dincolo de 
subiectele globale sunt teme la zi care tre-
buie soluționate de un minister sau altul. În 
discuțiile care au fost în cadrul CALM-ului 
am spus că aș vedea un membru al Guver-

nului care să reprezinte APL și nu neapărat 
să fi e un minister al APL. Cred însă că este 
nevoie de un membru în cadrul Guvernului 
care să poată promova mai ușor interese-
le comunităților locale, să avem o voce a 
noastră în cadrul cabinetului de Miniștri. 
E una când ne întâlnim o dată în trimestru și 
e alta când cineva e săptămânal acolo și un 
anumit subiect sau idee care poate veni de 
la aleșii locali este discutată la nivel de mi-
niștri sau prezentată în ședința Guvernului. 
Este în competența Parlamentului să facă 
acest lucru.

Ce subiecte nu aţi regăsit în programul de 
guvernare?

Nicolae Dandiș: În program nu apare ex-
presia orașe – poli de creștere, deși anumite 
obiective din programul aprobat anterior se 
regăsesc în unele capitole, de exemplu, po-
ligoanele de deșeuri, susținerea modernizării 
transportului în orașele mai mari etc. De ase-
menea, este prevăzut că vor fi  reparați 3000 
de km de străzi rurale, nicăieri nu apar cuvin-
tele orașe, municipii, urban. Să înțeleg că în 
următorii 4 ani în orașe nu trebuie să fi e re-
parate drumurile? Sunt și alte capitole pe care 
mi-aș fi  dorit să le regăsesc în programul de 
guvernare. Nu am văzut referință la ceea ce se 

„ESTE NEVOIE DE EVALUA-
REA STRATEGIILOR, ALTOR 
DOCUMENTE CARE AU FOST 
APROBATE ANTERIOR ȘI NU 
S-A LUCRAT SUFICIENT LA RO-
LUL APL ÎN IMPLEMENTAREA 
ACESTOR POLITICI, ACUM CEL 
PUŢIN AM VĂZUT PREVEDERI 
CĂ APL VOR FI IMPLICATE ÎN-
TR-O MĂSURĂ MAI MARE ÎN 
PROCESUL DECIZIONAL!”
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numește poliție locală. De mai mulți ani vorbim 
despre necesitatea creării poliției locale, iar în 
programul de guvernare din 2019 a Dnei Maia 
Sandu era prevăzută expres crearea poliției 
comunitare, aici nu am văzut vreo referință la 
această instituție etc. Nu mă apuc să fac anali-
za critică a programului, acesta presupune un 
set de obiective și acest lucru nu înseamnă că 
de azi nu se poate de lucrat la obiective care 
nu au fost fi xate în acest document. Există su-
portul politic parlamentar și Guvernul poate să 
realizeze reforme în orice domeniu. Anumite 
lucruri nu au fost incluse nu neapărat din ca-
uza vitezei cu care a fost elaborat și aprobat 
documentul, dar poate și din cauza necunoaș-
terii anumitor aspecte care trebuie prioritar 
făcute. Cu siguranță, fi ecare ministru va intra 
în esența domeniului pe care îl gestionează și 
sunt convins că își va face o agendă mult mai 
mare decât obiectivele trasate în programul de 
guvernare. Avem acest document dar asta nu 
înseamnă că Guvernul trebuie să se rezume la 
acțiunile incluse acolo.

E posibil ca acest Guvern să realizeze tot 
ce își doresc APL?

Nicolae Dandiș: Sunt convins că ceea ce 
cer autoritățile locale poate fi  realizat în patru 
ani. Autoritățile locale nu cer obiective cosmi-
ce, sunt teme cunoscute, abordate de către 
APL și de fi ecare dată se invoca faptul că nu 
există suport în Parlament, alții că nu se pot 
găsi bani, dar niciodată nu am auzit să se spu-
nă că ei nu sunt de acord cu ce vor primarii, 
adică mereu se spunea da, dar… și urmau di-

verse justifi cări. Ceea ce cerem noi în primul 
rând ține de pârghii, atribuții și capacități de a 
soluționa problemele și mai puțin punem ac-
cent pe investiții de miliarde de lei pentru că 
în asemenea caz Guvernul sigur că va spune 
că nu are de unde. Noi vrem să avem posibi-
litatea să gestionăm niște bunuri, să se facă 
regulă în domenii în care este nevoie nu atât 
de bani, cât de o instituție sănătoasă care să 
aibă urechi ca să audă doleanțele APL  și pe 
etape, dacă se vor începe niște procese, sunt 
convins că ele vor fi  continuate și după aceș-
ti patru ani. Îmi pare bine că anumite accente 
sunt puse pe partea de poli regionali. La Cahul 
urmează să fi e construit un spital, mi-aș fi  dorit 
să fi e mai multă referință la creșterea rolului 
universităților regionale, cum sunt cele de la 
Cahul, Bălți, a portului internațional, pentru că 
nu avem o sută. Multe chestiuni poate sunt 
sub umbrela generală de infrastructură, dar lu-
crurile trebuie începute de astăzi. Eu sunt con-
vins că toți miniștri au de învățat foarte mult 
de la autoritățile locale și sper foarte mult să 
avem o comunicare directă. Un coleg primar 
cu patru mandate îmi spunea că nu a vorbit 
niciodată cu vreun ministru la telefon, ceea ce 
e foarte grav. Nu vom ajunge nicăieri dacă prin 
a zecea roată o să discutăm anumite întrebări 
care nu sunt doar de importanță locală, dar re-
gională sau chiar națională. Noi avem experti-
ză și experiență și suntem de acord să ajutăm 
autoritățile centrale și invers, iar în acest sens 
am propus să fi e organizate ședințe de Guvern 
în teritoriu în cadrul cărora să fi e soluționate 
întrebări care țin de competența Executivului. 
Astăzi eu am o listă cu mai mult de 20 de în-
trebări pentru care trebuie hotărâri de Guvern 

și care vizează Cahulul, unele au trei ani care 
așteaptă rezolvarea, altele patru și mai mult. 
Mi-aș dori să fi e o ședință a Executivului la Ca-
hul în care se adoptă mai multe decizii, ieșim 
împreună cu Dna premier într-o conferință de 
presă și spunem că după ședința de astăzi 
de la Cahul s-au rezolvat 20 de întrebări. În 
afară de aceasta, fi ecare ministru poate să lu-
creze cu serviciile desconcentrate, să audieze 
cetățenii și asemenea ședințe pot avea loc în 
fi ecare centru raional. Nu trebuie să stea pri-
marii pe la multe uși de la anumite ministere, 
sunt foarte multe întrebări legate de atribuții-
le serviciilor desconcentrate, de organizarea 
acestora în teritoriu, capacitățile lor fi nanciare, 
umane, toate aceste momente sunt pe agenda 
de lucru și sper cât mai rapid să fi e soluționate, 
să nu așteptăm jumătate de an sau un an ca 
într-adevăr să avem acest dialog între APL și 
APC. Nu cred că sunt bune genul acesta de în-
tâlniri în care invităm toți primarii la Palatul Re-
publicii și transmitem anumite mesaje, mi se 
par absurde astfel de abordări. Poți să-i chemi 
acolo o dată în an și să-i feliciți spunându-le: 
„bravo, băieți!” În rest, sunt necesare întâlniri 
în grupuri mici de lucru, sectorial sau general. 
Dacă ai câteva municipii-cheie și niște obiec-
tive de interes național, atunci te întâlnești 
cu cinci-opt primari și discuți concret despre 
anumite direcții care vor afecta nu doar acele 
municipii, dar toate regiunile. Dacă înțelegi că 
nu își justifi că existența anumite centre raio-
nale atunci vezi care sunt atribuțiile directe și 
în ce măsură poți să intervii la Legea Privind 
Administrația Locală. Se vorbește deseori că 
miniștrii poate nu au experiență, evident că 
și noi când am ajuns primari nu știam mul-

te, cel mai important factor însă este dorința 
și deschiderea pentru a auzi, a nota și a lua 
în serios toate propunerile pentru a fi  exami-
nate minuțios și să se vadă operativitate în 
a propune soluții. Azi nu mai poți spune că 
nu știu cine nu susține o inițiativă sau alta. 
În afară de aceasta, există și suportul extern, 
se vorbește despre bugete mai mari. Chiar 
în programul de guvernare este indicat că 2 
miliarde de lei pe an vor fi  distribuiți APL în 
bază de proiecte, concursuri.  Evident că 
sunt niște oportunități și de aceea este logică 
propunerea din programul de guvernare de a 
institui o unitate privind creșterea capacită-
ților de absorbție sau monitorizarea acestor 
fonduri, pentru că pe oameni trebuie să-i în-
veți să scrie proiecte în termeni restrânși, nu 
avem ani de zile la dispoziție. De exemplu, 
10 milioane de lei program de granturi pentru 
politici de tineret este foarte bine, anterior vor-
beam despre bugete de câteva sute de mii de 
lei.  Contează să încurajăm inițiativele locale 
ale unor ONG-uri mai mici, grupuri de volun-
tari, sportivi etc. Totodată este nevoie de eva-
luarea strategiilor, altor documente care au 
fost aprobate anterior și nu s-a lucrat sufi cient 
la rolul APL în implementarea acestor politici, 
acum cel puțin am văzut prevederi că APL vor 
fi  implicate într-o măsură mai mare în proce-
sul decizional. Totodată, dacă nu mă implici 
la partea de elaborare a acestei strategii și 
mă pui la implementare, iar peste 10 ani de 
la aprobare această strategie trece în istorie 
fără niciun fel de claritate și deja vorbim des-
pre elaborarea unei alte strategii, atunci care 
e sensul lor, mai ales că se cheltuie mulți bani 
pe elaborarea acestor documente.

Nicolae Dandiș: „SUNT CONVINS CĂ CEEA CE CER 
AUTORITĂȚILE LOCALE POATE FI REALIZAT ÎN PATRU ANI”

Examinând programul de guvernare și 
ascultând discursul premierului Natalia Ga-
vriliţa în cadrul ședinţei Parlamentului am 
avut impresia că administraţia publică lo-
cală și autonomia locală nu sunt o prioritate 
pentru noul Executiv…

Petru Frunze: În programul de guver-
nare este capitol aparte dedicat adminis-
trației publice locale și autonomiei locale 
în care se atrage atenția la descentraliza-
rea fi nanțelor publice locale și oferirea mai 
multor competențe APL. Sunt descrise mai 
multe acțiuni ce urmează a fi  întreprinse. 
La aprobarea programului de guverna-
re, atunci când a fost învestit Guvernul au 
fost menționate câteva aspecte la acest 
capitol. Suplimentar, Guvernul Gavrilița își 
asumă să stabilească un plan de acțiuni în 
raport cu toate entitățile din acest domeniu 
– CALM, APL etc. Credem că în timpul cel 
mai apropiat vor avea loc consultări privind 
măsurile ce urmează a fi  luate în acest do-
meniu de către Guvern. Nu putem spune 
că administrația publică locală nu este o 
prioritate atât timp când nu am văzut care 
sunt acțiunile Guvernului în acest dome-
niu.  Guvernul trebuie să facă o analiză de 
impact asupra tuturor inițiativelor noastre, 
ca să nu fi e afectat bugetul de stat atunci 
când ne propunem să întreprindem anumite 
măsuri în vederea descentralizării fi nanțele 
publice locale.  Ne dorim să oferim posibi-
litatea APL să încaseze mai multe venituri 
la bugetele locale, acest lucru însă trebuie 
să îl facem atunci când Guvernul va avea o 
evaluare a propunerilor noastre.

Nu găsim nimic în programul de guver-
nare despre rolul raioanelor. S-a discutat 
dacă aceste structuri urmează să fi e păstrate 
sau nu?

Petru Frunze: Noi nu ne-am asumat 
acest lucru, dar sigur că vom discuta și des-
pre acest aspect. Înainte de toate este nece-
sar de a fi  aplicate mai multe măsuri în toate 
domeniile ca să nu mai fi e furați banii publici, 
să fi e distruse schemele prin care se fură ba-
nii cetățenilor și ulterior vom reveni la acest 
subiect care, la fel, este foarte important. 

Vom face o analiză de impact ca să vedem 
cum urmează a fi  restructurate sau reorgani-
zate raioanele noastre. Cred că acest lucru 
se va întâmpla mai târziu, acum noua guver-
nare are ca obiectiv distrugerea schemelor 
prin care se fură banii publici.

Este nevoie de introducerea unor meca-
nisme ca APL să se bucure de o adevărată 
autonomie decizională privind statele de 
personal, remunerarea salariaţilor etc….

Petru Frunze: Acest domeniu este unul 
prioritar. Chiar săptămâna aceasta avem o 
întrevedere cu colegii deputați pentru a pune 
în discuție acest subiect, ulterior vom avea o 
întrevedere cu CALM. Aceasta este o iniția-
tivă a CALM și vrem foarte mult să fi e apro-
bată în timpul cel mai apropiat ca să oferim 
posibilitatea autorităților publice locale să re-
munereze funcționarii din primării în funcție 
de implicarea lor în asigurarea serviciilor de 
calitate cetățenilor. Totodată, vrem să ne asi-
gurăm că nu vor fi  anumite abuzuri, iată de 
ce ne dorim o consultare largă a acestei iniți-
ative, inclusiv cu reprezentanții APL ca să di-
minuăm riscul de a avea consecințe în detri-
mentul dezvoltării autorităților publice locale. 
În cazul unei liberalizări totale s-ar putea ca 
unele comunități locale să nu benefi cieze de 
bani pentru dezvoltare, ci doar pentru remu-
nerarea funcționarilor. Cu această inițiativă 
începem lucrul săptămâna aceasta.  Putem 
să vă asigurăm de faptul că toate inițiativele 
noastre vor fi  consultate și supuse aprobării 
doar având avizul autorităților publice locale. 
Nu vom face nimic în detrimentul autorităților 
publice locale.

Cât de realizabile sunt iniţiative precum 
construcţia a 8 staţii de epurare în orașele 
Republicii Moldova,  reparaţia a 3 mii de km 
de drumuri naţionale și locale? Vă întreb de-

oarece în 30 de ani nu s-au construit atâtea 
staţii de epurare.

Petru Frunze: În perioada respectivă 
banii erau cheltuiți pentru lucruri mai puțin 
importante sau pentru că cei care îi gestio-
nau alegeau să-i fure. Să nu uităm și de fap-
tul că a existat un blocaj fi nanciar din partea 
UE deoarece RM nu îndeplinea toate con-
dițiile necesare pentru a benefi cia de acest 
suport. Noi credem că vom avea susținere 
din partea UE și a donatorilor externi pentru 
a implementa asemenea proiecte. Lucrurile 
vor fi  gestionate corect și cred că vom avea 
o asistență fi nanciară mult mai mare decât 
au avut guvernele precedente.  Suntem mai 
mulți deputați care au activat în domeniul APL 
– primari, președinți de raioane,  consilieri lo-
cali sau raionali și sper foarte mult că acest 
Parlament va oferi APL ceea ce de mult timp 
se așteaptă – o descentralizare a fi nanțelor 
publice, primarii să nu mai fi e dependenți de 
autoritățile publice centrale, deputați sau poli-
ticieni care le impun anumite condiții pentru a 
dezvolta o localitate sau alta.

Mulţi primari se întreabă dacă va mai 
exista programul Drumuri Bune?

Petru Frunze: Acest program trebuie 
transformat astfel încât acești banii să fi e 
gestionați de APL. În programul de guver-
nare este stipulat că 100% din taxa pentru 
utilizarea drumurilor naționale va ajunge la 
APL și Programul Drumuri Bune să fi e im-
plementat doar de către autoritățile publice 
locale, iar autoritățile publice centrale să se 
ocupe  de reparația drumurilor naționale. 
Cred că această modalitate ar fi  corectă în 
raport cu APL.

Interviu realizat de 
Ana MORARU

Petru Frunze: „ÎMI DORESC CĂ ACEST PARLAMENT SĂ OFERE APL 
CEEA CE SE AȘTEAPTĂ DE MULT TIMP – O DESCENTRALIZARE A FINANȚELOR 
PUBLICE ȘI O INDEPENDENȚĂ A PRIMARILOR FAȚĂ DE AUTORITĂȚILE CENTRALE”

”SPER FOARTE MULT CĂ ACEST 
PARLAMENT VA OFERI APL 
CEEA CE DE MULT TIMP SE 
AȘTEAPTĂ – O DESCENTRALI-
ZARE A FINANŢELOR PUBLICE, 
PRIMARII SĂ NU MAI FIE DE-
PENDENŢI DE AUTORITĂŢILE 
PUBLICE CENTRALE, DEPUTAŢI 
SAU POLITICIENI CARE LE 
IMPUN ANUMITE CONDIŢII 
PENTRU A DEZVOLTA O LOCA-
LITATE SAU ALTA!”
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Elena Bodnarenco va repre-
zenta în Parlamentul Republicii 
Moldova Blocul Comuniștilor și 
Socialiștilor. Deputatul afi rmă 
că opoziția nu va susține pro-
iectele ce ar putea avea conse-
cințe nefaste asupra oamenilor 
și comunităților locale.

Veţi veni cu proiecte de consolidare a auto-
nomiei locale, veţi susţine iniţiativele celor de 
la guvernare privind descentralizarea? Se vor-
bește tot mai mult și despre necesitatea unei 
reforme administrativ-teritoriale…

Elena Bodnarenco: Sigur că nu vom sus-
ține proiectele care vor fi  în detrimentul ce-
tățeanului și nu contează cine va fi  inițiatorul 
acestora. În ceea ce privește reforma admi-
nistrativ-teritorială, opinia comuniștilor și soci-
aliștilor este că în cazul în care aceasta va fi  
implementată, puterea va fi  îndepărtată de ce-
tățeanul simplu. Efectele reformei administra-
tiv-teritoriale din 1998 le resimțim și astăzi. Noi, 

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, am promis 
în campania electorală că vom întări capaci-
tățile autorităților locale, am vrut să asigurăm 
APL cu instrumente clare și legale, să majorăm 
bugetele locale, să asigurăm autonomia locală, 
atât fi nanciară, cât și cea administrativă. Noi 
am vrut să majorăm salariile lucrătorilor din 
APL. Vom vedea cu ce propuneri vor veni cei 
care au preluat guvernarea și vom vedea dacă 
le vom susține sau nu.

Despre utilitatea raioanelor ce părere 
aveţi? Unii funcţionari din cadrul Consiliilor 
raionale recunosc că nu prea au de lucru și pri-
mesc salarii bune.

Elena Bodnarenco: În administrația pu-
blică locală toate salariile sunt mici. Cei care 
activează în grădinițe sau școli primesc sala-
rii mai motivante decât angajații din APL, dar 
nu despre asta este vorba. Nu trebuie să ne 
grăbim să implementăm o reformă doar pen-
tru a fi  pe placul cuiva, ori pentru niște mii de 
euro sau dolari promiși în calitate de granturi. 
Și în cazul administrațiilor raionale, de aseme-
nea, trebuie să studiem care este situația din 

această structură, care sunt atribuțiile, poate 
trebuie să revizuim statele de personal. Noi nu 
suntem gata să spunem astăzi că administra-
țiile raionale trebuie să fi e lichidate și să rămâ-
nă, de exemplu, un centru regional la Bălți. Eu 
sunt din raionul Soroca și acolo există sate la 
40-50 km de centrul raional. Dacă nu ai trans-
port personal, ai nevoie de două zile pentru 
a ajunge la centrul regiunii din Bălți. Am auzit 
opiniile celor care au venit la guvernare de a 
organiza reforma până la alegerile locale ce 
vor avea loc în doi ani, iar scrutinul să se des-
fășoare după o nouă formulă. Eu nu sunt si-
gură că timpul care a rămas până la alegerile 
locale este sufi cient pentru ca să fi e bine gân-
dită această reformă administrativ-teritorială, 
dar și lichidarea raioanelor. Orice reformă tre-
buie discutată pe larg cu reprezentanții APL, 
nu doar cu primari și președinți de raioane, 
dar și cu consilierii, cu reprezentanții societății 
civile, cu locuitorii satelor și orașelor, astfel în-
cât rezultatele unei eventuale reforme să fi e în 
benefi ciul oamenilor.

Ce părere aveţi despre descentralizarea 

fondurilor naţionale, despre crearea unui fond 
pentru a acoperi contribuţia în cazul unor pro-
iecte investiţionale mari?

Elena Bodnarenco: Întotdeauna am fost 
de părere că toate fondurile trebuie depolitizate 
prin lege, ca orice APL să aibă acces liber la 
ele, ca toate condițiile de participare în proiecte 
să  fi e clare și egale pentru toți. Consider că 
crearea unui fond pentru acoperirea contribuți-
ei pentru proiecte ar fi  unul binevenit deoarece 
adesea, mai ales primăriile din localitățile ru-
rale, din lipsa resurselor fi nanciare, nu au po-
sibilități de a presta condițiile necesare pentru 
cetățeni, deși poate există capacități de a scrie 
și a câștiga proiecte.

Elena Bodnarenco: „TOATE FONDURILE 
DE DEZVOLTARE TREBUIE DEPOLITIZATE PRIN LEGE”

În rezultatul alegerilor parla-
mentare anticipate din 11 iu-
lie, primarul de Palanca, Ștefan 
Vodă, vicepreședinte al CALM 
și președintele Rețelei Femeilor 
Primar din cadrul CALM Larisa 
Voloh a obținut mandatul de 
ales al poporului.

Așteptările autorităţilor publice locale 
sunt foarte mari de la noua guvernare…

Larisa Voloh: Din start vreau să mulțumesc 
colegilor primari, funcționarilor publici, lucrători-
lor din APL care ne-au susținut în această cam-
panie, care ne-au acordat votul de încredere și 
care, sunt convinsă, vor fi  alături de noi în toată 
perioada de implementare a promisiunilor pe 
care le-am făcut în campanie. Așteptările sunt 
mari și înțelegem responsabilitatea pe care ne-
am asumat-o în fața cetățenilor. Pornesc de la 
ideea că Partidul Acțiune și Solidaritate este 
conștient de necesitatea dezvoltării localităților 
rurale, a orașelor mici, inclusiv Doamna preșe-
dinte Maia Sandu acordă o atenție sporită ne-
cesității dezvoltării acestui domeniu. Cred că în 
perioada următoare surse fi nanciare importante 
vor ajunge în localitățile noastre, că proiecte-
le economice, de infrastructură, de mediu vor 
avea fi nanțare și astfel eforturile colegilor noștri 
primari se vor materializa.

Cum credeţi că vă va ajuta această experi-
enţă acumulată în calitate de ales local în noua 
funcţie de ales al poporului?

Larisa Voloh: Spuneam și cu alte ocazii 
că formarea unui funcționar este o muncă des-
tul de grea și cunosc acest lucru din proprie 
experiență. Noi, cei din administrația publică, 
lucrăm continuu asupra formării profesionale, 
pentru a dezvolta abilitățile noastre de comu-
nicare cu cetățenii, cu colegii din APC, facem 
schimburi de experiență, parteneriate, alte de-
prinderi pe care le formăm în timp și care sunt 
absolut necesare pentru o persoană care do-
rește să fi e una publică. Eu cred că experiența 
pe care am acumulat-o este una considerabilă, 
ținând cont de faptul că am reușit în această 
perioadă să cunosc îndeaproape toate proble-
mele cu care se confruntă cetățenii, iar o parte 
dintre ele le-am soluționat folosind cunoștințele 
mele, dar și experiența echipei, lucrând cot la 
cot cu colegii mei, având susținerea mai multor 
organizații internaționale, a partenerilor noștri 
din societatea civilă etc. Toată această expe-
riență mi-a permis să am rezultatele de astăzi. 
Cred că îmi va fi  mult mai ușor să găsesc soluții 

și să le promovez în Parlament cunoscând pro-
blemele de la talpa țării.

Sunteţi președintele Reţelei Femeilor Pri-
mar din cadrul CALM. În Parlament vom avea 
circa 40 de femei deputate….

Larisa Voloh: Am susținut mereu femeile 
în politică. Consider că în politică trebuie să 
se implice femei pregătite, bine instruite, dem-
ne și responsabile. Nu cred însă că de genul 
persoanei depinde neapărat calitatea unui 
parlamentar. Totuși, potrivit statisticilor, în Re-
publica Moldova avem puțin mai multe femei 
decât bărbați și cred că ele trebuie să fi e re-
prezentate echitabil în organele de conducere 
ale statului. Sunt convinsă că femeile care vor 
reprezenta PAS în Parlament vor aduce plus 
valoare noului Legislativ.

Cum ar putea să vă ajute CALM în domeniul 
dezvoltării locale?

Larisa Voloh: CALM-ul reprezintă vocea 
autorităților locale din Republica Moldova și 
cred că nimeni nu poate cunoaște atât de bine 
ca ei situația din administrația publică locală 
și din teritoriu. CALM-ul are experți pe diverse 
domenii din APL, iar expertiza, experiența, stu-
diile și metodologiile pe care la face trebuie să 
fi e neapărat luate în calcul. Cred că Congresul 
Autorităților Locale din Moldova ar trebui să fi e 
partenerul noului Legislativ atunci când discu-
tăm despre viitorul administrației publice locale.

Oamenii din Palanca vă lasă să părăsiţi 
această postură de ales local?

Larisa Voloh: Este o decizie pe care am 
luat-o împreună cu echipa. Cu certitudine însă 
rămân a fi  palanceancă, cu inima și sufl etul 
în localitatea mea. Mă bucur foarte mult că în 
această perioadă am reușit să câștig încrede-
rea, stima și respectul consătenilor mei și le 
mulțumesc pentru faptul că m-au susținut în 
această campanie. Sunt sigură că voi continua 
să muncesc pentru binele țării, inclusiv pentru 
binele localității pe care am reprezentat-o în 
ultimii 14 ani.

Deputatul nou ales Larisa Voloh: 
„VA FI MULT MAI UȘOR SĂ GĂSESC 
SOLUȚII ȘI SĂ LE PROMOVEZ ÎN PARLAMENT 
CUNOSCÂND PROBLEMELE DE LA TALPA ȚĂRII”

Iurie Pasat, primarul satului 
Bălceana, raionul Hâncești, a 
fost ales deputat în Parlamen-
tul Republicii Moldova pe lista 
Partidului Acțiune și Solidarita-
te (PAS). În cadrul unui interviu 
pentru calm.md, noul deputat 
ales vorbește despre această 
victorie, dar și despre schimbă-
rile necesare în domeniul APL.

Ce v-a motivat să candidaţi pentru funcţia 
de deputat?

Iurie Pasat: Nici în cele mai frumoase vise 
nu mi-am imaginat că echipa PAS mă va alege 
pentru o asemenea funcție responsabilă. Eu me-
reu am fost activ, am apărat administrația publi-
că locală, am protestat alături de fermieri. Fostul 
premier Ion Chicu m-a întrebat atunci ce caut în 
calitate de administrator al unei localități la pro-
testul fermierilor. I-am răspuns că datorită celor 
care mai activează în localitățile noastre se mai 
mențin școlile, grădinițele și instituțiile sociale. În 
localitatea mea activează șase agenți economici, 
fi ecare dintre ei oferă locuri de muncă sezonieră 
pentru 20-30 de persoane.  I-am răspuns că în 
cazul în care acești oameni nu ar fi  susținuți și 
ar da faliment, alte circa o sută de oameni ar fi  
nevoiți să-și caute de muncă în altă parte, copi-
ii s-ar naște în alte țări, contribuțiile s-ar plăti în 
alte părți și localitățile noastre ar rămâne și mai 
pustii, fără instituții școlare și fără viitor.

Cum credeţi, de ce schimbări este nevoie 
pentru ca și satele și orașele noastre să se dez-
volte?

Iurie Pasat: Eu știu foarte bine de ce are 
nevoie administrația publică locală, localitățile, 
care sunt problemele cu care se confruntă oa-
menii și cred că voi avea un aport considerabil 
atunci când în Parlament se vor adopta decizii 
în acest sens. De exemplu, veniturile proprii ale 
fi ecărei localități din țară sunt de circa 10, maxim 
20%, restul de 80-90% vin de la stat. În afară 
de aceasta, de câțiva ani Fondul Rutier se dis-
tribuie per capita, adică după numărul de locu-
itori. Cred că este o decizie corectă și pe viitor 
tot după acest principiu ar trebui să fi e distribu-
iți banii și din alte fonduri. O localitate mică, cu 
1800-2000 de locuitori are 2000 de probleme, 
o localitate cu 10000 de locuitori are 10000 de 
probleme. Eu nu am fost de acord cu proiectele 
Drumuri Bune I, II, III, fi indcă se alocau bani din 
bugetul de stat, dar de multe ori localitatea nu 
avea nevoie în acel moment de drum reparat, 
dar de apă și canalizare, de exemplu. Cu toate 

acestea, primarii erau nevoiți să construiască o 
porțiune de drum, iar peste un an-doi, când în-
cepea implementarea proiectului privind apa și 
canalizarea, drumul respectiv era stricat. Am 
abordat acest subiect de nenumărate ori, inclu-
siv la raion, mai ales că în Hâncești, în lunca 
Prutului, este implementat un proiect grandios 
privind construcția apeductelor și a sistemului 
de canalizare. Toate satele din această zonă au 
primit câte un milion de lei pentru drumuri care 
urmează a fi  stricate anul acesta sau anul viitor, 
deoarece va fi  nevoie de a construi infrastructu-
ra necesară. Cred că ar fi  oportună o evaluare 
a utilității cheltuirii banilor din proiectul Drumuri 
Bune. O soluție ar fi  de alocat banii primăriilor, de 
dat mai multă putere Consiliilor locale și fi ecare 
localitate să decidă de sine stătător care le sunt 
prioritățile. Altfel, reiese că avem patru perechi 
de papuci și ni se mai dă una, dar rămânem fără 
nicio căciulă. Totodată, mă voi implica foarte ac-
tiv pentru a fi  creat un fond de acoperire parțială 
a contribuțiilor pe care le cer donatorii străini în 
cadrul proiectelor. De exemplu, o localitate poate 
benefi cia de un proiect în valoare de 10 milioa-
ne de lei. Donatorii spun că APL și comunitatea 
trebuie să vină cu contribuția de 10-20%. Aceste 
resurse trebuie colectate de la cetățeni, cei mai 
mulți dintre care au salarii și pensii mizere. Din 
cauza că noi nu putem să colectăm un milion de 
lei contribuția, vom rata cele nouă milioane care 
ni se oferă în calitate de grant. Iată de ce voi 
insista să fi e creat un asemenea fond la nivel de 
stat, astfel încât în localitățile în care nu pot fi  
colectate aceste contribuții, din fondul respectiv 
să fi e parțial acoperite acestea, ca să nu ratăm 
aceste oportunități.

În Bălceana sunt oameni competenţi care ar 
putea să devină primari la fel de buni ca Dvs.?

Iurie Pasat: Sunt convins de acest lucru. 
Având 1800 de locuitori, localitatea Bălceana a 
dat țării până acum patru deputați. Cred că vom 
găsi un primar bun, care să implementeze lucru-
rile frumoase și utile pe care le-am început.

Deputatul nou ales Iurie Pasat: 
„NICI ÎN CELE MAI FRUMOASE VISE NU MI-AM 
IMAGINAT CĂ ECHIPA PAS MĂ VA ALEGE 
PENTRU O ASEMENEA FUNCȚIE RESPONSABILĂ”
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La 14 mai au avut loc dezbateri 
publice privind inițiativa CALM 
de a crea o Conferință Naționa-
lă Permanentă pentru descen-
tralizare, consolidarea autono-
miei locale și reforma APL.  La 
eveniment au participat repre-
zentanți ai APC și APL, mediul 
academic, societatea civilă și 
parteneri de dezvoltare ai RM.

Inițiativa CALM are ca obiectiv asigura-
rea unei participări și consultări largi, reale 
și efective în procesul de reforme, ceea ce 
va asigura efi ciența, sustenabilitatea și con-
tinuitatea acestora, dar și a descentralizării.

Președintele CALM, primar de Selemet 
Tatiana Badan a menționat că de 11 ani, 
de la înfi ințarea CALM, se vorbește despre 
necesitatea creării unui dialog permanent și 
efectiv între APL și APC, dar și alți actori re-
levanți, pentru că numai astfel am putea în-
registra performanțe în domeniul autonomiei 
locale și reformelor. „Este necesară o nouă 
abordare de comunicare cu autorităţile 
centrale, de jos în sus.” Totodată, preșe-
dintele CALM a afi rmat că în cadrul discuți-
ilor despre elaborarea programului strategic 
al CALM, mai mulți primari din cadrul Con-
siliului de Administrare al CALM s-au expus 
privind necesitatea creării unei platforme 
de comunicare ce ar viza descentralizarea, 
consolidarea autonomiei locale și reforma 
APL. Tatiana Badan și-a exprimat încre-
derea că împreună poate fi  găsită cea mai 
bună soluție de a promova interesele APL și 
comunităților, pentru a îmbunătăți activitatea 
APL, dar și APC.

Adrian Ermurachi, secretar general 
adjunct al Guvernului, dar și moderatorul 
evenimentului a apreciat inițiativa CALM, 
menționând că trebuie să învățăm din lec-
țiile trecutului pentru a avea rezultate în 
viitor. „Toate aceste obiective vor fi  rea-
lizate dacă vom avea consens larg. Toţi 
ne dorim să avem rezultate, dar este 
important să acceptăm și punctul de 
vedere al fi ecăruia și, totodată, să ajun-
gem la consensul necesar, astfel încât să 
avem rezultate comune.”

Viorel Furdui a făcut o prezentare a 
conceptului Conferinței naționale permanen-
te pentru descentralizare, consolidarea au-
tonomiei locale și reforma APL, menționând 
că scopul și obiectivul general al acestei ini-
țiative este de a asigura, în baza principiului 
de jos în sus, o abordare cât mai complexă și 
multilaterală a problematicii reformei APL, cu 
participarea de la bun început a tuturor acto-
rilor și factorilor decizionali, pentru a asigura 
efi ciența și sustenabilitatea rezultatelor, dar și 
consensul general privind locul, importanța, 
problemele, cauzele, necesitățile și direcțiile 
procesului de descentralizare și consolidare 
a autonomiei locale sau reformei APL.

Directorul executiv a vorbit și despre 
principiile de selectare a membrilor Confe-
rinței, dar și despre modalitatea de funcțio-
nare a platformei de comunicare.

Viorel Furdui a făcut o prezentare a con-
ceptului Conferinței naționale permanente 
pentru descentralizare, consolidarea auto-
nomiei locale și reforma APL, menționând 
că scopul și obiectivul general al aces-
tei iniţiative este de a asigura, în baza 
principiului de jos în sus, o abordare cât 
mai complexă și multilaterală a proble-
maticii reformei APL, cu participarea 
de la bun început a tuturor actorilor și 
factorilor decizionali, pentru a asigura 
efi cienţa și sustenabilitatea rezultate-
lor, dar și consensul general privind lo-
cul, importanţa, problemele, cauzele, 
necesităţile și direcţiile procesului de 
descentralizare și consolidare a autono-
miei locale sau reformei APL.

Directorul executiv a vorbit și despre 
principiile de selectare a membrilor Confe-
rinței, dar și despre modalitatea de funcțio-
nare a platformei de comunicare.

Rectorul Universității de Stat „B.P. Haș-
deu” din Cahul, autorul unor studii privind 
reforma APL, Sergiu Cornea a salutat ini-
țiativa CALM, menționând că atunci când ne 
așezăm la o masă de dialog este important 
să eliminăm divergențele. „Factorul politic 
vede în cetăţeni doar voturi. Cei din cer-
cetare si din mediul academic sunt pre-
ocupaţi de studenţi, de ore etc. Ultimii 
actori, dar și cei mai importanţi, sunt 
reprezentanţii APL care ar trebui să fi e 
un fel de barometru atunci când se pre-
conizează o reformă.”

Potrivit fostului edil al orașului Cimișlia, 
fost reprezentant al delegației RM la Con-
gresul Autorităților Locale și Regionale al 
Consiliului Europei Gheorghe Răileanu, 
consens am putea atinge doar atunci când 
toți participanții sunt de bună credință și ur-
măresc un interes comun, cel al cetățenilor. 
„Trebuie să asigurăm profesionalismul 
și continuitatea în APL. De asemenea, 

CALM trebuie să acorde mai multă aten-
ţie pregătirii angajaţilor APL și primari-
lor, să lucreze la mai multe proiecte de 
legi care să fi e supuse consultărilor și 
să insistăm ca acestea să fi e adoptate. 
Cred că încet-încet se avansează pe ca-
lea democratizării”, a conchis Gheorghe 
Răileanu.

Nicolae Eșanu, președintele grupului 
de lucru creat de fostul premier Ion Chicu 
privind reforma APL, de asemenea, a salu-
tat inițiativa CALM, exprimându-și speranța 
că aceasta va fi  realizată. „Vă asigur că 
noi vom participa la dezbateri în cadrul 
acestei platforme, astfel încât să găsim 

un consens în elaborarea unui concept 
de reformă.” Nicolae Eșanu a accentuat 
că o asemenea reformă nu poate fi  făcută 
în grabă și indiferent de formula viitoarei 
guvernări, trebuie de ținut cont și de opinia 
opoziției.

Primarul municipiului Edineț, vicepreșe-
dinte al CALM Constantin Cojocari a scos 

în evidență faptul că deși trăim timpuri incer-
te, faptul că astăzi deja avem posibilitatea de 
a spune lucrurilor pe nume înseamnă o mare 
victorie a democrației.

Și expertul internațional Adrian Iones-
cu a fost de părere că Republica Moldova a 

avansat destul de mult în domeniul demo-
crației locale. Expertul s-a arătat convins că 
Congresul Autorităților Locale din Moldova 
are sufi cientă greutate ca să adune în ju-
rul mesei toți acești actori despre care s-a 
vorbit.

Potrivit secretarului de stat al Ministerului 
Finanțelor Dorel Noroc, nimeni nu își do-

rește ca reforma administrativ-teritorială să 
fi e implementată fără CALM și APL. „Aceas-
tă reformă trebuie realizată paralel cu 
reforma fi nanţelor publice locale, astfel 
ca banii publici să fi e utilizaţi cât mai efi -
cient.”

Expertul Dumitru Budeanschi, actual-
mente ministru al Finanțelor, a atras atenția 
asupra faptului că fără implicarea factorului 
politic reformele nu sunt posibile. Totodată, 
expertul a propus identifi carea în acest for-
mat a unui rol al actorilor locali din societatea 
civilă din APL.

Directorul executiv adjunct al Institutului 
pentru Politici și Reforme Europene Iulian 
Rusu a fost de părere că este nevoie de a 
consolida autonomia locală și prin prevederi 
constituționale.

Directorul Programului USAID „Comu-
nitatea Mea” Daniel Șerban și-a exprimat 

bucuria de a-i vedea împreună pe reprezen-
tanți ai APL, APC, societății civile, mediului 
academic. „Iniţiativa de astăzi a CALM 
ne demonstrează că toată lumea vrea 
să se așeze la masa de discuţii.  Cred că 
suntem pe drumul cel bun, iar noi, cei de 
la Comunitatea Mea, suntem alături de 
Dvs.”

Și reprezentanta Congresului Autorități-
lor Locale și Regionale al Consiliului Europei 

Onorina Șoric i-a asigurat pe cei prezenți 
de susținerea instituției pe care o reprezintă 
în acest proces de consolidare a dialogului.

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui 
și-a exprimat încrederea în succesul acestei 
inițiative, menționând că atunci când există 
dorință se identifi că și cele mai bune soluții.

PROPUNE O NOUĂ ABORDARE ÎN PROCESUL 
DE CONSOLIDARE A AUTONOMIEI LOCALECALM
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La 10 iunie s-a desfășurat ședin-
ța Consiliului de Administrare 
CALM. În cadrul evenimentului 
cu participarea primarilor – re-
prezentanți ai Consiliului de Ad-
ministrare al CALM, experților 
Consiliului Europei și CALM a 
fost prezentat, discutat și apro-
bat Planul Strategic al CALM 
pentru anii 2021-2027. Docu-
mentul a fost elaborat cu spri-
jinul Congresului Autorităților 
Locale și Regionale al Consiliu-
lui Europei în cadrul proiectu-
lui „Consolidarea culturii dialo-
gului și consultării autorităților 
locale din Republica Moldova”, 
implementat de Congresul Au-
torităților Locale și Regionale 
a Consiliului Europei, în ca-
drul Planului de acțiune al Con-
siliului Europei pentru Republi-
ca Moldova 2017-2020.

Tatiana Badan, președinte al CALM a 
mulțumit tuturor experților și primarilor care 
s-au implicat în procesul de elaborare a Pla-
nului Strategic al CALM și și-a exprimat în-
crederea că acest document va fi  unul efi -

cient, care va consolida capacitățile APL. 
„Succesul implementării acestui docu-
ment se va refl ecta asupra bunăstării 
tuturor cetăţenilor RM, rezultatele însă 
depind de capacitatea noastră de a fi  un 
uniţi în jurul CALM”, a menționat Tatiana 
Badan.

Giulia RE, șef adjunct al ofi ciului Consi-

liului Europei din Chișinău s-a arătat mân-
dră de faptul că CoE a contribuit la elabo-
rarea Planului Strategic al CALM pentru 
următorii șase ani. Reprezentanta Consiliu-
lui Europei a vorbit și despre Foaia de par-
curs privind democrația locală și regională 
în Republica Moldova, dar și despre angaja-
mentele asumate de statul nostru în dome-
niul consolidării autonomiei locale.

Andreas KIEFER, Secretar General al 

Congresul Autorităților Locale şi Regionale 
al Consiliului Europei a mulțumit CALM pen-
tru abilitatea de a motiva autoritățile locale. 
„Alegerea Tatianei Badan în calitate 
de președinte al NALAS, dar și faptul 
că președintele CALM este  prima feme-
ie președinte a asociaţiei autorităţilor 
locale din Sud-Estul Europei au un rol 
semnifi cativ.” Potrivit lui Andreas Kiefer, a 
venit timpul ca Congresul Autorităților Locale 
din Moldova să implementeze planul strate-

gic pentru a contribui la consolidarea demo-
crației locale, dar și la acordarea serviciilor 
de înaltă calitate membrilor săi. „Felicit 
CALM pentru acest rezultat. CALRE va fi  
și în continuare alături de CALM pentru 
a realiza acest plan de acţiuni.”

Expertul național Stanislav Ghilețchi a 
vorbit despre etapele parcurse pentru a asi-
gura participarea largă a primarilor în proce-
sul elaborării acestui document.  „Am orga-
nizat un mini sondaj realizat în cele trei 
sesiuni de consultare a documentului 
la care au participat circa 200 de aleși 
locali. Peste 92% dintre participanţi au 
fost de părere că obiectivele strategice 
acoperă principalele domenii care tre-
buie abordate de CALM în următorii 6 
ani.”

Expertul național Irina Luncașu a scos 
în evidență alte metodologii utilizate la ela-

borarea Planului Strategic al CALM. „În 
cadrul ședinţelor regionale primarii au 
venit cu propuneri de îmbunătăţire a 
documentului. Urmare a tuturor con-
sultărilor am ajuns la conceptul fi nal al 
Planului Strategic al CALM pe care vi-l 
prezentăm astăzi.”

Primarii de Sărata Veche, Fălești și de 
Colibași, Cahul: Maria Galiț și Ion Dolga-
niuc au prezentat cele patru obiective stra-
tegice de bază ale CALM pentru următorii 
șase ani. Acestea sunt consolidarea institu-
țională a CALM; îmbunătățirea reprezentării, 
comunicării și informării; advocacy în nume-
le autorităților locale și consolidarea autono-
miei locale; furnizarea de servicii efi ciente și 
dezvoltarea de capacități de înaltă calitate.

Majoritatea celor prezenți au votat pentru 
aprobarea Planului Strategic al CALM pen-
tru anul 2021-2027.

Primarul de Edineț Constantin Cojocaru, 
primarul de Cricova Valentin Guțan, primarul 
de Zubrești, Strășeni Maria Manoli; primarul 
de Ecaterinovca, Cimișlia Efi m Strogoteanu, 
primarul de Peresecina, Orhei Valentina 
Buzu, primarul de Mereșeuca, Ocnița Emilia 
Albu și alți aleși locali au mulțumit experților 
CoE, dar și experților naționali pentru munca 
depusă la elaborarea acestui document și 
au atras atenția asupra faptului că doar cu 
efort comun se va reuși implementarea tu-
turor obiectivelor trasate în Planul Strategic 
al CALM.

A FOST ADOPTAT PLANUL STRATEGIC AL CALM – 
DOCUMENT ELABORAT CU SUSȚINEREA CONSILIULUI EUROPEI!

APL din UTA Găgăuzia vin cu o serie de 
propuneri pentru viitoarea guvernare în ceea 
ce privește descentralizarea și consolidarea 
autonomiei locale. În cadrul unei inițiative 
legislative, APL din UTA Găgăuzia explică 
faptul că în ciuda numeroaselor difi cultăți 
în funcționalitatea UTA Găgăuzia, în primul 
rând din cauza vulnerabilității statutului său 
juridic – Legea cu privire la statutul juridic 
special al Găgăuziei 344/1994 are statutul 
de lege organică, nu constituțională, ca în 
autonomiile europene (concluzia este refl ec-
tată în recomandările Comisiei de la Veneția 
191/2001), care o face dependentă și sub-

ordonată altor legi organice adoptate după 
23 decembrie 1994, autonomia are loc, în 
primul rând, în baza aspectului fi nanciar.

Legea fi nanțelor publice locale 397/2003 
conferă autonomiei un drept fără precedent 
– obținerea impozitelor în proporție de 100% 
în bugetul Găgăuziei (impozite pe venit, 
TVA, accize).

În același timp, Găgăuzia, care a realizat 
descentralizarea fi nanciară de la Chișinău, 
nu demonstrează nicio dorință de a imple-
menta această strategie la nivel de autono-
mie în raport cu primăriile.

Concentrarea excesivă a fi nanțelor la ni-

velul bugetului regional (transferurile din im-
pozitele pe venituri ale întreprinderilor, TVA 
și accizele nu sunt alocate bugetelor primări-
ilor), duce la faptul că fi nanțele din Găgăuzia 
sunt distribuite pe criterii politice, de multe 
ori în funcție de loialitatea liderilor locali etc.

În pofi da încercărilor Adunării Populare 
de a se convoca pentru a depolitiza distribu-
ția fi nanțelor, exprimată în adoptarea legilor 
locale, recunoscute ca fi ind de foarte înaltă 
calitate de către CALM – legea investițiilor 
de capital (distribuția investițiilor în funcție de 
numărul populației;  programul privind ilumi-
natul stradal), legea nutriției pentru elevii din 

clasele 5-1; Comitetul Executiv al Găgăuziei, 
cu ajutorul deputaților loiali, depune eforturi 
pentru a bloca inițiativele legislative care să 
prevadă o distribuție echitabilă și transpa-
rentă a fondurilor publice.

Această abordare, combinată cu o ges-
tionare fi nanciară defi citară și lipsa consul-
tării cu primarii, a dus la o criză bugetară 
fără precedent, culminată de adoptarea Le-
gii bugetare pentru 2021 abia la 7 mai 2021 
și suspendarea unor programe importante 

APL DIN UTA GĂGĂUZIA, DE ASEMENEA, 
AU NEVOIE DE DESCENTRALIZARE ȘI AUTONOMIE! 
DESCENTRALIZAREA NU TREBUIE SĂ SE OPREASCĂ DOAR LA NIVEL DE REGIUNE!
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care vizează descentralizarea în anul buge-
tar curent!

II. Propuneri
1. În contextul implementării strategi-

ei de descentralizare, este foarte impor-
tant ca propunerile pentru UTA Găgăuzia 
să se refere nu doar la politicile din au-
tonomie, ci și la comunitățile locale din 
toată Republica Moldova. Acest lucru ar 
crea o atmosferă de solidaritate între Gă-
găuzia și toți subiecții administrației pu-
blice locale.

De exemplu:
a) de a transfera competența privind 

stabilirea cotelor impozitelor pe proprie-
tățile imobiliare către autoritățile locale 
(ratele impozitului funciar pe terenurile agri-
cole, care reprezintă o sursă importantă de 
venit pentru bugetele locale, nu au fost revi-
zuite din 2001!):

În prezent, stabilirea dimensiunii tarifelor 
este de competența Parlamentului, iar impo-
zitele sunt plătite integral bugetelor locale;

b) crearea unui mecanism echitabil și 
transparent pentru distribuirea fi nanțelor 
publice și a asistenței internaționale că-
tre comunitățile locale:

Considerăm că este necesară introduce-
rea practicii ca un reprezentant al comuni-
tăților locale / CALM, Comitetul Executiv al 
Găgăuziei să fi e inclus în componența Con-
siliilor administrative ale fondurilor publice: 
Fondul ecologic, Fondul rutier, Fondul de 

investiții sociale din Moldova, Agenția pentru 
efi ciență energetică (a fost dezvoltată iniția-
tiva legislativă);

c) introducerea unui sistem fl exibil 
de motivație pentru munca alegătorilor 
locali:

În prezent, remunerarea angajaților ad-
ministrației publice locale este fi nanțată de la 
bugetul local, iar valoarea remunerației este 
stabilită de Guvern, ceea ce demotivează 
aleșii locali și reduce prestigiul funcției anga-
jaților administrației publice locale (inițiativa 
legislativă este înregistrată în Parlament);

d) implementarea investițiilor directe 
și a proiectelor de granturi ale Uniunii Eu-
ropene pentru comunitățile locale:

În Găgăuzia au fost introduse mari sub-
venții europene în valoare de peste 10 mili-
oane de euro „SARD”, „SPLA” și altele.

În același timp, în locul implementării 
proiectelor competitive ale Delegației Euro-
pene direct pentru localitățile din Găgăuzia, 
s-a ales opțiunea de implementare a proiec-
telor prin intermediul Comitetului executiv, 

ceea ce a făcut ca procedura de acordare 
a asistenței să nu fi e transparentă și nici efi -
cientă;

e) introducerea principiului subsidiarității 
în reforma serviciilor desconcentrate:

Este important ca reforma serviciilor 
desconcentrate de stat (Serviciul fi scal, 
Trezoreria teritorială, Agenția pentru sigu-
ranța alimentelor, asistența medicală de 
urgență și altele) să aibă loc în consultare 
cu autoritățile locale și regionale, care sunt 
în prima linie de soluționare a problemelor 
cetățenilor.

2. În Republica Moldova nu se acor-
dă sufi cientă atenție proceselor de des-
centralizare, acest lucru este cauzat din 
cauza lipsei unei abordări instituționale 
pentru soluționarea problemelor.

Supravegherea dezvoltării comunităților 
locale la nivel de Cancelarie nu este o abor-
dare sistematică, ci fragmentată.

Este necesar de a restabili Ministerul 
Administrației Publice Locale în Guvern 

sau, ca o propunere alternativă, să fi e in-
cluse funcțiile de secretari de stat pentru 
UTA Găgăuzia și pentru autoritățile locale.

3. Implementarea de către Uniunea 
Europeană a unui proiect de acordare a 
sprijinului legal autorităților din Găgău-
zia pentru pregătirea proiectelor de legi 
locale în domeniile legislației electorale, 
dezvoltarea economiei și turismului, im-
plementarea politicilor lingvistice.

III. Rezultate 
așteptate:
Un proces efi cient pentru implementarea 

strategiei naționale de descentralizare.
Consolidarea și extinderea cooperării in-

termunicipale.
Îmbunătățirea capacității resurselor umane 

și a managementului fi nanciar la nivel local.
Consolidarea capacității autorităților UTA 

Găgăuzia de a veni cu inițiative legislative și 
politice, precum și de a oferi servicii publice 
efi ciente, în conformitate cu standardele eu-
ropene.

Autoritățile din Găgăuzia sunt implicate 
activ în sistemul general de luare a deciziilor 
politice la nivel național.

Locuitorii din UTA Găgăuzia sunt inte-
grați în toate sferele de activitate la nivel na-
țional, se realizează independența politică și 
economică.

UTA Găgăuzia devine o autonomie efi ci-
entă și funcțională la nivel european, stabi-
lind standardele de autonomie locală pentru 
reintegrarea viitoare a țării.

APL DIN UTA GĂGĂUZIA, DE ASEMENEA, 
AU NEVOIE DE DESCENTRALIZARE ȘI AUTONOMIE! 
DESCENTRALIZAREA NU TREBUIE SĂ SE OPREASCĂ DOAR LA NIVEL DE REGIUNE!

Recent a avut loc ședin-
ța Asociației Primarilor 
din UTA Găgăuzia. La 
eveniment a participat 
și directorul executiv 
al CALM Viorel Furdui, 
Asociația Primarilor 
din UTA fi ind membră a 
CALM din 2020. Princi-
palele teme ale discuți-
ei au vizat recomandă-
rile ce ar crea premise 
pentru descentralizarea 
și consolidarea autono-
miei locale, situația din 
UTA Găgăuzia, relația 
autorităților locale cu 
cele regionale, fi nanța-
rea diverselor progra-
me, consultarea APL, 
implicarea acestora în 
anumite procese deci-
zionale alte probleme 
specifi ce regiunii. Șe-
dința a fost prezidată de 
președintele asociației, 
primarul satului Cop-
ceac Oleg Garizan.

Potrivit directorului executiv al 
CALM Viorel Furdui, au fost făcute 
schimburi de opinii privind măsurile 
urgente care trebuie și pot fi  luate 
într-o perioadă cât mai scrută de 

timp. „Problemele APL sunt cu si-
guranță aceleași și, în mare parte, 
vizează măsurile de consolidare a 
autonomiei locale. Acestea se core-
lează cu tot ce propune de mai mulți 
ani CALM, dar și alți colegi, din alte 
regiuni ale RM. Am constatat că 
există o unitate în abordări în pri-
vința descentralizării fi nanciare mai 
accentuate. S-au propus mai multe 
măsuri privind taxele locale, revi-
zuirea impozitului funciar care de 
aproape 20 de ani nu a fost modifi -
cat, se dorește ca o parte din impo-
zitul persoanelor juridice să rămână 
în bugetele locale, să fi e mărită 
cota impozitului pe venitul persoa-

nelor fi zice la orașe, fi ind necesară 
crearea unei baze de venituri ne-
cesare pentru dezvoltare. În afară 
de aceasta, toți sunt de acord cu 
faptul că este nevoie de schimbat 
abordarea în domeniul salarizării 
din domeniul APL, iar instrumentul 
principal să fi e descentralizarea și 
acordarea dreptului APL să decidă, 
în mare parte, în privința statelor de 
personal, specialiștilor de care au 
nevoie, nivelul de salarizare a aces-
tora etc. Trebuie să oferim posibi-
litatea APL să poată atrage spe-
cialiști buni și aceștia să presteze 
servicii de calitate pentru cetățeni.  
De asemenea, se dorește consoli-

darea dialogului dintre diversele ni-
vele de administrație publică, este 
nevoie de depolitizarea fondurilor 
publice în așa fel încât politicul să 
nu poată interveni în procesul de 
distribuire a fondurilor și banii pu-
blici, în special cei destinați dez-
voltării localităților, să fi e distribuiți 
într-un mod echitabil, transparent 
și proporțional.”

Viorel Furdui a menționat că 
toate aceste aspecte se vor regă-
si printre propunerile acumulate 
de către CALM și vor fi  înaintate 
atunci când va fi  investit noul Gu-
vern, inclusiv când va începe să 
funcționeze noul Parlament.

„Ne bucurăm foarte mult 
că și APL de nivelul I din UTA 
Găgăuzia încep să se implice 
foarte activ în procesul general 
de descentralizare și consoli-
dare a autonomiei locale, vin 
cu idei, cu soluţii care, în mare 
parte, se corelează foarte bine 
cu dispoziţia generală a între-
gului sistem de administraţie 
publică locală, cu primarii și 
APL din alte regiuni, ceea ce ne 
insufl ă un grad destul de mare 
de optimism că în următoarea  
perioadă lucrurile se vor schim-
ba în bine și APL, având această  
unitate în abordări și idei, vor 
obţine mai multă autonomie 
locală, mai multe posibilităţi și 
capacităţi de a soluţiona pro-
blemele cetăţenilor.”

Viorel Furdui la întrevederea cu primarii din UTA Găgăuzia: 
„EXISTÂND ACEASTĂ UNITATE ÎN ABORDĂRI ȘI IDEI, 
APL VOR OBȚINE MAI MULTĂ AUTONOMIE LOCALĂ ȘI MAI MULTE 
POSIBILITĂȚI DE A SOLUȚIONA PROBLEMELE CETĂȚENILOR”
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Maia Sandu: „DEZVOLTAREA STATULUI 
IMPLICĂ PARTENERIATUL DINTRE APC ȘI APL”

În discursul ținut în cadrul ședinței de con-
stituire a noului Parlament de la Chișinău, 
Președintele Republicii Moldova Maia Sandu 
a menționat că  dezvoltarea statului implică 
parteneriatul dintre autoritățile centrale și cele 
locale. „Șantajarea primarilor trebuie să înce-
teze. Programele de dezvoltare locală trebuie 
să țină cont de realități obiective, pentru a avea 
impact cât mai mare, nu de alocări fi nancia-
re partizane. În fi ecare comunitate trebuie să 
existe infrastructură de bază, pentru ca fi ecare 
cetățean să aibă acces la serviciile esențiale.”

Președintele a ținut să sublinieze că și în 
continuare va merge frecvent în comunitățile 
locale pentru a vorbi cu primarii, cu autoritățile 
locale, sugerându-le deputaților și membrilor 
viitorului Guvern să facă același lucru.  „Orice 
reformă în plan local trebuie făcută doar cu 
consultarea comunităților locale”, a conchis 
Maia Sandu.

Amintim că în programele electorale, atât 
Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și Blocul 
Comuniștilor și Socialiștilor și-au asumat să 
intensifi ce procesul de descentralizare și de 
consolidare a autonomiei locale.

Printre alte priorități, PAS și-a asumat să di-
recționeze în bugetele localităților 50% din taxa 
pe resurse naturale,  100% din taxa pentru folo-
sirea drumurilor, o parte din impozitul pe venitul 
persoanelor juridice etc. De asemenea, PAS 
s-a angajat să aducă, cu ajutorul partenerilor 

europeni, câte 2 miliarde de lei anual pentru 
dezvoltarea satelor;  să reducă necesarul de 
cofi nanțare din partea autorităților publice loca-
le pentru proiectele naționale și să creeze un 
fond național pentru acoperirea parțială a con-
tribuției fi nanciare la implementarea proiectelor 
fi nanțate din fondurile externe.

Printre măsurile prioritare ale Blocului 
Comuniștilor și Socialiștilor din Republica 
Moldova se numără creșterea de la 50,7% la 
70% în 2025 a  gradului de asigurare cu apă 

potabilă de calitate în localități și introduce-
rea treptată a unui sistem public de canalizare; 
repararea în următorii patru ani a circa 3600 
km de drumuri și străzi locale; elaborarea și 
implementarea unui program de iluminare a 
localităților; creșterea nivelului de autonomie 
fi nanciară a autorităților locale și reducerea de-
pendenței bugetelor locale de transferurile de 
la bugetul de stat de la 70% la 60% etc.

Totodată, Blocul Comuniștilor și Socialiști-
lor și-au propus ca 20% din impozitul pe venitul 
din activitatea economică, colectat pe teritoriul 
unităților administrativ-teritoriale, să fi e direc-
ționat către bugetele locale;  20% din contri-
buțiile de reglementare colectate de Agenția 
Națională de Reglementare în Energetică de 
la companiile care furnizează servicii de asigu-
rare cu gaze, căldură, apă și canalizare să fi e 
redirecționate către Fondul Național de Dezvol-
tare Regională pentru fi nanțarea proiectelor de 
dezvoltare a infrastructurii locale etc.

Menționăm că în ajunul campaniei electo-
rale, Congresul Autorităților Locale din Moldova 
(CALM) a  lansat un apel către toț i concurenț ii 
electorali să  adere la obiectivele descentraliză -
rii ș i autonomiei locale, precum ș i să -ș i asume 
angajamentul public privind implementarea în 
practică  a obiectivelor care vor duce la acest 
deziderat. Apelul CALM a fost semnat de Parti-
dul Acțiune și Solidaritate, dar și de Blocul Co-
muniștilor și Socialiștilor.

 ”PROGRAMELE DE DEZVOL-
TARE LOCALĂ TREBUIE SĂ 
ŢINĂ CONT DE REALITĂŢI 
OBIECTIVE, PENTRU A AVEA 
IMPACT CÂT MAI MARE, NU 
DE ALOCĂRI FINANCIARE 
PARTIZANE. ÎN FIECARE 
COMUNITATE TREBUIE SĂ 
EXISTE INFRASTRUCTURĂ 
DE BAZĂ, PENTRU CA FIE-
CARE CETĂŢEAN SĂ AIBĂ 
ACCES LA SERVICIILE ESEN-
ŢIALE!”

Ilie Leahu a devenit primar al 
comunei Băcioi la 29 de ani. 
La un an de mandat, majori-
tatea consilierilor locali care 
reprezintă diverse partide po-
litice, în semn de recunoaște-
re a efortului pe care îl depu-
ne în activitatea de zi cu zi, îi 
acordă primarului o diplomă de 
onoare.  Un gest demn de toată 
aprecierea, în condițiile în care 
este unul extrem de rar întâlnit 
în localitățile noastre. În cadrul 
unui interviu pentru calm.md, 
Ilie Leahu ne spune cum e să 
activezi în administrația publică 
locală, care sunt problemele din 
comunitate, dar și cum ar putea 
fi  soluționate acestea.

Văd în biroul Dvs. o diplomă de onoare 
oferită de către majoritatea consilierilor locali 
pentru devotament și pentru efortul pe care îl 
depuneţi în activitatea de ales local. Cum ex-
plicaţi acest gest de recunoștinţă, în condiţiile 
în care în multe alte localităţi adesea există ne-
înţelegeri între alesul local și consilieri?

Ilie Leahu: Acestă diplomă mi-a fost 
oferită de către consilierii din cadrul Consi-
liului comunal Băcioi din toate fracțiunile, cu 
ocazia Zilei Autonomiei Locale, la un an de 
când am fost ales în calitate de primar. Am 
încercat să am o comunicare permanentă cu 
consilierii și cu cetățenii, dar și să implicăm 
toți factorii de decizie în soluționarea proble-
melor comunității din momentul în care am 
câștigat mandatul. Avem o bună colaborare 
în cadrul ședințelor Consiliilor locale. Noi, 
în calitate de parte executivă, implemen-
tăm deciziile aprobate și cred că împreună 
înregistrăm un rezultat bun. Și pentru mine 
a fost o surpriză în momentul în care mi-a 
fost înmânată această diplomă. Încercăm să 
ne concentrăm atenția asupra problemelor 
comunității, să le soluționăm pe cele care 
necesită implicarea noastră și, de comun 
acord, prin dialog, implicare, dezbateri și de-

cizii, să intervenim în măsura posibilităților 
legale și fi nanciare.

Sunteţi unul dintre cei mai tineri primari 
din Republica Moldova…

Ilie Leahu: Cred că sunt și mai tineri. Am 
devenit ales local la 29 de ani. Totuși,  îmi era 
cunoscut acest domeniu deoarece am activat 
în calitate de secretar al Consiliului local, dar 
și de viceprimar. Îmi doresc să schimb lucrurile 
în bine și să lăsăm anumite rezultate în urma 
noastră.  Cred că dacă reușești să schimbi 
ceva la momentul potrivit atunci și oamenii vor 
aprecia acest efort.

Dacă și consilierii recunosc meritele Dvs. 
înseamnă că reușiţi…

Ilie Leahu: Reușim prin multă muncă, prin 
sacrifi ciul timpului liber, al familiei, suntem 
permanent la serviciu, iar dacă lipsesc o zi mi 
se creează impresia că sunt rupt de realitate. 
Sunt permanent implicat în activități, ședințe, 
discuții cu cetățenii, cu antreprenorii, cu execu-
torii lucrărilor, cu reprezentanții instituțiilor pu-
blice, în ultima perioadă avem și multe întruniri 
în format online, ieșiri în teren, monitorizare de 
proiecte, școlile și instituțiile preșcolare necesi-
tă anumite intervenții, zilnic apar situații nepla-
nifi cate, în afară de cele pe care le planifi căm 
la început de săptămână.

Faptul că localitatea Băcioi este în apropi-
erea capitalei ne creează impresia că ar trebui 
să aveţi locuri de muncă, infrastructură, alte 
condiţii necesare de trai…

Ilie Leahu: Comuna Băcioi este o suburbie 
a municipiului Chișinău, cu patru sate compo-
nente, avem 10500 de alegători cu drept de 
vot, plus alte circa 2000-3000 de persoane de 
până la 18 ani. Majoritatea oamenilor din co-
muna noastră activează în raza municipiului 
Chișinău, la Aeroportul Internațional Chișinău, 
alte întreprinderi care se afl ă în apropierea co-
munei Băcioi. Comuna este mare și sunt foarte 
multe probleme ce vizează infrastructura dru-
murilor, a apeductului, a rețelelor de canalizare 
sau lipsa acestora. La această etapă lucrăm 
intens anume în acest domeniu și încercăm să 
intervenim pentru a oferi competitivitate locali-
tății noastre, dar și atractivitate pentru investi-
tori și oamenii dornici de a se stabili cu traiul în 

comuna noastră, iar cei care au plecat peste 
hotare să-și dorească să revină acasă.

Primăria și localitatea au unele benefi cii 
de pe urma activităţii oamenilor din Băcioi în 
municipiul Chișinău?

Ilie Leahu: Municipiul Chișinău alocă anu-
mite investiții pentru dezvoltarea suburbiilor. 
De exemplu, anul trecut comuna Băcioi a be-
nefi ciat de 8, 2 milioane de lei alocații la inves-
tiții capitale, resurse cu care au fost reparate 
mai multe instituții preșcolare și școlare, alte 
instituții sociale, dar și un drum de acces. Anul 
acesta au fost mai multe dezbateri la nivel de 
municipiu și s-a cam redus din aceste alocații. 
Totuși, suntem benefi ciarii sumei de trei mili-
oane de lei pentru reparația drumului de acces 
din partea bd. Dacia spre comuna Băcioi. Am 
venit și noi cu o contribuție, am anunțat lici-
tația publică și urmează să facem evaluarea 
antreprenorului pentru a da în executare lu-
crările.  Pot constata că există comunicare cu 
primăria municipiului Chișinău, sunt și anumite 
investiții care se alocă anual, în funcție de situ-
ația economică a municipiului și a țării.

Un primar trebuie să fi e nu doar un bun 
manager, dar și un bun economist, expert în 
licitaţii publice etc…

Ilie Leahu: Da, într-adevăr, sunt foarte 
multe detalii și foarte multe procese birocrati-
ce de care trebuie să ții cont. Altfel, dacă nu 

ai întocmit documentația respectivă în modul 
corespunzător, riști să implementezi mult mai 
greu un obiectiv sau altul sau să comiți mai 
multe greșeli. Totuși, acesta este un specifi c 
al funcției publice și noi ne implicăm atât în 
procesul de pregătire a documentației, cât și 
în monitorizarea și controlul implementării pro-
iectelor. Sperăm că oamenii vor aprecia aceste 
eforturi depuse atât de aparatul primăriei, cât 
și de consilierii locali.

Ce nu vă permite să realizaţi tot ceea ce vă 
propuneţi?

Ilie Leahu: În primul rând, este vorba des-
pre lipsa specialiștilor buni, califi cați, care să-i 
poți atrage în serviciul public și să vrea să se 
implice. Au fost anunțate mai multe concursuri 
pentru suplinirea unor funcții vacante dar sa-
lariile sunt mai avantajoase în domeniul privat 
decât în domeniul public și astfel aceste po-
ziții nu sunt atractive pentru specialiștii califi -
cați. Acesta este un mare dezavantaj pentru 
activitatea APL. În afară de aceasta,  avem 
foarte multe competențe. Practic, în toată le-
gislația găsim că APL sunt responsabile de 
foarte multe situații, dar acoperire fi nanciară 
nu prea există, iar transferul de la bugetul de 
stat se face strict pentru instituțiile preșcola-
re și de învățământ. În aceste condiții devine 
tot mai greu să soluționăm anumite probleme 
care sunt în competența exclusivă a statului. 
În afară de aceasta, cred că ar fi  necesar ca 
APL să aibă mai multe competențe în domenii 
de asistență a cetățenilor, cum ar fi  actele de 
stare civilă, asistența socială, să debirocrati-
zăm puterea centrală, astfel încât oamenii să 
poată să-și soluționeze problema la primărie, 
să nu fi e nevoiți să meargă câțiva km pentru 
a ajunge la serviciile centrale ale țării. În afară 
de aceasta, este nevoie de dorință, implicare, 
devotament, susținere și apreciere din partea 
locuitorilor. Dialogul cu locuitorii este esențial. 
De exemplu, anul trecut am reparat anumite 
porțiuni de străzi și am pus accent pe contribu-
ția locuitorilor din acele sectoare ale localității. 
Primăria a venit cu 70% din suma necesară, 
locuitorii au contribuit cu 30%. Oamenii au în-
țeles că este necesară și implicarea lor, în caz 
contrar reușeam mult mai puțin.

Primarul comunei Băcioi Ilie Leahu: 
„ESTE NEVOIE SĂ DEBIROCRATIZĂM PUTEREA CENTRALĂ”
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CETĂȚENII SUPORTĂ CONSECINȚELE REFORMEI EȘUATE 
A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

La sfârșitul anului trecut Guver-
nul a aprobat Hotărârea nr.966 
cu privire la serviciile prestate 
de către Agenția Servicii Publice 
(ASP). Proiectul presupune apro-
barea metodologiei de calculare 
a tarifelor prestate de către ASP, 
Nomenclatorul Serviciilor Publi-
ce prestate de către Agenție, 
dar și tarifele acestor servicii. 
În cadrul ședinței de Guvern, se-
cretarul general al Guvernului 
Liliana Iaconi menționa că prin 
aprobarea proiectului se inten-
ționează să fi e stabilite anumi-
te înlesniri la unele categorii de 
servicii prestate de ASP.

Potrivit Congresului Autorităților Locale din 
Moldova (CALM), Executivul nu a supus con-
sultărilor publice această inițiativă și a adop-
tat-o în lipsa asigurării unui proces transparent.  
Expertul Alexandru Morcov susține că acesta 
este un proiect foarte important pentru cetățeni 
și APL deoarece vizează de tot complexul de 
servicii prestate de Agenția Servicii Publice: do-
cumentarea populației, a autovehiculelor; înre-
gistrarea agenților economici și întreprinderilor, 
servicii cadastrale, eliberarea certifi catelor de 
stare civilă etc.

„Urmărind evoluţia lucrurilor după apro-
barea acestei decizii a Guvernului, constatăm, 

cu regret, că Agenţia Servicii Publice este un 
proiect falimentar și are un impact negativ 
asupra buzunarului populaţiei care și așa este 
sărăcită”, a declarat Alexandru Morcov.

Expertul a constatat că principalul obiec-
tiv enunțat de promotorii acestei reforme de a 
concentra mai multe instituții și entități publice 
în una singură, cea a Agenției Servicii Publice, 
este un eșec total, în condițiile în care obiectivul 
de bază a acestor comasări a fost de a reduce 
cheltuielile și de a apropia serviciile de cetățean.

„S-a interpretat eronat acest principiu al 
ghișeului unic, nu putem vorbi de apropierea 
serviciilor de cetăţeni. Dimpotrivă, acest ser-
viciu a fost îndepărtat de oameni iar calitatea 
acestuia a devenit mai proastă.  Putem doar 
intui obiectivele reale ale acestei reforme prin 
concentrarea tuturor serviciilor și resurselor în 
cadrul acestei instituţii.”

Expertul CALM a amintit că înainte de fuzi-

onarea acestor instituții, CRIS Registru a făcut 
un împrumut de circa 70 de milioane de euro. 
„Astăzi cetăţeanul este nevoit să se programe-
ze pentru orice serviciu și să aștepte între patru 
și șase săptămâni, iar în cazul în care ajunge 
totuși la acest așa-numit ghișeu unic și îi lip-
sesc anumite acte, va trebui să ia de la capăt 
tot acest proces. Mai mult decât atât, această 
hotărâre de Guvern a generat noi majorări de 
tarife practic la tot spectrul de servicii pe care 
le prestează Agenţia Servicii Publice.”

Un alt efect nefast va fi  resimțit în cazul 
lucrărilor cadastrale, înregistrare și evidență a 
dreptului de proprietate asupra bunurilor imo-
bile, prețurile la unele asemenea servicii fi ind 
majorate de cinci sau chiar șase ori. „Este stra-
niu faptul că în cadrul acelei ședinţe de Guvern 
nimeni nu a menţionat despre aceste majorări. 
Într-o perioadă pandemică, când Guvernul ar 
trebui să găsească soluţii pentru a diminua din 
presiunea fi nanciară a cetăţenilor, mulţi dintre 
aceștia rămânând fără venituri, serviciile pre-
state de ASP au fost majorate considerabil.”

Totodată, expertul a atras atenția asupra 
faptului că acesta este un exemplu concret 
de centralizare excesivă a serviciilor. „Ante-
rior aceste instituţii erau desconcentrate pe 
teritoriul RM, fiecare avea sediul său și aces-
tea nu se intercalau. Acum asistăm la o con-
centrare a tuturor solicitărilor într-un singur 
loc, iar aceste modificări nu au produs îmbu-
nătăţiri ale calităţii serviciilor, ba din contra, 
acestea creează incomodităţi cetăţenilor și 

au devenit încă mai puţin accesibile, mai ales 
în perioada pandemiei.”

Alexandru Morcov consideră că Guvernul 
nu a ținut cont de spectrul larg de servicii pe 
care le prestează ASP și pentru aceste centre 
multifuncționale nu au fost proiectate parcări 
sau alte facilități de transport etc.

În acest context, CALM reiterează nece-
sitatea de a dezvolta ghișee unice autentice, 
adică să-i oferim posibilitatea cetățeanului să 
obțină orice serviciu public de la cea mai apro-
piată autoritate publică locală.

 „Noi nu afi rmăm că de mâine orice servi-
ciu va putea fi  prestat de către absolut toate 
primăriile, dar insistăm ca acest concept să fi e 
dezvoltat, să fi e acordată  posibilitatea APL, 
care au capacitatea instituţională și tehnică, 
să efectueze acest exerciţiu. Ne bucurăm foar-
te mult că Agenţia de Guvernare electronică 
susţine acest deziderat, în acest sens are și un 
proiect în derulare iar în rezultatul acestuia 17 
primării vor avea centre unice de prestări servi-
cii”, a explicat Alexandru Morcov.

CALM este convins că aceasta este unica și 
cea mai fezabilă cale de apropiere a serviciului 
de cetățean, în condițiile unei rețele de transport 
subdezvoltate, a unei rețele de străzi și drumuri 
care nu întotdeauna corespund normelor etc. 
„Să nu uităm că suntem în sec. XXI și guvernă-
rile strigă sus și tare că își propun să dezvolte 
conceptul de e-guvernare. Totuși, trebuie să fi e 
limpede că nu vom putea realiza acest deziderat 
fără implicarea APL în acest proces.

Nicolae Sorotinschi 
este primar la al doilea 
mandat în satul Unțești, 
Ungheni, președinte al 
organizației teritoriale 
a CALM din acest raion. 
Nicolae Sorotinschi ne 
spune cum e să activezi 
în calitate de ales local, 
ce bucurii poți avea, dar 
și cum ar trebui să fi e o 
reformă administrativ-te-
ritorială care să producă 
rezultate benefi ce pentru cetățeni.

Cum e să activezi  în administraţia locală?
Nicolae Sorotinschi: Sunt foarte multe greutăți.  

Dacă îmi spunea cineva câte responsabilități, dar 
și câte provocări presupune această funcție atunci 
cred că nu candidam. Sunt însă și momente care ne 
motivează. De exemplu, la începutul primului man-
dat am construit un drum și într-o bună zi au venit la 
primărie câteva femei în vârstă. Și-au scos galoșii în 
fața primăriei și plângând mi-au mulțumit pentru că, 
spuneau ele, deja preotul va putea să le petreacă pe 
ultimul drum.  Nu mai vorbim de o salvare sau pom-
pieri care pot veni în caz de necesitate.

În localitatea Dvs. tot mai mulţi oameni în 
vârstă au rămas.  Cum îi motivăm pe tineri să -și 
găsească rostul acasă?

Nicolae Sorotinschi: Doar prin crearea locu-
rilor de muncă. Dacă vor avea ocupație atunci nu 
cred că tinerii vor părăsi satele. Acum pleacă și 
cei de vârstă mijlocie iar tinerii revin pentru a-și lua 
părinții cu ei. Eu am rămas pentru că mai ales în 
primul mandat am reușit să realizez unele obiective 
pe care le aveam pentru comunitate și ca rezultat 
80 la sută din alegători mi-au acordat votul de în-
credere pentru cel de-al doilea mandat.

De ce ar mai avea nevoie localitatea Dvs.?
Nicolae Sorotinschi: Ar fi  multe lucruri de enu-

merat. Dacă însă e să vorbim 
la general, la fel cum pe lângă 
casă niciodată nu se termină lu-
crul, așa e și în orice localitate. 
În primul rând este nevoie de 
reabilitarea infrastructurii, este 
un drum care nu ne aparține și 
care, în sfârșit, e în construc-
ție. Cred că după fi nalizarea 
acestor lucrări se vor soluționa 
și alte probleme. Un alt obiec-
tiv este fi nalizarea traseului 
de alimentare cu apă potabilă. 

Salubrizarea și evacuarea deșeurilor ar trebuie să 
devină o prioritate pentru toți.  Orașele au întreprin-
deri municipale care gestionează acest domeniu, în 
sate nu există asemenea posibilități, totul se face 
haotic. Trebuie să existe o strategie la nivel de țară, 
altfel nu vom putea soluționa această problemă 
care ne afectează pe toți.

Despre activitatea CALM ce părere aveţi?
Nicolae Sorotinschi: Este o organizație foarte 

utilă pentru primari, adică pentru întreaga popula-
ție.  Noi ne adresăm cu diverse întrebări și găsim 
soluții. Cel mai stringent subiect vizează reforma 
administrativ-teritorială. Consider că anume CALM-
ul trebuie să se expună promt și de părerea acestei 
organizații să se țină cont atunci când se va lua o 
decizie în acest sens. Cred că nimeni nu cunoaște 
mai bine decât CALM-ul cum trebuie să fi e realizată 
o asemenea reformă. Descentralizarea fi nanciară 
și autonomia locală sunt necesare. Cu toate aces-
tea, când vorbim despre reforma administrativ-teri-
torială, oamenii se gândesc doar la comasarea pri-
măriilor. Fiecare sat are tradițiile și obiceiurile sale 
și trebuie foarte atent de abordat acest subiect, iar 
soluțiile trebuie să vină din teritoriu și acesta este 
rolul CALM-ului.  Noi cunoaștem intenția Grupului 
de lucru creat de fostul Guvern de a reduce numă-
rul de primării până la 93, dar aceasta nu este solu-
ția de care are nevoie țara noastră.

5250 de oameni are în acte satul 
Abaclia, raionul Basarabeasca. Prima-
rul Victor Niculiță spune că în realitate 
în localitate au rămas cel mult 2500 de 
cetățeni.  „Numai în Brescia, Italia sunt 
stabiliți 640 de abaclieni. Nu mai vor-
bim de Milano, Roma, Canada, SUA, 
Japonia, Rusia etc”, constată alesul 
local.

Și Victor Niculiță a muncit în Italia 
timp de 11 ani. Acum 10 ani a decis să 
se întoarcă și să construiască Europa 
în localitatea lui. „ Când am revenit 
acasă eram plin de optimism, credeam că vom 
crea locuri de muncă, condiții de trai decente 
pentru oamenii noștri. Am inițiat implementarea 
unor proiecte mari, doar că din cauza furtului 
miliardului și a instabilității politice acestea așa 
și nu au mai fost fi nalizate, am rămas cu mili-
oane de lei îngropate în pământ. Cei mai buni 
profesori, medici, educatori pleacă, nu avem 
personal în APL, nici investiții. Să duc acest jug 
devine din ce în ce mai greu. Cu cine să lucrăm 
în sate? Este o degradare totală, pleacă și fe-
meile, dar cine va da naștere viitorului acestei 
țări”, se întreabă alesul local.

Victor Niculiță a candidat pentru cel de-al 
treilea mandat încă mai sperând că lucrurile se 
vor schimba. „Totuși, nu este exclus că mâine 
îmi voi face bagajul și voi pleca. Mai rabd vreo 
două luni să văd dacă se schimbă ceva sau nu.”

Pentru ca primarii să poată dezvolta loca-
litățile, Victor Niculiță crede că Uniunea Euro-
peană ar trebui să investească direct în comu-
nitățile locale. „A fost o greșeală ca Uniunea 
Europeană să transfere Guvernului banii des-
tinaţi cetăţenilor. Vă daţi seama câte lucruri 
se puteau face cu 13 miliarde de lei?  Republica 
Moldova trebuia să înfl orească, realitatea însă 
este cu totul alta.”

Potrivit primarului, unica decizie adoptată 
corect la nivel de stat a fost descentralizarea 
Fondului Rutier, o inițiativă a CALM. „Acum 

solicităm lichidarea Consiliilor raionale. Mă în-
treb cui trebuie aceste Consilii raionale? Timp 
de patru ani nu am pășit pragul acestei insti-
tuţii, nu l-a văzut pe președintele Consiliului. 
Nu au nicio activitate, doar mănâncă bugetul 
statului. Vă daţi seama câte lucruri am putea 
realiza dacă toţi acești bani (pentru salarii, 
premii, funcţii, transport, benzină, rechizite) ar 
ajunge în bugetele administraţiei publice loca-
le de nivelul I? Noi cu un milion de lei am repara 
circa 15 km de drum în variantă albă, adică am 
scoate din glod jumătate de sat. Acum, cu banii 
din bugetul local, reușim să reparăm doar 2 km 
de drum.”

Victor Niculiță este convins de faptul că 
localitățile vor avea doar de câștigat dacă 
vor fi  lichidate Consiliile raionale. „Noi sun-
tem autoritate de nivelul I, iar de patru ani 
am ales să descentralizăm administraţia și de 
atunci nu depindem de Consiliul raional. Nu 
înţeleg care este logica de a menţine aceste 
structuri. CALM-ul trebuie să militeze pentru 
descentralizare totală. Toţi ar trebui să înţelea-
gă că resursele nu vin pentru primar sau pentru 
angajaţii APL, ele se duc pentru instituţiile de 
învăţământ, cultură, sănătate, sport, dezvolta-
re. Altfel vom târî opincile de la un an la altul.”

Ana MORARU, 
Serviciul de Comunicare al CALM

Primarul de Unțești, Ungheni 
Nicolae Sorotinschi: 
„CRED CĂ NIMENI NU CUNOAȘTE MAI BINE 
DECÂT CALM-UL CUM TREBUIE SĂ FIE REALIZATĂ 
O REFORMĂ ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ”

Primarul de Abaclia 
Victor Niculiță: 
„NU ESTE EXCLUS CA MÂINE 
SĂ-MI IAU VALIZA ȘI SĂ PLEC”
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În cadrul celei de-a XVI-a Adunări 
Generale a NALAS, eveniment ce 
a întrunit peste 200 de reprezen-
tanți ai autorităților locale din 
țările din Sud-Estul Europei, Re-
publica Moldova a preluat, prin 
rotație, președinția NALAS, iar 
președintele CALM Tatiana Ba-
dan a devenit cel de-al 13-lea 
președinte al NALAS și primul 
președinte-femeie al Rețelei.

Emanuil Manolov, reprezentantul APL 
din Bulgaria, țară care a deținut președin-
ția NALAS în perioada 2020-2021, a feli-
citat noul președinte și a mulțumit pentru 
conjugarea eforturilor pentru a servi cauza 
comună a comunităților locale. „Sunt sigur 
că în următoarele 12 luni, Dvs. și cei trei vi-
cepreședinţi ai NALAS veţi conduce reţeaua 
noastră cu înţelepciune și bunăvoinţă”, a 
menționat Emanuil Manolov.

Președintele CALM Tatiana Badan a 
mulțumit pentru această oportunitate și și-a 
exprimat convingerea că în cadrul mandatu-
lui său vor fi  întreprinse mai multe acțiuni  în 
direcția consolidării autonomiei locale, des-
centralizării, îmbunătățirii serviciilor publice 
pentru cetățeni, dar și apropierii comunități-
lor locale din țările din Sud-Estul Europei de 
standardele Uniunii Europene.

Mesaje de felicitare pentru noul preșe-

dinte al NALAS au adre-
sat Președintele Republi-
cii Moldova Maia Sandu; 
secretarul general al 
Consiliului European al 
Municipalităților și Regiu-

nilor al Consiliului Europei Frederic Vallier; 
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău 
Peter Michalko; Președintele Asociației Co-

CALM, AVOCATUL  APL!

GAZDA CELEI CELEI DE-A XVI-a 
ADUNĂRI GENERALE A NALAS!

Adunarea Generală din 
acest an a fost unică 
din mai multe conside-
rente: a avut loc online, 
asigurând accesul unui 
audiențe mult mai largi 
a primarilor, reprezen-
tanților APL și practicie-
nilor să facă schimb de 
opinii și să învețe unii 
de la alții. Evenimentul a 
fost organizat de NALAS 
și CALM, cu participarea 
mai multor parteneri in-
ternaționali și a oferit un 
program bogat ce a con-
stat din șase sesiuni dis-
tincte, de interes pentru 
autoritățile locale din 
sud-estul Europei.

A XVI-a Adunare Generală a 
NALAS a debutat la 12 aprilie cu 
două evenimente: „Dialogul între 
orașe:  împărtășirea experienței 
Programului de Parteneriat Urban” 
și „Schimbul de opinii între membrii 
CALM și NALAS”.

Primul eveniment „Dialogul în-
tre orașe” a întrunit peste 150 de 
participanți  care au putut prelua 
din experiența implementării Pro-
gramului Băncii Mondiale de Parte-
neriat Urban din Austria. Reprezen-
tanții municipalităților și orașelor 

din regiunea de Sud-Est a Europei 
au povestit despre instrumentele 
dezvoltate în cadrul programului: 
autoevaluarea fi nanțelor municipa-
le, auditul urban și evaluarea aces-
tuia de către cetățeni. Evenimentul 
a scos în evidență buna coopera-
re cu NALAS și ajutorul pe care îl 
oferă NALAS pentru a contribui la 
sustenabilitatea rezultatelor Pro-
gramului de Parteneriat Urban.

„NALAS este o organizaţie uni-
că, cu o legitimitate și relevanţă de-
osebită”, a declarat Catherine Far-
vacque-Vitkovic.  „Văd trei roluri 
importante ale NALAS în viitor: să 
servească în calitate de platformă 
de păstrare a informaţiei; să acţio-
neze ca un promotor al inovaţiei și 
ca un catalizator al trainingurilor 
și subiectelor de interes local.”

Elton Stafa, manager de pro-
iect NALAS, a prezentat informații 
privind Observatorul regional de 
descentralizare NALAS, disponibil 
pe https://nalas-observatory.eu. 
„Aceasta este o platformă de date 
cuprinzătoare despre problemele 
administraţiei locale din Europa de 
Sud-Est, menită să sprijine crearea 
unor politici mai bune și furnizarea 
de servicii locale mai calitative ce-
tăţenilor”, a spus dl Stafa.

Božana Šljivar, din orașul Ban-
ja Luka, Bosnia și Herțegovina 
și Marina Jandrevska, din Kisela 
Voda, Skopje, Macedonia de Nord, 
au vorbit despre importanța instru-
mentului de autoevaluare a fi nan-
țelor municipale în planifi carea 
investițiilor de capital, subliniind 
faptul că acestea permit funcționa-
rilor municipali să proiecteze diferi-
te scenarii, în diverse perioade de 
timp și poate sta la baza luării deci-

ziilor Consiliilor locale și primarilor.
Krste Micalevski, reprezen-

tantul municipalității Resen, Ma-
cedonia de Nord, a vorbit despre 
experiența localității sale în dome-
niul auditului urban, subliniind că 
găsirea datelor statistice relevante 
a fost una dintre provocările cheie. 
În același timp, cel mai important 
lucru a fost participarea cetățenilor 
în acest proces.

Dejan Vujić, din orașul Ban-
ja Luka, Bosnia și Herțegovina și 
Merita Toska, reprezentanta Insti-
tutului Co-Plan pentru Dezvoltarea 
Habitatului au elaborat utilizarea 
MFSA pentru evaluarea impactului 
COVID-19. Ei ajuns la concluzia că 
instrumentul este la fel de util atât 
pentru evenimente obișnuite, cât și 
pentru cele extraordinare. Acesta 
permit municipalităților să anali-
zeze impactul oricărui eveniment 
asupra fi nanțelor municipale, rea-
lizând scenarii și simulări.

În cadrul sesiunii de implicare a 
cetățenilor, Sasho Trajkov, din mu-
nicipalitatea Gazi Baba din Skop-
je, Macedonia de Nord, Vesna 
Garvanlieva, de la Centrul pentru 
Analize Economice, Macedonia de 
Nord și Sandra Kdolsky, de la Ban-
ca Mondială, au discutat despre 
implicarea cetățenilor în dezvol-
tarea comunităților lor și utilizarea 
așa-numitelor carduri de scor pen-
tru cetățeni.

„Evident, participarea cetăţe-
nilor trebuie adaptată în perioada 
COVID-19, dar și a unor crize simi-
lare. Acest lucru se poate face prin 
cumularea angajamentului tradiţi-
onal și a soluţiilor digitale“, a spus 
doamna Kdolsky.

În sesiunea de încheiere, re-
prezentanții asociațiilor administra-
ției locale și experții administrației 
locale au vorbit despre provocările 

și oportunitățile privind fi nanțarea 
administrației locale din Balcanii 
de Vest de anul viitor.

Principalele provocări rămân a 
fi  redresarea socială și economică 
post-COVID-19, care generează 
reduceri importante ale bugetelor 
municipale. Oportunitățile aștepta-
te pot apărea în condițiile îmbună-
tățirii relațiilor dintre nivelul central 
și local și o descentralizare reală 
care ar permite guvernelor locale 
să răspundă nevoilor imediate ale 
cetățenilor și să asigure dezvolta-
rea comunității. În plus, cooperarea 
regională și studiul reciproc, pre-
cum și o digitalizare inevitabilă vor 
crea noi oportunități pentru APL. 
Rolul asociațiilor administrației lo-
cale rămâne esențial în protejarea 
fi nanțelor administrației locale și a 
calității înalte a serviciilor locale.

Al doilea eveniment a avut ca 
obiectiv schimbul de experiență în-
tre CALM și asociațiile autorităților 
locale din Sud-Estul Europei.

CALM,
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munelor din România Emil Drăghici, alți re-
prezentanți ai autorităților locale din Sud-Es-
tul Europei.

Primul vicepreședinte al NALAS rămâne 
Antonio Ratkovic, președintele Conferinței 
permanente a orașelor și municipalităților 

din Serbia și primar al orașului Sombor. Al 
doilea vicepreședinte al NALAS este domnul 
Lokman Cagrici, primarul municipiului Bag-
cilar din Turcia, reprezentantul Uniunii Mu-
nicipalităților din Marmara. Al treilea vicepre-
ședinte este domnul Dusan Raicevic, primar 

de Bar, președinte al Uniunii Municipalităților 
din Muntenegru.

NALAS este cea mai importantă Rețea 
a Asociațiilor Autorităților Locale din Europa 
de Sud-Est, are 16 membri cu drepturi de-
pline, 7 membri asociați și aproximativ 9000 
de localități cu peste 80 milioane de oameni. 
Membri ai NALAS sunt asociațiile autorități-
lor locale din Slovenia, Croația, Serbia, Ro-

mânia, Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, 
Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, 
Muntenegru, Ucraina etc.

NALAS oferă suport asociațiilor -membre, 
având mai multe grupuri de lucru cu activități 
în domeniul APL, serviciilor publice, fi nanțelor 

publice locale, turism, dezvoltare economică 
și instituțională, etc și contribuie la crearea 
condițiilor mai bune pentru activitatea APL și 
dezvoltarea comunităților locale.

Sesiunea a fost deschisă cu mesaje de 
bun venit de către gazde:Maia Sandu, pre-
ședintele Republicii Moldova; Tatiana Ba-
dan, președintele CALM, primarul satului 
Selemet, R. Moldova; Ion Ceban, primarul 
municipiului Chișinău, vicepreședinte CALM, 
șeful delegației moldovenești la Congresul 
Autorităților Locale și Regionale al Consi-
liului Europei; Emanuil Manolov, președinte 
NALAS, primar Pavlikeni, Bulgaria.

Președintele Maia Sandu a subliniat în 
discursul său că în Europa de Sud-Est în-
tâmpinăm adesea provocări similare, dar 
împărtășim obiective și aspirații similare 
– să ne apropiem de familia europeană a 
națiunilor și să asigurăm standarde de 
viață pentru oamenii noștri.

„Obiectivul nostru comun este de a crea 
comunităţi înfl oritoare și puternice, cu opor-
tunitatea de a avea locuri de muncă, acces 
la apă și canalizare, servicii de sănătate și 
educaţie”, a spus președintele Maia Sandu. 
„Vrem ca oamenii să rămână acasă și vrem 
ca cei care au plecat să se întoarcă. Și știm 
că pentru a realiza acest lucru trebuie să 
construim Europa acasă. Visul nostru este 
să creăm sate și orașe europene aici, în Mol-
dova, iar în timpul campaniei prezidenţiale 
mi-am asumat acest angajament de a ajuta 
administraţia publică locală pentru atinge-
rea acestui deziderat.”

Potrivit președintelui Republicii Moldova, 
acest lucru ar putea fi  realizat printr-un acces 
echitabil la fi nanțarea publică pentru toate 
comunitățile și prin descentralizarea fi scală, 
iar aici, rolul CALM este crucial. „Cu câteva 
săptămâni în urmă, Președinţia și CALM au 
semnat un acord de cooperare. De aseme-
nea, susţinem semnarea unei foi de parcurs 
pentru punerea în aplicare a recomandărilor 
Comitetului Regiunilor.”

În altă ordine de idei, Maia Sandu și-a 
exprimat aprecierea pentru NALAS. „NA-
LAS este un partener puternic al autorităţile 
noastre locale, având și o contribuţie esenţi-
ală la crearea și consolidarea CALM. Suntem 
recunoscători pentru expertiza și îndruma-
rea NALAS care au contribuit la îmbunătăţi-
rea capacităţilor autorităţilor noastre locale 
de a deveni mai puternici și mai independenţi 
„, a spus președintele statului nostru.

Tatiana Badan, președintele CALM, 

primarul satului Selemet a declarat că în 
aceste vremuri difi cile rolul guvernelor 
locale și a NALAS au devenit mai impor-
tante ca oricând.

 „Guvernele locale sunt în prima linie de 
luptă pentru a răspunde acestei crize, dar 
sunt și primele care răspund nevoilor coti-
diene ale cetăţenilor, fi e ele sociale, econo-
mice sau de mediu. Provocările guvernelor 
locale trebuie înţelese și sprijinite pentru 
a le depăsi în cel mai efi cient și mai efi cient 
mod“, a afi rmat președintele CALM.

Totodată, Tatiana Badan a scos în evi-
dență trei priorități-cheie care ar permite 

depășirea acestor provocări: descentrali-
zarea și democrația locală; rolul autorități-
lor publice locale în stabilizarea proceselor 
democratice și combaterea crizelor; dar și 

rolul asociațiilor administrațiilor locale și al 
NALAS în consolidarea guvernelor locale și 
exprimarea intereselor lor.

„Răspunsul centralizat la criză este un 
concept depășit, care, în mare parte, nu 
se materializează acolo unde este cea mai 
mare nevoie – în comunităţi, acolo unde 
trăiesc oamenii. În loc de centralizare, soli-
cităm consultarea și coordonarea efi cientă 
a politicilor interguvernamentale și accesul 
direct la fonduri pentru autorităţile locale. 
Este nevoie de un parteneriat real, efi cient 
și reciproc și respectabil între autorităţile 
centrale și locale. Prin urmare, descentra-
lizarea reală și democraţia locală trebuie 
recunoscute ca valori esenţiale și prioritare, 
abordări în procesul de aderare la Uniunea 
Europeană și în programele UE, de către toţi 
actorii-cheie, inclusiv guvernele naţionale 
și instituţiile Uniunii Europene „, a declarat 
Tatiana Badan.

„Credem că asociaţiile naţionale ale au-
torităţilor locale, dar și NALAS, ar trebui con-
siderate parteneri strategici în procesele de 
redresare și reformă economică, atât pentru 
guvernele centrale, cât și pentru Uniunea 
Europeană”, a conchis președintele CALM.

Ion Ceban, primarul municipiului Chi-
șinăului, vicepreședinte CALM, șeful de-
legației moldovenești la Congresul Auto-
rităților Locale și Regionale al Consiliului 
Europei a subliniat că fără dezvoltarea 
locală nu putem vorbi despre dezvoltarea 
națională.

În calitate de vicepreședinte al CALM, 
Ion Ceban a menționat  că promovarea de-
mocrației locale și a descentralizării este 
unul dintre cele mai importante obiective ale 
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CALM. „Asociaţia este un exemplu de unifi -
care și solidaritate a societăţii, indiferent de 
viziunile politice, ne concentrăm pe proble-
mele reale ale autorităţilor publice locale, 
descentralizare și autonomie locală.” 

„Aș dori să evidenţiez munca primarilor 
și a aleșilor locali, pentru sprijinul lor con-
stant unul faţă de celălalt, pentru principiile 
și idealurile autoguvernării locale, în aceas-
tă perioadă fără precedent pe care o trăim”, 
a mai spus Ion Ceban.

La această Adunare Generală, Ema-
nuil Manolov, președintele NALAS, pri-
marul orașului Pavlikeni, Bulgaria, a 
menționat că în această perioadă difi cilă, 
conducerea NALAS a fost o mare respon-
sabilitate.

„Dar, așa cum a remarcat doamna Ba-
dan, a fost o oportunitate de a consolida 
organizaţia reprezentativă a autorităţilor 
locale din regiune. Cred că NALAS a reușit 
să îndeplinească așteptările membrilor săi 
și, datorită eforturilor fi ecăruia dintre noi, 
ne-am adaptat la schimbări și ne-am trans-
format modul de lucru, obţinând astfel re-
zultate și mai bune pentru autoguvernarea 
locală”, a spus Emanuil Manolov.

Discursuri axate pe democrația loca-
lă și integrarea europeană a țărilor din 
Europa de Sud-Est, au fost susținute de: 
Leendert Verbeek, președintele Congresului 
Autorităților Locale și Regionale al Consiliu-
lui Europei; Majlinda Bregu, secretar general 
al Consiliului Regional de Cooperare; Sybille 
Suter Tejada, Ambasadorul Elveției în Ma-
cedonia de Nord; Maciej Popowski, direc-
tor general, Direcția Generală Vecinătate și 
Negocieri pentru Extindere (DG NEAR); Ni-
kola Dobroslavić, prefectul județului Dubrov-
nik-Neretva, raportor pentru avizul Comite-
tului European al Regiunilor (CoR) privind 
pachetul de extindere din 2020.

În aceste descursuri a fost reiterată ne-
cesitatea recuperării post-COVID-19, impor-
tanța investițiilor în reforma administrației 
publice în benefi ciul cetățenilor din regiune 
și rolul crucial al autoguvernărilor locale și al 
asociațiilor lor naționale și regionale.

„Crizele vor continua să afecteze co-
munitățile noastre punând în pericol de-
mocrația, valorile constituționale și drep-
turile omului”, a spus Leendert Verbeek, 
președintele Congresului Autorităților 
Locale și Regionale al Consiliului Europei.

„Pandemia de coronavirus a testat atât 
politicile implementate în ţările noastre, cât 
și sistemele democratice. Aceasta a agravat 
așa-numitele probleme recurente în apli-
carea Cartei europene a autonomiei locale. 
Printre acestea menţionăm lipsa consultării 
APL, distribuirea inadecvată a competenţe-
lor și a resurselor fi nanciare, dar și controlul 
excesiv. Deși am remarcat multe bune prac-
tici la toate nivelurile de guvernare, am ob-
servat și tendinţa spre recentralizare, care a 
devenit evidentă, în special, în timpul aces-
tei crize”, a avertizat Leendert Verbeek.

Președintele Congresului Autorităților 
Locale și Regionale al Consiliului Euro-
pei Leendert Verbeek a subliniat, de aseme-
nea, că printre obiectivele Congresului pen-
tru următorii ani sunt crearea unor societăți 
rezistente, democratice, coezive, durabile și 
digitale.

Majlinda Bregu, secretar general al 
Consiliului Regional de Cooperare (CCR), 
a vorbit despre importanța reformei ad-
ministrației publice în întreaga regiune, 
în benefi ciul cetățenilor săi. 

 „Știm că avem mult de lucru și doar îm-
preună putem obţine rezultate. În CCR găsiţi 
un partener de încredere care lucrează cu 
toată dedicaţia pentru Balcanii de Vest și in-
vităm guvernele locale să aibă un rol activ în 
punerea în aplicare a agendei verzi”, a spus 
dna Bregu.

„Adresez laude tuturor primarilor și 
personalului guvernului local care au fost 

în prim-plan în a răspunde crizei COVID-19, 
asigurându-se că cetăţenii lor, în special cei 
mai vulnerabili, sunt îngrijiţi”, a spus Sy-
bille Suter Tejada, Ambasador al Elveției în 
Macedonia de Nord.

Nikola Dobroslavić, prefect al județu-
lui Dubrovnik-Neretva și raportor pentru 

avizul Comitetului European al Regiuni-
lor (CoR) privind pachetul de extindere 
din 2020, a declarat că avizul subliniază 
provocările democrației din Balcanii de 
Vest, în special la nivel local.

Potrivit reprezentantului APL, capcane-
le-cheie notifi cate în document sunt captu-
rarea statului, uzurparea guvernării de către 
partidele afl ate la guvernare, restanțe în sta-
tul de drept, libertatea mass-media, egalita-
tea de gen și criminalitatea organizată.

„Colaborarea și parteneriatele sunt im-
portante pentru o dezvoltare economică și 
socială pozitivă în perioadele normale, dar 

în timpul crizei la scara actuală devin esenţi-
ale. NALAS este pentru mine un simbol pen-
tru colaborare și parteneriat”, a declarat dl 
Maciej Popowski, director general, Direcția 
Generală Vecinătate și Negocieri pentru Ex-
tindere (DG NEAR).

„O astfel de asociaţie a multor autorităţi 
locale pe care o reprezintă NALAS va contri-

bui la întărirea vocii și va ajuta la găsirea de 
soluţii pozitive pentru recuperarea și ieșirea 
din această criză. Uniunea Europeană a lan-
sat un plan ambiţios economic și de investiţii 
pentru Balcanii de Vest, iar autorităţile lo-
cale vor avea un rol-cheie pentru a-l face un 
succes. Punctul forte al NALAS este că depă-
șește graniţele dintre interiorul și exteriorul 
Uniunii Europene. NALAS reprezintă aso-
ciaţii ale administraţiei locale atât din UE, 
cât și din vecini. Acest lucru vă permite să vă 
sprijiniţi reciproc și să faceţi schimb de expe-
rienţă într-un mod unic”, a declarat Maciej 
Popowski.

În timpul sesiunii statutare, NALAS l-a 
comemorat pe Mico Micic, primarul ora-

șului Bijeljina, Bosnia și Herțegovina, de-
legat al Adunării Generale NALAS și fost 
președinte NALAS. Mico Micic va rămâne 
în amintirea colegilor săi ca o persoană care 

a contribuit la dezvoltarea rețelei. În același 
timp, el ne-a atins inimile cu prietenia, bună-
tatea, grija sa și aura pozitivă din tot ceea ce 
a făcut. Ceea ce putem promite este că vom 
continua cu mândrie misiunea sa de conso-
lidare a administrației locale și îmbunătățirea 
vieții oamenilor.

Directorul executiv al NALAS Kel-
mend Zajazi a prezentat rapoartele de 
activitate pentru anul 2020.   „Datorită 
adaptării foarte rapide a sistemului nos-
tru de cunoștinţe la noile circumstanţe am 
reușit să avem un an foarte reușit”, a spus 
Kelmend Zajazi.

Elton Stafa, manager de proiect NALAS, 
a prezentat Observatorul NALAS, un depozit 
de date cuprinzător cu privire la problemele 
administrației locale din Sud-Estul Europei, 
menit să sprijine crearea unor politici mai 
bune și furnizarea de servicii publice locale 
mai bune cetățenilor. 

În baza sistemului de rotație pentru 
președinția NALAS, Tatiana Badan, pri-
marul de Selemet din Moldova și preșe-
dintele Congresului Autorităților locale 
din Moldova a fost numită în calitate de 
noul președinte al NALAS.

Primul vicepreședinte al NALAS este 
Antonio Ratkovic, președintele Conferinței 
permanente a orașelor și municipalități-
lor din Serbia și primar al orașului Som-
bor, al doilea vicepreședinte este Lokman 
Cagirci, primarul municipiului Bagcilar din 
Turcia, în numele municipalităților Marma-

ra Uniunea și al treilea vicepreședinte al 
NALAS este Dusan Raicevic, primarul Ba-
roului, președintele Uniunii municipiilor din 
Muntenegru.

„Aș dori să vă mulţumesc tuturor pentru 
deschidere și angajament pentru a ne spri-
jini în dezvoltarea în continuare a cooperării 
regionale între guvernele locale din Europa 
de Sud-Est. A fost o plăcere să servim pentru 
cauza noastră comună chiar și în circum-
stanţe difi cile „, a spus Emanuil Manolov. 
„Avem în faţă vremuri mai bune și sunt sigur 
că în viitor vom găsi ocazia să ne întâlnim în 
Bulgaria”.

„Sunt prima femeie președintă a NALAS. 
Sunt deosebit de mândră de acest lucru și 
sper că nu vom mai aștepta încă 13 ani pen-
tru a avea încă o femeie președinte. Încrede-
rea în femei de a fi  la conducere în politică, 
afaceri, știinţă și în alte domenii este foarte 
importantă pentru progresul societăţilor și 
comunităţilor noastre „, a spus Tatiana Ba-
dan în discursul de inaugurare.

„Trebuie să ne unim forţele, atât fe-
meile, cât și bărbaţii și să folosim toate 
resursele disponibile pentru a aborda 
provocările noastre la nivel local. Și ele 
sunt multe, începând de la cea mai acută 
– redresarea economică și socială după 
criza COVID-19. În calitate de președinte 
NALAS, priorităţile mele se vor concentra 
pe dezvoltarea economică locală durabi-
lă și favorabilă incluziunii, transforma-
rea digitală, îmbunătăţirea serviciilor 
publice locale și implementarea cu succes 
a Pactului primarilor privind eficienţa 
energetică și schimbările climatice pentru 
regiunea noastră”.
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DIALOGUL ÎNTRE APC ȘI APL ȘI REFORMA 
ADMINISTRAȚIEI LOCALE DIN R. MOLDOVA -
SUBIECTE ABORDATE ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A NALAS!

Seminarul Parteneriatu-
lui Estic PLATFORMA și 
CEMR „Consolidarea di-
alogului privind reforma 
administrației locale în 
Republica Moldova și în 
regiune a fost genericul 
celui de-al doilea eveni-
ment organizat în cea 
de-a doua zi a Adunării 
Generale a NALAS.

În deschiderea sesiunii au ținut 
discursuri: Constantin Cojocari, 
primar Edineț, vicepreședinte al 
CALM, președintele Rețelei Ora-
șelor din cadrul CALM; Frédéric 
Vallier, secretar general al Consiliul 
Municipalităților și Regiunilor Euro-
pene; Adrian Ermurachi, secretar 
general adjunct al Guvernului Re-
publica Moldova; Peter Michalko, 
Ambasadorul Delegației Uniunii 
Europene în R. Moldova.

„După aproape 30 de ani de la 
declararea independenţei statului 
nostru, încă mai suntem în proce-
sul de identifi care a formulei corec-
te pentru reforma administraţiei 
publice locale din statul nostru, 
formulă care ar trebui agreată 
de toţi – societate, comunităţile 
locale și forţele politice”, a spus 
Constantin Cojocari, primarul mu-
nicipiului Edineț și vicepreședinte 
al CALM.

„Tendinţa de a unifi ca comuni-
tăţile, fără a ţine cont de mai mulţi 
factori geografi ci, etnici, adminis-
trativi, poate provoca nemulţu-
miri și chiar turbulenţe. Viziunea 

CALM-ului constă în a oferi admi-
nistraţiilor locale o perioadă de 
graţie, astfel încât ele singure să 
decidă care ar fi  formula cea mai 
efi cientă de cooperare, comasare, 
dezvoltare, de creare a condiţiilor 
prielnice pentru prestarea servi-
ciilor publice de care cetăţenii au 
nevoie. În acest context, stabilirea 
unui dialog instituţionalizat, real 
și efi ciente între APL-APC, societa-
tea civilă, alţi actori interesaţi, va 
crea premise pentru a avansa în 
procesul de dezvoltare a comuni-
tăţilor locale din RM”, a conchis 
vicepreședintele CALM.

Frédéric Vallier, secretar ge-
neral al Consiliului Municipali-

tăților și Regiunilor Europene 
(CEMR) a subliniat rolul impor-
tant pe care trebuie să îl joace 
guvernele locale și CALM în 
construirea democrației, guver-
nanței locale și statului de drept 
în Republica Moldova.

„Dialogul este esenţial pentru 
o reformă durabilă a administra-

ţiei publice. Istoria a demonstrat 
că fără dialog nu putem înregistra 
rezultate durabile.  Orice decizie 
care se ia trebuie să fi e exclusiv 
în interesul cetăţenilor“, a spus 
Adrian Ermurachi, secretar ge-
neral adjunct al Guvernului R. 
Moldova.

Peter Michalko, Ambasado-
rul Delegației Uniunii Europene 
în Republica Moldova a declarat 
că reforma administrației publi-

ce din statul nostru va rămâne 
în atenția Uniunii Europene, 
acesta constituind un element 
esențial pentru a îmbunătăți ca-
litatea vieții cetățenilor. „Trebuie 
să vedem o voinţă politică clară în 
vederea soluţionării problemelor 
administraţiei publice locale și a 
reformei din acest domeniu, să 
fi e deblocat acest proces”, a spus 
Peter Michalko.

Totodată, Ambasadorul UE a 
menționat că asociațiile autorităților 
locale reprezintă un element-cheie 
în consolidarea democrației locale 
și îmbunătățirea politicilor ce vi-
zează serviciile publice. „În acest 
context, CALM are un rol-cheie în 

calitate de interlocutor legitim în di-
alogul cu Guvernul RM.”

Despre dialogul politic pri-
vind prioritățile și oportunitățile 
reformei administrației publice 
locale s-au expus: Igor Munteanu, 
deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, președinte al Comisiei 
control al fi nanțelor publice; Nicolae 
Dandiș, primarul municipiului Ca-
hul, vicepreședinte al CALM; Olek-
sandr Slobozhan, director executiv 
al Asociației Orașelor din Ucraina 
și Alexandra Schantl, Manager de 
program, KDZ – Centrul de cerce-
tare a administrației publice.

Deputatul Igor Munteanu a 
scos în evidență necesitatea 
reconstituirii mecanismelor de 
consultare și cooperare între 
autoritățile locale și guvernul 
central (Guvern – CALM). „Este 
nevoie de a revizui sistemul de 

competenţe și funcţii atribuite pu-
terilor locale, eliminând confuziile, 
dublările, atribuţiile delegate ni-
velului I fără acoperire fi nanciară. 
Trebuie să asigurăm APL liberta-
tea de a introduce taxe și impozite 
locale noi sau cote suplimentare 
la cele existente, să dezvoltăm un 
sistem de fi nanţe publice modern, 
echitabil, nediscriminatoriu, sti-
mulativ pentru iniţiativa și răspun-
derea locală.”

Potrivit primarului munici-
piului Cahul, vicepreședinte al 
CALM Nicolae Dandiș,  asocia-
ția autorităților locale trebuie să 

aibă un statut, stabilit prin lege, 
de membru sau observator în 

structurile decizionale. „Mulţi 
primari sunt membri ai unor parti-
de politice care au reprezentanţi în 
Guvern și Parlament și dacă există 
o problemă de comunicare înseam-
nă că avem și o problemă de repre-
zentativitate.”

Nicolae Dandiș a fost de părere 
că partidele politice și organizații-
le locale trebuie să pună presiune 
pe factorii de decizie de la nivel 
central, astfel încât să fi e incluse 
în agendă legi care vor produce 
efecte concrete pentru fi ecare co-
munitate.

„Autorităţile centrale deseori 
se tem de această descentraliza-
re, inclusiv cea fi nanciară, ca nu 
cumva comunităţile să devină mai 
independente, mai autonome și 
să dispară pârghiile de presiune 
politică”.  În încheierea discursului 
său, vicepreședintele CALM a mul-
țumit tuturor primarilor pentru sa-
crifi ciul pe care îl fac zilnic pentru a 
dezvolta localitățile.

Oleksandr Slobozhan, direc-
tor executiv al Asociației Orașe-
lor din Ucraina a explicat care 
sunt rezultatele, dar și lacunele 

implementării reformei APL din 
țara sa. Directorul executiv al aso-
ciației APL din Ucraina a vorbit și 
despre atribuțiile APL care sunt 
mult mai mari decât resursele pe 
care le au acestea.

Totodată, Oleksandr Slobo-
zhan a recomandat Guvernului 
RM și partenerilor de dezvoltare 
ai statului nostru să susțină CALM 
în vederea dezvoltării unui centru 
analitic de expertiză. „Noi avem 
un asemenea centru și astfel avem 
posibilitatea să analizăm deciziile, 
hotărârile, rezoluţiile autorităţilor 
centrale care vizează activitatea 
APL-urilor”, a menționat reprezen-
tantul APL-urilor din Ucraina.

„Guvernele locale din Georgia, 
Ucraina și Moldova au un rol im-

portant în furnizarea de servicii, 
educaţie și protecţie socială, dar 
autonomie fi nanciară au foarte 
limitată. Principalele provocări ră-
mân instabilitatea politică și lipsa 
de disponibilitate pentru descen-
tralizare, roluri și responsabilităţi 
neclare la toate nivelurile de gu-
vernare, îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor, a responsabilităţii și a 
participării cetăţenilor „, a decla-
rat Alexandra Schantl, Manager de 
program KDZ  la Centrul de Cerce-
tare în administrația publică.

În cadrul sesiunii Refl ecții 
„Prioritățile de reformă sus-
ținute de partenerii de dez-
voltare”, contribuțiile au fost 
furnizate de: Marité Moras, re-
prezentantă a Congresului Au-
torităților Locale și Regionale al 
Consiliului Europei; Radu Danii, 
Ofi țer Național de Program, Biro-
ul Elvețian de Cooperare în Mol-
dova; Diana Cazacu, specialist în 
management de proiect, demo-
crație și guvernanță, Agenția SUA 
pentru dezvoltare internațională; 
Valeria Ieșeanu, specialist în pla-
nifi care și dezvoltare a parteneri-
atelor, PNUD Moldova.

Toți vorbitorii au subliniat că re-
forma administrației publice locale 
trebuie să fi e realizată cu implica-
rea guvernelor locale și a CALM.

În încheierea sesiuniii, di-
rectorul excutiv al CALM Viorel 
Furdui a menționat că ideea ge-
nerală din cadrul acestui eveni-
ment vizează necesitatea creării 
unei platforme de dialog sincer și 
deschis între autoritățile locale/
asociații, Guvern și partenerii de 
dezvoltare. „Tendinţele negative 
recente trebuie să fie înlocuite cu 
un dialog, o comunicare instituţi-
onală și coordonare a diferitelor 
niveluri de guvernanţă și consoli-
dare a încrederii.”

Directorul executiv al CALM 
a vorbit și despre condițiile care 
trebuie întrunite pentru a realiza 
o reformă a administrației publice 
locale încununată de rezultatele pe 
care le așteptăm cu toții.

„Nicio reformă nu poate fi re-
alizată fără descentralizare, mai 
ales cea financiară, fără asigura-
rea principiilor democraţiei loca-
le, subsidiarităţii și autonomiei 
fiscale”, a concluzionat Viorel 
Furdui.
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ 
ÎN EUROPA DE SUD-EST – 
SUBIECT DEZBĂTUT ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A NALAS

Subiectele pe 
care s-au axat cei 
peste 200 de par-
ticipanți în cadrul 
celei de-a treia zi 
a Adunării Gene-
rale a NALAS au 
vizat dezvoltarea 
economică locală 
durabilă.

Alexander Lesigang, 
reprezentantul Asociației 
austriece a orașelor și mu-
nicipiilor, dar și Valentina 
Casian, primarul munici-
piului Strășeni, vicepre-
ședinte al CALM au prezentat modele im-
plementate în localitățile lor ce contribuie la 
dezvoltarea economică durabilă.

Alexander Lesigang a vorbit despre gu-
vernele locale în calitate de catalizatori ai 
schimbării și acceleratori ai dezvoltării și 

inovației. Potrivit expertului, guvernele loca-
le joacă un rol important și în transformarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) în 
realitate.

„Două treimi din ODD nu pot fi  realizate 
fără guvernele locale. Austria ocupă locul 
7 în implementarea ODD la nivel global. 
Cu toate acestea, avem și multe provocări. 
Dezvoltarea durabilă este un proces în care 
sunt necesare eforturi permanente. Locali-
zarea ODD ajută guvernele locale austriece 
în activitatea lor zilnică ”, a spus Alexander 
Lesigang.

Primarul municipiului Strășeni Valentina 
Casian a accentuat faptul că rolul guvernelor 

locale în promovarea dezvoltării locale dura-
bile și incluzive este unul extrem de important.

„În pofi da situaţiei politice din Republi-
ca Moldova, începând cu anul 2013, odată 
cu crearea Zonei Economice Libere, munici-
piul Strășeni devine o localitate în care sunt 
create condiţii pentru dezvoltarea infras-
tructurii, dar și a economiei. Îmbunătăţirea 
infrastructurii locale, accentul pe educaţia 
de calitate, incubatoarele de afaceri, zona 
economică liberă, relaţiile adecvate cu in-
vestitorii reprezintă cheia succesului în cazul 
municipiului Strășeni.”

Valentina Casian a scos în evidență ne-
cesitatea existenței voinței politice a repre-
zentanților autorităților publice centrale în 
deblocarea reformelor, pentru a avea opor-
tunitatea de a accesa mai multe fonduri, de a 
crea o infrastructură adecvată pentru poten-

țialii investitori și pentru dezvoltarea econo-
mică a localităților.

Ivo Dimov, primarul orașului Dimitrov-
grad, Bulgaria a vorbit despre bunăstarea 
cetățenilor în perioade de criză, subliniind 
programul lor puternic de protecție socială. 

„Este responsabilitatea noastră ca în calita-
te de guverne locale să protejăm populația, 
să le asigurăm siguranța și să ne pregătim 
pentru perioada de după criză. Eforturile de 
redresare economică trebuie să aibă o di-
mensiune socială puternică. Avem ocazia să 
facem mai mult decât atenuarea crizei și să 
investim într-un viitor durabil”, a spus alesul 
local din Bulgaria.

Ivo Dimov a explicat că Dimitovgrad este 
unul dintre pionierii inovației medicale, prin 
intermediul medicinei inteligente, oferind di-
agnostic de la distanță grupurilor vulnerabi-
le, în special persoanelor vârstnice.

„Motoare ale dezvoltării economice 
locale sunt guvernele locale” – aceasta a 
fost chintesența discursului primarului mu-
nicipiului Cahul, vicepreședinte al CALM 
Nicolae Dandiș. „Pentru a transforma 
remitenţele în dezvoltare, administraţia 
publică locală din municipiul Cahul are ca 
obiectiv atragerea investitorilor din dias-

pora, sprijinindu-i în identificarea celor 
mai bune oportunităţi de investiţii și im-
plementarea lor rapidă.”

Džemal Lekić, directorul Centrului de 
sisteme informaționale al orașului Podgo-
rica, Muntenegru a vorbit despre Agenda 
Smart City și a explicat de ce Podgorica 
este unul dintre pionieri în digitalizarea 
serviciilor publice locale din regiune. „Digi-

talizarea necesită îmbunătăţire și moder-
nizare continuă. Podgorica a început cu di-
gitalizarea serviciilor publice locale-cheie 
pentru cetăţeni, iar următorul pas a fost 
digitalizării în cultură.”

Michael Samec, lider de proiect în cadrul 

GIZ a vorbit despre dimensiunea socială a 
durabilității, subliniind că accesul la dreptu-
rile sociale, economice și culturale ar trebui 
să fi e egal și oferit tuturor. „Lucrăm mult la 
cartografi erea socială, deoarece vedem 
date relevante cruciale pentru planifi carea 
politicilor și luarea deciziilor direcţionate și 
sensibile din punct de vedere social. Să nu 
lăsaţi pe nimeni în urmă înseamnă să știţi 
cine sunt oamenii și grupurile care ar putea 
rămâne fără atenţie.”

„Dezvoltarea durabilă a UE și a guver-
nului local în perioada COVID-19“ a fost 
subiectul abordat de Amandine Sabourin, 
ofi țer pentru politici și advocacy al CEMR / 

PLATFORMA. Amandine Sabourin a vorbit 
despre oportunitățile pentru guvernele loca-
le în programele UE Think Europe și instru-
mentul Europa globală. „Există trei aspec-
te-cheie pe care UE va trebui să le abordeze 
prin intermediul programelor sale: 1. Rolul 
guvernelor locale ca factori de decizie poli-
tică și furnizori de servicii-cheie; 2. Sprijinul 
necesar pentru cooperarea și schimburile 
descentralizate între orașe; 3. Nevoia de a 
consolida asociaţiile administraţiei publice 
locale.”

De asemenea, participanții au abordat 
subiecte privind schimbările organizaționa-
le necesare pentru introducerea digitalizării 
serviciilor locale, modul în care pandemia a 
infl uențat Agenda Orașului Inteligent, cum 
pot incluziunea socială și durabilitatea să 
devină o componentă-cheie a reformelor de 
descentralizare, investirea în stimularea ac-
tivităților economice sau în incluziunea so-
cială etc.
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Vorbind despre dezvoltarea eco-
nomică locală durabilă și despre 
relația dintre administrația lo-
cală și sectorul privat, primarul 
municipiului Cahul, vicepreșe-
dinte al CALM Nicolae Dandiș a 
afi rmat în cadrul Adunării Gene-
rale a NALAS că este binevenit 
ajutorul din partea autorităților 
centrale, dar și mai important 
este ca acestea să nu pună pie-
dici autorităților locale.

„Exact acest principiu este valabil și în 
relaţia cu sectorul privat. În marea majori-
tatea a cazurilor, administraţia locală este 
responsabilă de toate aspectele ce vizează 
businessul existent, de atragerea investiţi-
ilor și de crearea impresiilor unui potenţial 
investitor despre comunitatea respectivă.”

Potrivit primarului municipiului Cahul, 
cheia succesului pentru a atrage cât mai 
mulți investitori într-o localitate sunt referin-
țele din partea altor agenți economici în ceea 
ce privește interacțiunea, calitatea, integrita-
tea, operativitatea administrației locale.

„O trăsătură ce reprezintă administra-
ţia locală din municipiul Cahul este anume 
această operativitate. Cred că pentru toţi pri-
marii și aleșii locali este important să înţelea-
gă cum percepe un potenţial investitor ope-
rativitatea, din momentul în care cineva își 
manifestă intenţia și până la implementarea 
ideii. Aici vorbim despre ghișeul unic, modali-
tăţile de plată pentru anumite servicii, inclu-
siv pentru furnizarea acestor documente etc.”

De asemenea, Nicolae Dandiș a vorbit și 
despre rolul diasporei și a remitențelor în pro-
cesul de dezvoltare a comunităților.  „Confrom 
unor studii,  rolul remitenţelor în ţările NALAS 
este între 10% și 16% din PIB. Noi, autorităţile 
locale din Cahul, acordăm o atenţie deosebită 
celor care sunt peste hotare și fac transferuri 

în localitatea noastră în încercarea de a găsi 
potenţiale domenii de investiţii. Le oferim in-
formaţiile de care au nevoie, le spunem despre 
domeniile de perspectivă pentru potenţialele 
investiţii etc.”

Un alt domenii- cheie menționat de vice-
președintele CALM vizează existența unor 
legi ce necesită a fi  îmbunătățite. „Mă refer 
la Legea cu privire la parcurile industriale, 
Legea cu privire la zonele economice libe-
re, dar și la faptul că nu există o coerenţă 
între principalele documente naţionale, 
regionale și locale reieșind din avantajele 
competitive ale poziţionării geografi ce și a 
argumentelor ce avantajează fi ecare regiu-
ne sau localitate. Municipiul Cahul este sin-
gurul care, prin lege, are statut de localitate 
balneară, dar nu se precizează nimic despre 
benefi ciile oferite de stat pentru a investi în 
infrastructura acestei localităţi pentru a va-
lorifi ca potenţialul turistic etc.”

Pentru a combate corupția, dar și a 
asigura transparența, în contextul în care 
în țările NALAS există această problemă, 
Nicolae Dandiș crede că este necesar de 
a asigura o comunicare efi cientă cu repre-
zentanții sectorului privat. „Avem o bază de 
date cu toate emailurile, datele de contact 
ale agenţilor economici, astfel încât să avem 
un feedback, să afl ăm care sunt propunerile 
sau constatările agenţilor economici, care 
sunt factoriii de risc sesizaţi de ei și să fi m re-
ceptivi la doleanţele lor.”

Vorbind despre proiectele strategice, 
alesul local a menționat că municipiul Cahul 
este poziționat la frontiera Republicii Mol-
dova, există zonă de port în preajma loca-
lității Giurgiulești, cale ferată, aeroport, sunt 
resurse subterane naturale dar, din păcate, 
nu există și sufi cient suport sau atenție din 
partea statului, mai ales că aceste proiecte 
dau plus valoare nu numai municipiului Ca-
hul, dar și statului.

„Comerţul internaţional este un alt su-
biect important căruia îi acordăm atenţie. 
Mă refer la cum se aplică prevederile Acor-
dului de Liber Schimb cu Uniunea Europea-
nă, prevederile Convenţiei Europene din 
1980  cu privire la cadrul de cooperare trans-
frontalieră a autorităţilor locale și protocoa-
lele ulterioare. Ar trebui de atras o mai mare 
atenţie prevederilor legale, dar și a celor sta-
bilite de UE ce vizează grupările europene de 

cooperare teritorială. Nu doar statele mem-
bre ale UE, dar și statele vecine sau asociate 
trebuie să poată face parte din asemenea 
proiecte pentru a valorifi ca acești bani.”

În municipiul Cahul se implementează 
mai multe proiecte de asistență a sectoru-
lui privat și, în acest context, Nicolae Dandiș 
a mulțumit Uniunii Europene, partenerilor 
PNUD și UNICEF pentru că acordă granturi 
pentru tinerii care deschid noi afaceri, iar 
acestea au un impuls economic imens pen-
tru Cahul și regiune.

„De asemenea, datorită proiectelor de 
infrastructură din partea Germaniei și a UE, 
benefi ciem de suport pentru infrastructura 
fi zică și rutieră, iluminatul public etc. Toate 
aceste aspecte trebuie să constituie un crite-
riu pentru a face o carte de vizită a potenţia-
lilor investitori, să valorifi căm aceste avan-
taje geografi ce pentru a face niște branduri 
a produselor sau a regiunilor capabile să 
atragă investitorii.”

În această perioadă de pandemie, au-
toritățile locale din Cahul au oferit suport 
agenților economici și au aprobat un regu-
lament de scutire de taxe, în primii trei ani, 
a tinerilor antreprenori care își deschid afa-
ceri. „Vrem să încurajăm tinerii să-și lanse-
ze afacerile, mai ales că orașul nostru este 
unul universitar, iar cei care fi nalizează fa-
cultatea trebuie să poată avea condiţii de 
a-și implementa ideile aici, la Cahul.”

Primarul municipiului Cahul Nicolae Dandiș: 

„MOTOARE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICE SUNT GUVERNELE LOCALE”

AL DOILEA FORUM DIN EUROPA DE SUD-EST AL FEMEILOR
Al doilea Forum al femeilor pri-
mar din Europa de Sud-Est a 
fost organizat cu sprijinul UN 
Women și s-a axat pe dezvolta-
rea economică locală incluzivă.

Tatiana Badan, președinte NALAS, pre-
ședinte CALM și primar al satului Selemet a 
menționat în deschiderea evenimentului că 
în ultimul an femeile au fost în prim- plan în 
combaterea crizei pandemice provocată de 

COVID-19. „Femeile au acţionat nu doar în 
calitate de lucrători din domeniul sănătăţii, 
dar și ca lideri ai comunităţilor și de sensibi-
lizare a opiniei publice. Criza a evidenţiat, 
de asemenea, sarcinile disproporţionate 
pe care femeile le-au preluat pe măsură ce 
serviciile au încetat să mai fi e livrate. Acest 
lucru a determinat guvernele locale să răs-
pundă provocărilor cauzate de COVID-19. 
Rezultatele sondajul NALAS „Guvernele 
locale din Sud-Estul Europei în perioada de 
redresare socio-economică post COVID-19“ 

arată că aproape 60% din municipalităţi au 
luat în considerare nevoile specifi ce de gen. 
Autorităţile locale au oferit sprijin femeilor 
din grupurile vulnerabile și, în special, au 
acordat prioritate mamelor singure cu risc 
de sărăcie, implementând mecanisme de 
prevenire a violenţei domestice și furnizarea 
de servicii esenţiale pentru supravieţuitorii 
violenţei, însoţite de campanii de sensibili-
zare. De asemenea, noi, guvernele locale din 
regiunea Europei de Sud-Est, am oferit servi-
cii pentru persoanele în vârstă și persoanele 
din grupurile de risc, dar și  părinţii singuri și 
vulnerabili, în special mamele. Prin urmare, 
atenţia noastră a fost îndreptată și asupra 
analizei din perspectiva egalităţii de gen și 
a evaluării impactului politicilor și măsurilor 
dezvoltate în perioade de crize care contri-
buie la obiectivul de realizare a egalităţii de 
gen. Totuși, încurajez membrii NALAS să facă 
mai multe eforturi în perioada următoare în 
vederea dezvoltării măsurilor mai efi ciente 
în vederea reducerii decalajului de gen“, a 
spus Tatiana Badan.

Ermira Lubani, specialistă în programe 
a Biroului regional ECA al ONU Femei a 
vorbit despre cum COVID-19 afectează în 
mod diferit femeile și bărbații, iar în timpul 
acestei crize lacunele existente se extind. 
„Femeile au fost afectate în mod dispro-
porţionat de COVID-19, având șanse mai 
mari să-și piardă veniturile și să benefi ci-
eze într-o măsură mai mică de protecţia 
socială. Trebuie puse în aplicare măsuri 

specifi ce pentru a nu neglija pe nimeni,” a 
spus Ermira Lubani.

Natasha Petrovska, primarul orașului 
Bitola, Macedonia de Nord a vorbit despre 
centrul din localitatea sa construit în cadrul 
unui parteneriat între guvernul local, univer-
sitate, ONG-uri și comunitatea de afaceri, 
rezultând 60 de idei de afaceri, dintre care 8 
sunt conduse de femei.

Larisa Voloh, primarul orașului Palan-
ca, vicepreședinte al CALM, președintele 
Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM a 
prezentat Programul de abilitare economică 
a femeilor, lansat în 2018, care prin abor-
darea de jos în sus a identifi cat nevoile, a 
îmbunătățit capacitățile femeilor și le-a spri-
jinit să înceapă afaceri proprii. „Ca rezultat, 

acest lucru a dublat numărul de afaceri con-
duse de femei. Acum regândim programul, 
obiectivul fi ind de a răspunde provocărilor 
crizei prin sprijinirea digitalizării întreprin-
derilor“, a punctat Larisa Voloh.

Jasna Gabrič, primarul orașului Trbo-
vlje, Slovenia a scos în evidență măsurile 
sociale și economice implementate în ve-
derea sprijinirii în timpul crizei a grupurilor 
vulnerabile. „Spre deosebire de tendinţele 

globale, Slovenia nu a asistat în timpul cri-
zei la pierderi disproporţionate de locuri de 
muncă ale femeilor, ceea ce trebuie atribuit 
sistemului social bun și sprijinului acordat 
femeilor pe tot parcursul crizei”.

Mariana Gâju, primar la al șaselea man-
dat al comunei Cumpăna, România, prim-vi-
cepreședinte al Asociației Comunelor din 
România, președintele Ligii Femeilor Primar 
din România a vorbit despre rolul femeii pri-
mar ca sufl et și echilibru al comunelor. „Lup-
tăm continuu împotriva prejudecăţilor și dis-
criminărilor, dar încurajăm și alte femei să 
intre în politică. Avem acum 11 femei primari 
în judeţul nostru Constanţa. Integritatea și 
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Pornind de la acest prin-
cipiu, îndrumată de lo-
cuitorii comunei, având 
credința că împreună 
pot schimba soarta oa-
menilor din comuna 
Cumpăna, județul Con-
stanța, în anul 2000 Ma-
riana Gâju a candidat la 
funcția de primar al unei 
comune care atunci 
avea 6.000 de locuitori.  
Spune că partenerii de 
nădejde în această mun-
că de-a lungul anilor au 
fost toți locuitorii comu-
nei Cumpăna, însă cel 
mai mult, bătrânii – în-
țelepții comunei și ti-
nerii localității care vin 
cu promovarea IT-ului , 
a comunicării on – line, 
a dezvoltării comunei 
Smart Village.  Astfel, 
în anul 2021 în comu-
na Cumpăna sunt peste 
18.500 locuitori.

În România există 2863 comune, 
care reprezintă mediul rural, ocu-
pând 85 % din teritoriul României, 
reprezentând 48,5 % din populația 
României.

„Implicarea femeilor în politică, 
este la fel de fi rească așa cum este și 
faptul că muncesc la fel ca și bărbaţii”, 
crede Mariana Gâju care susține că în 
România de astăzi femeile încă sunt 

discriminate și stă în puterea noastră 
să schimbăm acest lucru, pentru că 
nimeni și nimic nu trebuie să ne îm-
piedice să ne urmărim chemarea.

„ACŢIUNE, FERMITATE, DETER-
MINARE - aceste trei cuvinte trebuie 
să ne ghideze în demersurile politice 
și administrative. Trebuie să avem 
curajul să credem în noi, iar promo-
varea femeilor nu trebuie să fi e 
doar o normă de îndeplinit sau o 
obligaţie, ci trebuie să fi e o nece-
sitate și o prioritate fi rească. Doar 
astfel va fi  reprezentată și mai 
bine social democraţia autentică.”

Mariana Gâju este convinsă că 
Femeia poate fi  vocea echilibrată, 
constructivă, care abordează pro-
blemele reale ale oamenilor prin-
tr-un forum de dezbateri deschise 
cu cetățenii obișnuiți.

„De-a lungul celor 20 de ani 
de activitate în administraţia pu-
blică locală, am îndemnat, am 
convins femeile că trebuie să fi e 
vocea echilibrată, constructivă, 
care abordează problemele reale 
ale oamenilor, discutând deschis cu 
cetăţenii localităţilor.

Femeile fac politică de când se 
știu: politica bunului simţ; politica 
progresului;  politica autodepășirii; 
politica riscului; politica luptei cu 
prejudecăţile; politica muncii.”

Un mandat de primar în România 
are 4 ani. În cei 20 de activitate în 
APL, Mariana Gâju a văzut mandat 
după mandat cum numărul femeilor 
primar de comune crește. „Am acor-

dat sprijin prin schimburile de expe-
rienţă de la nivelul comunelor, prin 
prezentarea reală a problemelor cu 
care se confruntă femeia – primar 
etc. Astfel, acestea au conștienti-
zat rolul lor în societate, au dorit 
să își dezvolte abilităţile proprii și 
să-și asume responsabilitatea unor 
schimbări pozitive, atât în viaţa lor 

proprie, cât și în comunitate. Femeile 
cunosc responsabilităţile ce le revin 
ca participante la activitatea eco-
nomică, socio-politică, culturală, ca 
mame și soţii, problemele specifi ce 
care infl uenţează societatea, drep-
turile specifi ce de care pot benefi cia.”

Potrivit prim-vicepreședintelui 
AcoR, atunci când femeile au drep-
turi politice și de decizie, standardele 
de viață sunt mai înalte, iar demo-
crația este în câștig. „Rolul femeii 

trebuie interpretat ca o valoare a 
democraţiei. În acest sens trebuie 
respectate principiile Tratatului de la 
Roma din 1984, în care este prevăzut 
clar care sunt drepturile femeii”, afi r-
mă alesul local.

Primarul comunei Cumpăna cre-
de cu fermitate că egalitatea de șan-
se nu este doar o problemă de justiție 

socială ,ci un factor al efi cienței, al 
unei dezvoltări durabile. „Femeile 
ar trebui să se cunoască și să înve-
ţe să fi e ele însele. Să înveţe să iu-
bească, dar mai ales să se iubească 
pentru ceea ce sunt sau au realizat 
în viaţă, să înveţe cum să scape de 
imaginea pe care bărbaţii au ase-
zat-o asupra lor de milenii.“

Amintim că în anul 2011, în 
cadrul Asociației Comunelor din 
România s-a înfi ințat LIGA FEME-
ILOR, PRIMARI AI COMUNELOR 
DIN ROMÂNIA care face front co-
mun cu organizații din România și 
din străinătate, care apără LIBER-
TATEA, EGALITATEA, PACEA și 
VIAȚA pe PĂMÂNT.

 „Egalitatea de gen trebuie să 
constituie un obiectiv central al ori-
cărei democraţii care dorește ca opi-
niile femeilor și bărbaţilor să se bu-
cure de aceeași greutate și infl uenţă.  
A milita pentru drepturi reale pentru 
femei înseamnă să tindem către o 
societate care să dea dovadă de ge-
nerozitate și de toleranţă, care poate 
crea drepturi cetăţenești depline și 
egale pentru toţi“, spunea Glenys 
KINNOCK, n. 7 iulie 1944 – membru 

al Parlamentului European din Rega-
tul Unit al Marii Britanii și al Irlandei 
de Nord în perioadele 1994-1999, 
1999-2004 și 2004-2009 .

Mariana Gâju susține că mulţi din-
tre noi ne dorim a schimba trecutul, 
să facem să treacă mai repede pre-
zentul şi să deschidem uşa viitorului. 
Cele trei timpuri, aşa cum le perce-
pem noi, ne sunt tare dragi, pentru 
că am învăţat că fi ecare are rolul său. 
„Modul în care parcurgem acest drum 
este defi nit de valorile pe care ni le 
asumăm. Participarea și mobilizarea 
comunităţilor membre ale Asociaţiei 
Comunelor din România sunt motorul 
şi sursa legitimităţii identităţii noas-
tre – femeile primari din România”, 
afi rmă prim-vicepreședintele AcoR.

Liga Femeilor îşi întemeiază ac-
ţiunile sale pe principiile Cartei eu-
ropene a egalităţii între femei şi 
bărbaţi în viaţa locală, elaborată în 
cadrul celui de-al V-lea Program de 
acţiune comunitară pentru egalitatea 
femeilor şi a bărbaţilor şi prezentată 
la 10 mai 2006, la Innsbruck, în Adu-
narea generală a Consiliului Comu-
nelor şi Regiunilor din Europa.

Planul de activitate al Ligii 
femeilor primari îl constituie pu-
nerea în aplicare a prevederilor 
Agendei globale de la Paris a gu-
vernelor locale și regionale pentru 
egalitatea între femei și bărbați, ca 
un instrument strategic pentru a 
crește respectul pentru egalitatea 
între femei și bărbați în toate sfe-
rele de luare a deciziilor.

Prim-vicepreședintele Asociației Comunelor din România 
Mariana Gâju: 
„SOCIETĂȚILE CARE DORESC SĂ AJUNGĂ LA UN GRAD RIDICAT DE STABILITATE TREBUIE 
SĂ ASIGURE FEMEILOR SENTIMENTUL DE INTEGRITATE ȘI DEMNITATE ÎN PROPRIA LOR ȚARĂ”

demnitatea sunt cele care câștigă”.
Mariana Gâju a vorbit, de asemenea, 

despre Liga femeilor, înfi ințată în scopul con-
solidării statutului de „femeie – primar, feme-
ie – ales local” la nivelul comunelor membre 

ale ACoR, în vederea eliminării eventualelor 
discriminări în viaţa publică locală.

„Liga Femeilor Primari ai Comunelor 
din România își propune să fi e un apărător 
constant al drepturilor omului și, în speci-
al, al drepturilor femeii, drepturi înscrise 
în Constituţia României, Carta drepturilor 
fundamentale ale Uniunii Europene, Carta 
europeană a egalităţii între femei și bărbaţi 
în viaţa publică, adoptată de către Consiliul 
Comunelor din Europa, Carta Congresului 
Puterilor Locale și Regionale.”

Participanții au convenit că dezvoltarea 
bazată pe comunitate ar trebui să fi e piatra 
de temelie a dezvoltării economice locale 
incluzive, împreună cu fi nanțarea care vi-
zează femeile și tinerii și mecanismele de 
participare online a cetățenilor pentru a ate-
nua criza democrației.
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Președintele CALM Tatiana Badan: 
„TREBUIE SĂ NE ASIGURĂM CĂ REZULTATELE DECENIILOR 
DE MUNCĂ PRIVIND ABILITAREA ECONOMICĂ A FEMEILOR 
NU SE PIERD ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ DE CRIZĂ”

Primarul de Giurgiulești Tatiana Gălățeanu: 
„EROUL PRINCIPAL ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE 
A STATULUI TREBUIE SĂ DEVINĂ CETĂȚEANUL”

În discursul ținut în cadrul Fo-
rumului Femeilor Primar din 
Sud-Estul Europei, Tatiana Ba-
dan, președinte al CALM, pre-
ședinte al NALAS  și primar al 
satului Selemet, Cimișlia, a ac-
centuat  rolul femeilor în comba-
terea crizei pandemice provoca-
tă de COVID-19.

„Deja de un an de zile femeile sunt 
în prima linie în abordarea crizei CO-
VID-19. Femeile au acționat nu doar în 
calitate de lucrători din domeniul sănă-
tății, dar și ca lideri ai comunităților și de 
sensibilizare a opiniei publice.  Cu toate 
acestea, criza a scos în evidență și sarci-
nile disproporționate pe care femeile le-au 
preluat pe măsură ce blocajul s-a accele-
rat și serviciile au încetat să mai fi e pre-
state. Acest lucru a determinat guvernele 
locale să răspundă provocărilor cauzate 
de COVID-19.

Tatiana Badan a  prezentat rezultate-
le sondajul NALAS „Guvernele locale din 
Sud-Estul Europei în perioada de redresa-
re socio-economică post COVID-19″ care 
arată că aproape 60% din municipalități 
au luat în considerare nevoile specifi ce de 
gen. „Autorităţile locale au acordat spri-
jin femeilor ca grup vulnerabil și, în speci-
al, au acordat prioritate mamelor singure, 
cu risc de sărăcie, extinderea mecanis-
melor de prevenire a violenţei domestice 
și furnizarea de servicii esenţiale pentru 
supravieţuitorii violenţei, însoţite de cam-
panii de sensibilizare. De asemenea, noi, 
autorităţile locale din Sud-Estul Europei, 
am oferit servicii pentru persoanele în 
etate și persoanele sărace și i-am sprijinit 
pe părinţii vulnerabili și singuri, în princi-
pal, mame.”

Președintele CALM a menționat că 
o atenție sporită a fost acordată și ana-
lizei din perspectiva egalității de gen și 
a evaluării impactului politicilor și mă-
surilor dezvoltate în perioade de crize, 
care contribuie la obiectivul de realizare 
a egalității de gen. Cu toate acestea, Ta-
tiana Badan a încurajat membrii NALAS 
să facă mai multe eforturi în perioada ur-
mătoare în vederea dezvoltării măsurilor 
mai efi ciente de reducere a decalajului 
de gen.

„Pe măsură ce criza a continuat, im-
pactul economic a crescut și statisticile 
din regiune în funcție de sex au arătat că 
piața muncii s-a schimbat, iar numărul lo-
curilor de muncă pierdute a crescut. Chiar 
și așa, impactul economic nu a fost neutru 
în funcție de gen:

 Mai multe femei și-au pierdut locul 
de muncă, chiar dacă sectoarele cele mai 
afectate de crize erau dominate de băr-
bați;

 Afacerile conduse de femei au pre-
zentat atitudini mai rezistente față de criză 
dar, în realitate, au mai puține strategii de 
supraviețuire, deoarece se bazează pe 
mai puține economii și au puține active în 
calitate de garanții pentru credite, care le-
ar fi nanța lichiditatea în timpul crizei.

Acest fapt a făcut din dezvoltarea eco-
nomică locală o prioritate în perioada CO-
VID-19 și post COVID-19.”

Președintele NALAS a fost de părere 
că acum, mai mult ca oricând, autoritățile 
locale trebuie să acorde prioritate afaceri-
lor conduse de femei, atât din cauza dis-
criminării istorice, dar și a lipsei de oportu-
nități. „Noi, autorităţile locale, trebuie să 
creăm medii prielnice, să oferim asistenţă 
și servicii de consultanţă în afaceri care 
să răspundă circumstanţelor particulare 
în care se afl ă afacerile conduse de femei 
în perioada COVID-19.  Noi, autorităţile 
locale, trebuie să ne asigurăm că rezulta-
tele deceniilor de muncă privind abilita-

rea economică a femeilor nu se pierd în 
timpul acestor crize, dar, de asemenea, 
că femeile au oportunităţi de a se instrui 
și de a fi  pregătite pentru piaţa muncii în 
schimbare, ca urmare a digitalizării. Acest 
lucru va consolida două dintre obiectivele 
strategice ale NALAS, angajând membrii 
noștri să creeze capacităţi care vor sta la 
baza creșterii inteligente și inovatoare, 
prin servicii de calitate și crearea de locuri 
de muncă; precum și comunităţi stabile și 
rezistente, incluzive.”

Potrivit Președintelui CALM și NALAS, 
în acest scop este crucială includerea fe-
meilor în funcții de conducere, în grupuri-
le de lucru pentru a răspunde la crize, în 
rețele, precum și în furnizarea de servicii. 
„Numai prin includerea femeilor lidere și 
a organizaţiilor de femei în elaborarea 
politicilor, în proiectarea serviciilor și în 
bugetare, putem utiliza pe deplin potenţi-
alul comunităţilor și societăţilor noastre. 
Ne putem baza pe abilităţile, cunoștinţele 
și experienţele lor, pentru că au demon-
strat că au contribuit efi cient la provocări-
le cauzate de pandemie. Putem fi  siguri că 
incluzând femeile în procesul decizional 
privind recuperarea Covid-19 și post-Co-
vid-19, vom reuși. Prin urmare, sunt mân-
dră că suntem vizionare, iar în Forumul 
NALAS al femeilor primare din Sud-Estul 
Europei cu privire la promovarea bugete-
lor sensibile la gen, am recomandat spo-
rirea implicării femeilor în viaţa locală 
pentru a face politici locale efi ciente, iar 
bugetele să răspundă nevoilor femeilor și 
bărbaţilor.”

Tatiana Badan a menționat că aces-
te recomandări au fost adoptate ofi cial 
de Adunarea Generală NALAS, iar acest 
lucru va asigura, în cele din urmă, ca în 
urma acestei crize, să devenim societăți 
mai egale și nu invers.

Primarul satului Giurgiulești, Cahul își 
exprimă deplina solidaritate și empatie față 
de femeile deputat din noul Legislativ.

„Mă bucură faptul că de această dată în 
Parlamentul RM este un număr atât de im-
punător de doamne. Până a ajunge în func-
ţia de deputat s-au manifestat în domeniile 
lor de activitate și cred că anume din acest 
motiv au fost alese de către cetăţeni. Avem 
foarte multe exemple când doamnele înre-
gistrează succese remarcabile, își exercită 
atribuţiile cu responsabilitate, cu tragere 
de inimă și sunt foarte implicate în activita-
tea lor. Un exemplu în acest sens sunt cele 4 
femei primar în localităţile de pe malul Pru-
tului, pot spune fără ezitare că sunt niște 
modele în domeniul administraţiei publice 
locale.”

Tatiana Gălățeanu nu neagă rolul băr-
baților din Parlament sau din APL, cu toate 
acestea crede că femeile gândesc altfel și 
acționează diferit pentru a îndeplini o sar-
cină sau alta. „Femeile știu ce au de făcut, 
sunt puternice și au viziune. Deja la condu-
cerea ţării avem o doamnă președinte și o 
doamnă premier, dar și la nivel local feme-
ile au demonstrat că pot să se implice și să 

reușească să soluţioneze o multitudine de 
probleme. Avem toată încrederea că feme-
ile vor reuși să schimbe lucrurile în Republi-
ca Moldova.”

Întrebată cum s-a schimbat Giurgiuleș-

tiul în acești 10 ani de când deține funcția 
de ales local, Tatiana Gălățeanu a fost de 
părere că rezultatele se văd și sunt aprecia-
te de către cetățenii satului. „Cred că am re-
ușit să facem foarte multe schimbări. Reve-
nind acasă, mulţi dintre concetăţenii noștri 
trec pe la primărie și ne felicită pentru ceea 
ce facem, primim multe cuvinte de încuraja-
re și pe reţelele de socializare. În acești zece 
ani am reușit să aducem toate instituţiile 
publice din localitate la un nivel corespun-
zător. Recent am deschis ușile unui muzeu 
– un proiect de sufl et al meu. Am lucrat șase 
ani pentru a realiza acest obiectiv. Nu este 
un muzeu simplu, în cadrul acestui edifi ciu 
se pot organiza diverse activităţi, avem și o 
sală de conferinţe. Vin mulţi turiști, inclusiv 
în această perioadă pandemică, ei spun că 
avem un muzeu care merită a fi  vizitat. Mă 
gândesc câte impedimente, frustrări sau 
probleme am reușit să depășesc pe parcur-
sul acestor zece ani.”

 În contextul politic din Republica Mol-
dova, primarul de Giurgiulești crede că 
schimbările pe care le așteptăm nu se vor 
produce mâine. „Este nevoie de timp pen-
tru a realiza ceea ce ne dorim cu toţii. Eu 

de 10 ani încerc să schimb lucrurile în Giur-
giulești, exact așa va fi  și la nivel de stat. 
Trebuie să avem încredere și să începem 
schimbarea de la fi ecare dintre noi. Fieca-
re dintre noi trebuie să pună umărul și să 
simtă că e stăpân la el acasă, doar astfel 
vom aprecia ceea ce se face într-o localitate 
sau într-o ţară. Cetăţeanul adesea crede că 
dacă îţi acordă votul de încredere atunci nu 
mai trebuie să se implice. Cred că trebuie să 
lucrăm mai mult cu oamenii pentru a con-
știentiza că noi singuri trebuie să ne orga-
nizăm modul de viaţă, de activitate, de in-
teracţiune cu semenii noștri. Eroul principal 
în procesul de dezvoltare al unui sat sau al 
unui stat trebuie să devină cetăţeanul. Nu 
vom avea succes până când cetăţeanul nu 
va conștientiza că gunoiul nu trebuie lăsat 
la întâmplare, că trebuie să menţinem cură-
ţenia în faţa porţii, în stradă, în parc, dar și 
în localitate. Vom reuși cu adevărat atunci 
când toţi vor conștientiza că noi suntem aici 
stăpâni, noi aici trăim, aici ne creștem copiii 
și aici ne vom petrece tot restul vieţii. Vom 
reuși să avansăm atunci când cetăţenii se 
vor implica și vor fi  responsabili de tot ce se 
întâmplă în localitatea lor și în ţara lor“.



VOCEA
AUTORITĂŢILOR LOCALE

Buletin informativ
nr. 1 (79), 2021 2525

La cel de-al doilea Forum al fe-
meilor primar din Europa de Sud-
Est, organizat cu sprijinul UN 
Women în cadrul Adunării Ge-
nerale a NALAS, Larisa Voloh, 
primarul satului Palanca, Ștefan 
Vodă, vicepreședinte al CALM, 
președintele Rețelei Femeilor 
Primar din cadrul CALM, a vor-
bit despre provocările cauzate 
de pandemie și a prezentat Pro-
gramul de abilitare economică a 
femeilor, lansat în localitatea sa 
în 2018.

„Tot mai des în aceste zile  abordăm pro-
vocările de dezvoltare, resursele fi nanciare 
care devin din ce în ce mai puţine  pentru 
guvernele locale, problemele economice și 
sociale cu care ne confruntăm și care, cu re-
gret, probabil, sunt doar începutul unei crize 
profunde.  Efectele ei  se răsfrâng, în primul 
rând,  asupra sănătăţii populaţiei, sistemu-
lui de sănătate, comportamentelor persona-
le iar ca rezultat  trecem printr-un proces de 
migraţie  masivă.”

Larisa Voloh a explicat că Palanca,  la fel  
ca și multe alte localități non- metropolitane 
din această regiune,  se confruntă cu   mici 
probleme locale, dar și strategice, în sectoa-
re precum apă și sanitație, gestionarea de-
șeurilor,  centralizarea impozitelor,  un nivel 
scăzut al ocupării forței de muncă, migrație 

excesivă care la moment reprezintă 
30% , cu o rată de migrație a femeilor 
de  75 %.

„Scopul politicii la nivel local este 
de a asigura ca toate intervenţiile APL  
să sporească oportunităţile femeilor și 
bărbaţilor de a-și exercita  drepturile 
în egală măsură, de a folosi și deţine 
controlul  asupra benefi ciilor de dez-
voltare, de a se bucura în mod egal  de 
bunuri cu valoare socială, de oportuni-
tăţi, resurse și recompense.  Strategia 
de atingere  a acestui scop constă în in-
tegrarea activităţilor de abilitare a fe-
meilor, așa încît ele să participe activ în 
procesul de schimbare, fi ind cunoscut faptul 
că femeile din mediul rural rămân a fi  partea 
cea mai vulnerabilă a societăţii, fi ind afecta-
te de sărăcie, șomaj, lipsite de perspectivele 
de dezvoltare.”

Potrivit vicepreședintelui CALM, înce-
pând cu anul 2018, primăria Palanca a de-
cis să schimbe această situație și a inițiat un 
program de abilitare și implicare a cetățeni-
lor, în special destinat femeilor. „În primul 
rând, am mobilizat femeile prin intermediul 
grupurilor comunitare și le-am întrebat des-
pre nevoile, interesele și domeniile în care 
doresc să-și îmbunătăţească abilităţile, cu-
noștinţele, aptitudinile. Cu această aborda-
re de jos în sus, am proiectat un program de 
consolidare a capacităţilor, adaptat pentru 
femeile din Palanca. Astfel,  peste 50 de  fe-
mei au dobândit abilităţi, dar și motivaţie.”

De asemenea, localitatea Palanca (prin 
intermediul proiectelor atrase) a acordat mici 
subvenții pentru femei pentru a-și dezvolta 
propriile IMM-uri.

„Nu prea mult, de la  2000 la 5000 de 
euro, dar sufi cient pentru a începe multe po-
vești inspirate de antreprenoriat, care au fost 
asistate cu consiliere în afaceri și îndrumare 
de către alte femei de afaceri.

Am avut un mare succes:
 Numărul de femei antreprenoare s-a 

dublat într-o perioadă de 2 ani de implemen-
tare a programului (de la 6 în 2018 la 12 în 
2020).

 Numărul de subvenții, sprijin pentru 
femei și bugetul alocat nevoilor femeilor a 
crescut, contribuind, de asemenea, la o dis-
tribuție mai echilibrată a fi nanțelor publice 
pentru nevoile femeilor și bărbaților.

 Numărul femeilor implicate 
în activitățile comunitare a cres-
cut, de asemenea, ceea ce a con-
tribuit la dezvoltarea democrației 
în localitate, precum și la sporirea 
sentimentului de apartenență.

Acum ne regândim programul 
pentru a sprijini afacerile online, 
pentru a le digitaliza marketingul 
și vânzarea, deoarece circum-
stanțele Covid-19 necesită o ast-
fel de adaptare.”

Obiectivul APL din Palanca 
este să nu permită ca investi-
țiile în abilitarea economică a 

femeilor să eșueze din cauza pandemi-
ei,  iar măsurile de recuperare post-CO-
VID-19 vor fi, de asemenea, direcționate 
către femeile de afaceri, deoarece aces-
tea sunt cele mai vulnerabile, au mai puți-
ne economii și mai puține șanse să supra-
viețuiască singure.

În calitate de președinte al Rețelei Fe-
meilor Primar CALM, Larisa Voloh a mulțu-
mit partenerilor de dezvoltare UN Women , 
UNDP , Consiliului Europei, Uniunii Europe-
ne, colegilor din România pentru   suportul în 
realizarea programelor de mentorat, formare 
și abilitarea a femeilor alese locale. „Îndemn 
femeile din APL să aibă curajul să  iasă în 
faţă,  să nu renunţe atunci când întâmpină 
difi cultăţi în exercitarea atribuţiilor și să fi e 
cooperante. Cu siguranţă,  împreună vom 
reuși”, a menţionat femeia primar.

Alla Țăranu este primar la pri-
mul mandat în comuna Albine-
țul Vechi, Fălești. Alesul local 
crede că dacă tot mai mulți ce-
tățeni aleg femei în funcțiile de 
conducere atunci acestea nu au 
cum să-i dezamăgească și sunt 
pregătite pentru a face schim-
bărilor așteptate.  

Cum explicaţi prezenţa tot mai nume-
roasă a femeilor în Parlament și în funcţiile 
de ales local?

Alla Țăranu: Cred că oamenii au tot 
mai multă încredere în femei. Sunt sigură 
că vom face față în condițiile în care oame-
nii ne-au acordat votul lor de încredere. Noi 
cunoaștem despre egalitatea de gen, dar 
dacă bărbații au convenit că femeile sunt 
mai tari atunci nu avem de ales. Eu sper că 
împreună cu femeile din Parlament, dar și 
cu bărbații, vom face lucruri frumoase pen-
tru țară și pentru comunitățile noastre.

A fost greu să obţineţi victoria în cam-
pania electorală?

Alla Țăranu: Nu a fost greu deoare-
ce anterior am deținut funcția de direc-
tor adjunct al școlii, director de grădiniță 
etc. Cred că autoritatea mea, probabil și 
faptul că tatăl meu a deținut câteva man-
date primar i-a motivat pe oameni să mă 
voteze.

Ce calităţi trebuie să aibă o femeie ca să 
poată fi  un bun lider al comunităţii sau al 
unui stat?

Alla Țăranu: În primul rând trebuie să 
existe o conlucrare cu cetățenii. Oamenii 
trebuie să fi e informați, trebuie să existe 
transparență decizională în tot ceea ce fa-
cem. Lumea va avea încredere în noi doar 
atunci când va cunoaște unde se cheltuie 
fi ecare bănuț, doar astfel se vor implica 
pentru a schimba lucrurile. Un primar tre-
buie să fi e sociabil, să asculte păsul fi ecă-
rui cetățean, să aibă răbdare, să intre în 
pielea fi ecărui cetățean.

Care sunt preocupările Dvs. de mo-
ment?

Alla Țăranu: Lucrăm la proiectul ce 
are ca obiectiv alimentarea satului Albi-
nețul Vechi cu apă potabilă. Din 2013 au 
început lucrările și oamenii de atunci aș-
teaptă apa. Devenind primar am actualizat 

prețurile la acel proiect și 
în ianuarie 2020 l-am de-
pus la Fondul Ecologic de 
Stat. Până la ora actuală 
nu am primit un răspuns, 
iată de ce, împreună cu 
consilierii locali am con-
venit să începem lucrările 
cu forțele proprii. Consi-
lierii au votat pentru ca 
487,700 lei să fi e alocați 
din bugetul local pentru a 
iniția construcția, am fă-
cut contractul de achiziții 
publice, a fost ales câș-
tigătorul care va efectua 
lucrările și sper ca în pe-
rioada imediat următoare 

să avem și primele rezultate.
Oamenii din localitate sunt dispuși să 

contribuie fi nanciar pentru a realiza un 
proiect sau altul?

Alla Țăranu: Problema constă în faptul 
că oamenii nu prea cunosc ce înseamnă 
să te implici. Până acum totul s-a realizat 
în tăcere, lumea nu cunoștea că poate să 
participe. Suntem la prima etapă a imple-
mentării proiectului CASMED „Comunitate 
prietenoasă vârstei” și oamenii deja încep 
să conștientizeze că fără implicare nu faci 
niciun pas. Încă e greu pentru că în locali-
tate au rămas bătrânii și cei mai tineri care 
au copii mici și deocamdată nu pot pleca, 
dar ne străduim să facem față. Suntem 
semnatarii Convenției Primarilor Pentru 
Climă și Energie. Avem și un plan de ac-

țiuni conform căruia pe o suprafață de 17 
ha urmează să plantăm salcie energetică. 
Sperăm să câștigăm proiectul depus la 
IFAD și această salcie care rodește în cel 
de-al doilea an de la plantare să fi e utilizată 
pentru a susține bătrânii care nu au de foc, 
să putem trece instituțiile publice la încălzi-
rea cu biomasă și să facem niște economii 
la bugetul local.

Cum vedeţi Albineţul Vechi la fi nalul 
primului Dvs. mandat?

Alla Țăranu: Îmi doresc ca satul să 
fi e iluminat, cu drumuri bune, cu rigole de 
scurgere a apei, pentru că localitatea noas-
tră e situată așa de parcă e la fund de mare 
și atunci când plouă toate apele se adună 
în centrul satului. Probleme avem foarte 
multe, izvorașul care trece prin localitate 
este înnămolit, trebuie adâncit. Totuși, prin-
cipalul obiectiv este asigurarea cetățenilor 
cu apă potabilă.

În actualul Parlament sunt cel puţin trei 
femei care au activat în calitate de alese lo-
cale. Ce așteptări aveţi de la colegele Dvs. 
care deja sunt deputaţi?

Alla Țăranu: Ne dorim să fi e realizat 
ceea ce s-a discutat în cadrul ședințelor 
organizate de către CALM. Acolo s-au 
dezbătut toate problemele din domeniul 
APL. Sperăm ca toți deputații să se impli-
ce în procesul de soluționare a probleme-
lor din domeniul infrastructurii, să fi e înlă-
turate toate carențele legislative care ne 
îngrădesc activitatea.  Oamenii își doresc 
un trai decent, un mediu sănătos, locuri 
de muncă și salarii.

Primarul de Palanca Larisa Voloh, 
actualmente deputat în Parlamentul RM: 

„FEMEILE DIN MEDIUL RURAL RĂMÂN A FI PARTEA 
CEA MAI VULNERABILĂ A SOCIETĂȚII”

Primarul de Albinețul Vechi Alla Țăranu: 
„OAMENII ÎȘI DORESC UN TRAI DECENT, UN MEDIU 
SĂNĂTOS, LOCURI DE MUNCĂ ȘI SALARII”
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Elena Savițchi, primar de Borogani, Leova: 

„BIROCRAȚIA EXCESIVĂ ÎI DETERMINĂ PE MULȚI DINTRE PRODUCĂTORII 
AUTOHTONI SĂ RENUNȚE ȘI SĂ PLECE PESTE HOTARE”

În noul legislativ au acces 40 
de femei. Astfel, Republica Mol-
dova devine una dintre puținele 
țări europene care înregistrează 
o pondere ridicată a femeilor în 
parlament, dar și în funcția de 
ales local. 196 de femei au fost 
alese în calitate de primar la ul-
timele alegeri locale din 2019, 
ceea ce reprezintă aproape 22% 
din numărul total al primarilor 
aleși.

Cum explicaţi această creștere a prezen-
ţei femeilor în Parlament?

Elena Savițchi: În afară de introducerea 
cotei de 30% în ceea ce privește prezența 
femeilor pe listele de partid, a crescut și mo-
tivația femeilor de a se implica în viața poli-
tică, în procesul de luare a deciziilor la nivel 
național, dacă vorbim de Parlament și la ni-
vel local, dacă vorbim de primării. Totodată, 
a sporit credibilitatea alegătorului în femeia 
lider, femeia politician. Relativ recent oame-
nii erau mai sceptici ca o femeie să dețină 
o funcție publică. Acum putem constata că 
oamenii acceptă și chiar încurajează femeile 
să se implice în politica locală sau națională.

Credeţi că alegătorul a ajuns la această 
maturitate?

Elena Savițchi: Nu putem afi rma că toți 
oamenii acceptă fără rezerve această situ-
ație. Totuși, la acest capitol putem constata 
că există o schimbare în percepție, în men-
talitate. Există o dinamică pozitivă în acest 
sens. Dacă vorbim de femeia primar, în 
2015, când am venit la primărie, erau foarte 
controversate discuțiile preelectorale între 
alegători. Cineva spunea că este bine să 

vină la conducere o femeie, totuși, în mare 
parte, oamenii erau sceptici și nu credeau că 
o femeie poate să facă față cerințelor din ca-
drul unei instituții publice, așa cum este pri-
măria. Acum, fi ind deja la al doilea mandat, 
văd o abordare total diferită a oamenilor vis 
a vis de funcția respectivă, aceștia și nu mai 

pun problema privind acest aspect al gende-
rului. Oamenii chiar consideră că o femeie 
primar este capabilă să facă față diverselor 
situații care apar în activitate.

A fost greu să obţineţi rezultatele nece-
sare, astfel încât oamenii să înţeleagă că o 
femeie poate fi  la fel de bună ca și un bărbat 
atunci când ajunge într-o funcţie de condu-
cere?

Elena Savițchi: Pot să confi rm că nu a fost 
deloc ușor, mai ales în contextul în care se afl a 
localitatea când am câștigat primul mandat. 
Eu am fost prima femeie primar din localitatea 
noastră, așa că vă dați seama că oamenii au 
acceptat mai greu o asemenea idee. Nu a fost 
ușor, dar nu a fost nici imposibil.

Ce vă determină să depășiţi toate ob-
stacolele pe care le aveţi în activitatea de la 
primărie?

Elena Savițchi: Poate cuiva îi va părea 
patetic răspunsul meu, dar dorința de a crea 
condiții bune de trai pentru oamenii din loca-
litate mă determină să muncesc și să merg 

înainte. Vreau să las o umbră fru-
moasă pe pământ. Acesta este cre-
zul meu și mă simt foarte bine când 
văd cum lucrurile se schimbă în lo-
calitate, când reușesc să fac ceea ce 
îmi propun, cred că anume aceasta 
este motivația mea.  Acum deja oa-
menii au apă, drumuri, iluminare etc.

Cum percep oamenii din Boro-
gani aceste schimbări?

Elena Savițchi: În mare parte, 
oamenii recunosc că lucrurile s-au 
schimbat și condițiile de trai sunt 
mult mai bune. Totuși, problema 
care rămâne deocamdată fără solu-
ție și care îi mai duce la gândul să 
plece , iar pe cei din diaspora încă 

nu-i determină să revină, este lipsa locurilor 
de muncă. Acest lucru îl spun chiar consă-
tenii mei, mulți dintre ei alegând calea stră-
inătății, așa cum se întâmplă în majoritatea 
satelor din țară.  Sunt puțini dintre cei care 
au ales să se întoarcă. Totuși, discutând cu 
diaspora noastră, constat că sunt mulți care 
își doresc să revină acasă, dar problema 
constă în lipsa locurilor de muncă în loca-
litățile rurale.

Ce soluţii ar exista în această situaţie?
Elena Savițchi: Știm că primăria nu 

este o instituție care ar putea să desfășoare 
activități economice, putem însă să creăm 
condiții pentru dezvoltarea economică a 
localității.  În acest sens, suntem implicați 

în  cadrul unui proiect de dezvoltare econo-
mică locală, susținuți de programul Migrație 
și Dezvoltare Locală MiDL și diaspora. În 
urma unei etape de identifi care a probleme-
lor din diverse sectoare economice locale, 
dar și a perspectivelor de dezvoltare, ținând 
cont de dorința producătorilor de a se aso-
cia, Forumul economic local a dat prioritate 
sectorului zootehnic și astfel ne-am propus 
să modernizăm afacerile a cinci crescă-
tori de animale. Suntem la ultima etapă de 
implementare a acestui proiect. Am creat 
condiții la patru stâne și o fermă de bovi-
ne, astfel au apărut locuri noi de muncă, 
condiții mai bune de a crea o afacere etc. A 
fost identifi cată o piață de desfacere pentru 
laptele de ovine și caprine,  au fost stabilite 
niște parteneriate cu o fabrică de procesa-
re, adică am avut mai multe acțiuni pentru a 
dezvolta acest sector, începând cu înregis-
trarea legală și până la instruirile pentru for-
marea de capacități. Acesta este un aspect 
al creării locurilor de muncă și al dezvoltării 
economice locale.  Ne propunem și în con-
tinuare să ne implicăm, să acționăm și să 
motivăm cetățenii din localitate ca să facă 
afaceri frumoase aici, acasă.

Ce ar trebui să facă statul pentru a facili-
ta crearea locurilor de muncă?

Elena Savițchi: Este nevoie de cadru 
legal, de subvenționarea producătorilor au-
tohtoni, așa cum se presupune că va fi . Deja 
a fost un apel pentru crescătorii de animale. 
Trebuie să susținem producătorii noștri și să 
debirocratizăm toate procedurile de la toate 
instituțiile, altfel oamenii se demoralizează. 
Chiar dacă cred la un moment dat că vor re-
uși și încep o afacere, birocrația excesivă îi 
determină pe mulți dintre ei să renunțe și să 
plece peste hotare.

Elena Eșanu este primar la al 
patrulea mandat în satul Coș-
calia, Căușeni și consideră că 
femeilor le este mai greu decât 
bărbaților să facă față provocări-
lor într-o funcție de conducere . 
„În calitate de mame trebuie să 
acordăm mai multă atenție co-
piilor, noi suntem responsabile 
într-o măsură mai mare de creș-
terea și educația lor. Trebuie să 
găsim un echilibru între viața 
profesională și cea de familie, 
dar avem aceleași obligațiuni ca 
și ale bărbaților. Nu știu cum să 
explică acest lucru, dar cred că 
femeile reușesc să înregistreze 
mai multe rezultate. M-am con-
vins de acest lucru în experien-
ța mea de 14 ani în calitate de 
ales local. Primarul de Palanca, 
Ștefan Vodă, acum deja depu-
tatul Larisa Voloh, primarul de 
Măgdăcești, Criuleni Liuba Cojo-
caru, primar de Selemet, preșe-
dinta CALM Tatiana Badan, sunt 
femei care reușesc să mobilize-
ze comunitatea, să atragă inves-
tiții, să realizeze proiecte, fi e ele 
mai mari sau mai mici, dar toate 
importante pentru localitate.”

Vorbind despre așteptările pe care le are 
de la deputații care cunosc în profunzime 

problemele APL, Elena Eșanu și-a exprimat 
speranța că noul Parlament va îmbunătă-
ți legislația ce vizează protecția socială, va 
stabili criterii clare de selectare a benefi ciari-
lor de ajutor social. „Sper că se va face ordi-
ne și în domeniul legislativ privind activitatea 
APL, a Consiliilor raionale și se va pune ac-
cent pe descentralizare. Ne dorim să putem 
activa liber, să nu fi m presați politic, să fi e 
modifi cată legea privind activitatea ANI, să 
fi m egali în fața legii, atât primarii, cât și cei 
din administrația publică centrală.” În acest 
context primarul de Coșcalia a amintit de 
persecutarea politică a mai multor primari 
de către fostele guvernări. „Erau cazuri când 
deja ne doream să lăsăm funcția de primar și 
să plecăm. Este nevoie de îmbunătățirea le-
gislației în domeniul funciar, în medicină, aș-
teptările noastre sunt foarte mari, tocmai din 
acest motiv cetățenii au votat pentru această 
schimbare.”

Revenind la activitatea Consiliilor raiona-
le, Elena Eșanu a menționat că în perioada 
pandemiei a ajuns la concluzia că APL pot 
face față provocărilor fără susținerea acestei 
structuri. „În curând se vor face doi ani de 
când nu i-am prea văzut pe cei din adminis-
trația publică locală de nivelul II. Trebuie de 
îmbunătățit toate programele cu care lucrăm 
astăzi – cele ce vizează activitatea secretari-
lor Consiliilor locale, care răspund de funcți-
onalitatea bazei fi scale locale etc, să putem 
aciva de la distanță și nu să nu depindem de 
cei de la raion.”

În acești 14 ani de când Elena Eșanu de-

ține funcția de ales local, în Coșcalia au fost 
construiți 17 km de rețea de apeduct, astăzi 
localitatea fi ind asigurată cu apă potabilă în 
proporție de 100%. Tot în proporție de 100% 
au fost iluminate drumurile. Localitatea a fost 
asigurată cu gaze naturale, au fost constru-
ite cazangerii la toate instituțiile publice, cel 
mai mare proiect la care se lucrează în pre-
zent vizează asigurarea oamenilor din Coș-
calia cu rețea de canalizare.

„Toate aceste rezultate le-am obținut 
scriind proiecte. Iluminatul stradal a deve-
nit posibil prin intermediul Fondului Nați-
onal de Dezvoltare Regională și Agenției 
de Intervenții și Plăți. Nu e ușor să obții 
rezultate, adesea un proiect tehnic elabo-

rat trebuie actualizat dacă nu este imple-
mentat timp de doi ani. Proiectul privind 
aprovizionarea cu apă și canalizare este 
în derulare, deja avem un contract pentru 
ajustarea actului de bază deoarece prețu-
rile se schimbă de la un an la altul, iar sur-
sele fi nanciare le obținem pe etape, două 
milioane de lei într-un an, două milioane în 
alt an, până acum am investit 7 milioane 
din cele 22 necesare.”

Elena Eșanu consideră că nu ar putea 
înregistra aceste rezultate fără o bună con-
lucrare cu cetățenii. „Poate cineva să-ți dea 
banii cu carul dar nu obții nimic dacă nu te 
mobilizezi împreună cu întreaga comunitate. 
Nu poți obține rezultate într-o localitate dacă 
nu pun umărul cetățenii, având susținerea 
APL și invers.”

Primul proiect implementat de femeia 
primar a vizat reparația grădiniței. „Clă-
direa instituției preșcolare era închisă de 
10 ani și ajunsese într-o stare deplorabilă. 
Atunci am solicitat pentru prima dată mo-
bilizarea comunității ca să putem aplica la 
proiectul Fondului de Investiții Sociale din 
Moldova și obținând fi nanțare într-un an 
am deschis-o. Cu părere de rău, rămânem 
tot mai puțini oameni în localitate și fără 
susținerea diasporei nu știu dacă am avea 
aceleași rezultate.”

Elena Eșanu speră că având o infrastruc-
tură bine dezvoltată, fi nalizând construcția 
sistemului de canalizare, construind drumuri 
de calitate, îi va motiva să se înoarcă măcar 
pe o parte din cei care au plecat din sat.

Primarul de Coșcalia Elena Eșanu: 
„FĂRĂ SUSȚINEREA DIASPOREI NU AM AVEA ACELEAȘI REZULTATE”
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Distribuirea fondurilor publice 
după criterii politice – un act 
profund NECONSITUȚIONAL și 
o CRIMĂ împotriva majorității 
colectivităților locale, cu ele-
mente de jaf, abuz de putere și 
depășire a tuturor normelor de 
bun simț din partea așa numitei 
„elite” politice!

La 29 iunie au fost prezentate rezultatele 
studiului  „Clientelismul politic și investițiile publi-
ce”, elaborat în cadrul proiectului „Informează, 
abilitează și acționează! Societatea civilă pentru 
o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, 
implementat de Centrul Analitic Independent 
„Expert-Grup”, în calitate de partener princi-
pal, în consorțiu cu Fundația Konrad Adenauer 
(KAS, Germania), Centrul 
pentru Studii Est-Europene 
(CSEE, Lituania) și Institutul 
pentru Politici și Reforme 
Europene (IPRE). Proiectul 
a fost cofi nanțat de Uniunea 
Europeană și Fundația Kon-
rad Adenauer.

Potrivit studiului, con-
form Legii Bugetului de stat 
pentru anul 2021, localită-
țile ce au primari, care sunt reprezentanți 
ai partidelor de la guvernare, urmează 
să benefi cieze de transferuri ce sunt cu 
40,2% mai mari decât sursele bănești care 
vor fi  acordate orașelor și satelor care au 
administrații neafi liate guvernării. Totoda-
tă, transferurile pentru cheltuielile capita-
le de la bugetul de stat vor fi  acordate la 
44,1% dintre localitățile cu primari neafi liați 
guvernării (281 din 637 localități), în timp 

ce aria de acoperirea cu transferuri a orașelor 
și satelor cu conducători apropiați partidelor de 
guvernare reprezintă circa 69% (162 din 235 
localități).  Sunt unele concluzii desprinse din 
studiul realizat de Expert-Grup „Clientelismul 
politic și investițiile publice.” Autorii studiului 
menționează că o situa-
ție similară este și în cazul 
transferurilor către APL II. 
Astfel, unitățile administra-
tiv-teritoriale cu conducători 
afi liați Guvernării vor bene-
fi cia de sume ce depășesc 
de 3 ori sumele transferuri-
lor ce vor fi  oferite raioane-
lor cu administrații neafi liate 
Guvernării.

Sub aspectul repartiză-
rii teritoriale, circa 43% din raioanele cu 

președinți neafi liați guvernării 
(6 din 14 raioane) urmează să 
benefi cieze de transferuri pen-
tru cheltuieli capitale, în timp ce 
80% din unitățile teritorial-admi-
nistrative conduse de persoane 
apropiate partidelor de la gu-
vernare (16 din 20 unități teri-
torial-administrative) vor obține 
alocări pentru cheltuieli capitale 
de la bugetul de stat.

Prezent la eveni-
mentul de lansare, direc-
torul executiv al CALM 
Viorel Furdui a declarat 
că modul în care utili-
zăm resursele publice, 
transparența și efi ciența 
acestora trebuie să fi e 
una dintre cele mai im-
portante teme din agen-

da întregului sistem administrativ și politic din 
Republica Moldova. „În cei 30 de ani de inde-
pendență a Republicii Moldova, anume felul în 
care au fost repartizate resursele pentru investi-
ții a creat o totală neîncredere a APL în instituți-
ile statului.  Nicio regulă nu funcționează atunci 

când se implică factorul politic.” Potrivit 
directorului executiv 
al CALM, această 
problemă este una 
complexă deoarece 
are o legătură strân-
să cu procesul de 
descentralizare. „Nu 
putem vorbi despre 
un proces veritabil de 
descentralizare atunci 
când toate resurse-

le sunt concentrate 
la nivel central și un 
grup mic de oameni 
poate infl uența mo-
dul de repartizare a 
acestora. Dacă vom 
păstra sistemul ac-
tual de repartizare a 
mijloacelor fi nancia-
re, investiționale, atunci cu 
siguranță va fi  tot mai greu 

să vorbim despre dezvoltarea localităților noas-
tre într-un mod transparent și efi cient”, a conclu-
zionat directorul executiv al CALM.

Printre soluțiile identifi cate de autorii studiu-
lui pentru a  atenua fenomenul clientelismului 
politic și a spori efi ciența cheltuielilor  capitale 
de la bugetul de stat la bugetele locale regă-
sim necesitatea dezvoltării și consolidării in-
stituționale a autorităților publice responsabile 
de asigurarea unui climat integru al competiției 
politice (Comisia Electorală Centrală, Autorita-

tea Națională de Integritate, Curtea de Conturi, 
Procuratura Generală, Centrul Național Anti-
corupție etc.); îmbunătățirea calității serviciilor 
publice prestate de către autorități; creșterea 
transparenței și participării cetățenilor, societă-
ții civile, mediului de afaceri, mediului academic 
și altor părți interesate în procesul de luare a 

deciziilor și formare a bugetului pu-
blic național; delegarea responsabi-
lităților privind repartizarea alocații-
lor de resurse publice către instituții 
independente politic sau reparti-
zarea transferurilor în bază de re-
glementări specifi ce; îmbunătățirea 
capacităților instituțiilor statului, atât 
la nivel central, cât și local, respon-
sabile de evaluarea și analiza bene-

fi ciilor economice a proiec-
telor de investiții; creșterea 
transparenței proiectelor 
investiționale, etc.

Coordonatorul de pro-
grame internaționale din 
cadrul CALM Alexandru 
Osadci a atras atenția 
asupra faptului că cliente-
lismul politic este un feno-

men  răspândit și în Europa de Vest, doar că 
în RM, din cauza lipsei fi nanțărilor, acesta este 
unul mult mai acut.  „Măsurile pe care le-am 
văzut în studiu pentru a contracara acest fe-
nomen sunt generale. Pentru a elimina acest 
clientelism politic este nevoie de a repartiza 
toate fondurile existente după numărul po-
pulaţiei unităţii administrativ teritoriale . Un 
exemplu elocvent în acest sens este descentra-
lizarea în 2016 a Fondului Rutier. APL primesc 
resurse din acest fond conform acestui criteriu 
și cred că anume aceasta este cea mai bună 
soluţie.”

DISTRIBUIREA FONDURILOR PUBLICE DUPĂ CRITERII 
POLITICE PERICLITEAZĂ DEZVOLTAREA LOCALĂ 
ȘI DISCREDITEAZĂ GUVERNĂRILE

Potrivit primarului municipiului 
Strășeni, vicepreședinte al CALM Va-
lentina Casian, criza politică din RM 
reprezintă probleme suplimentare 
pentru APL. „Toate încercările de a re-
aliza în ultima perioadă mici reforme 
așa și nu ne-au permis să avansăm la 
capitolul respectării prevederilor 
Cartei Europene a autonomiei locale. 
Descentralizarea a fost privită de că-
tre partide ca un risc în consolidarea 
verticalei puterii, fi ind tolerate doar 
discuţiile, nu și acţiunile în vederea 
realizării acestui deziderat.”

Potrivit alesului local, deși au fost 
adoptate mai multe legi ce vizează 
taxele locale sau alte domenii de in-
teres pentru APL, statul nostru nu a 
progresat prea mult în implementa-
rea strategiilor adoptate (2007, 2012, 
2018), nici măcar 50% din acțiunile 
planifi cate așa și nu au fost valorifi -
cate. „Întârzierile cronice vizează, 
de regulă, autonomia fi nanciară a 
autorităţilor publice locale și lipsa de 
resurse proprii, dar și hărţuirea pu-
terilor locale prin controale și dosare 
deschise la comandă.”

Valentina Casian a menționat că 

ponderea veniturilor APL din Republi-
ca Moldova este 12%, pe când în Eu-
ropa centrală acest indicator este de 
circa 30-35%. „Lipsa de resurse fi nan-
ciare ne creează mari probleme în ges-
tionarea și dezvoltarea localităţilor”,  
a constatat vicepreședintele CALM.

„Guvernele de stânga, de obicei, 
sunt pentru recentralizare și control 
strict asupra puterilor locale. Un alt 
factor care inhibă descentralizarea 
este instabilitatea politică și asuma-
rea de responsabilităţi politice pentru 

proiecte mari, inclusiv pentru reforma 
administrativ-teritorială pentru reali-
zarea căreia este nevoie de un guvern 
stabil, capabil să mobilizeze resurse 
sufi ciente, inclusiv umane, care să asi-
gure și susţinerea publică, dar și coo-
perarea asociaţiei puterilor locale.”

Potrivit primarului municipiu-
lui Strășeni, pentru ca procesul de 
descentralizare să aibă loc trebu-
ie să întrunim mai multe condiții, în 
primul rând este nevoie de reconsti-
tuirea mecanismelor de consultare 
și cooperare între APL și APC, prin 
intermediul cadrului de dialog și co-
mitetului paritar (Guvern-CALM). „De 
asemenea, este nevoie de a revizui în 
totalitate sistemul de competenţe și 
funcţii care sunt atribuite APL.”

În altă ordine de idei, Valentina 
Casian a vorbit despre fondurile ex-
terne care nu au cum să ajungă în 
Republica Moldova și în comunitățile 
locale din cauza crizei politice. „Ca-
drul legal adoptat astăzi este doar în 
favoarea celor care au ocupat astăzi 
fotoliile și nicidecum nu sunt în susţi-
nerea APL sau a cetăţenilor”, a punc-
tat alesul local.

Primarul municipiului Edineț, vi-
cepreședintele CALM Constantin 
Cojocari a vorbit în cadrul emisiunii 
Regionalii de la TV 8 despre cum 
afectează criza politică din Republi-
ca Moldova activitatea autorităților 
publice locale, dar și cum această 
instabilitate împiedică dezvoltarea 
comunităților locale și a statului.

„Am trăit timpuri când dreapta 
a fost la putere, dar și timpuri când 
au guvernat partidele de stânga și 
putem constata că toţi sunt o apă și 
un pământ. Mereu a existat această 
tendinţă a de a ţine centralizat siste-
mul și de a atrage mai puţină atenţie 
la necesităţile din teritoriu.”

Constantin Cojocari crede că 
trecem nu doar printr-o criză pande-
mică și politică, dar și prin una mo-
rală deoarece ducem o lipsă acută 
de politicieni integri. „Cred că astăzi, 
mai mult ca niciodată, ar trebui să 
aprobăm un cod deontologic al omu-
lui politic, indiferent dacă prezintă 
centrul sau teritoriile. Nu cred că mai 
poate fi  tolerat faptul ca fi ecare care 
vine la putere să schimbe legea după 
bunul plac, să treacă structurile sta-
tului în subordinea cui vor ei. Repu-
blica Moldova este un stat mic și vom 

putea avansa doar dacă politicienii 
de stânga și de dreapta ar identifi ca 
niște puncte de reper care să unească 
toată societatea.”

Vorbind despre efectele crizei po-
litice, edilul a constatat că mai multe 
proiecte ce urmau să fi e implementa-
te în localități au fost blocate și acest 
lucru s-a întâmplat nu doar din cauza 
pandemiei. „Pandemia nu ne-a per-
mis să ieșim din Republica Moldova, 
dar ultimile două luni în care am avut 
această situaţie de urgenţă ne-a blo-
cat orice posibilitate de realiza mai 
multe obiective.”

Potrivit vicepreședintelui CALM, 
bunele practici sunt implementate în 
statul nostru doar de către autoritățile 
locale, indiferent de viziunile lor politice, 
nu și de cele centrale.

Vicepreședintele CALM 
Valentina Casian: 
„REPARTIZAREA RESURSELOR FINANCIARE CONFORM 
CRITERIILOR POLITICE ESTE UN ABUZ ÎMPOTRIVA 
COLECTIVITĂȚILOR LOCALE CARE DISCREDITEAZĂ GUVERNAREA 
CENTRALĂ ȘI CREEAZĂ MARI PROBLEME ÎN GESTIONAREA 
ȘI DEZVOLTAREA UNIFORMĂ A LOCALITĂȚILOR”

Vicepreședintele CALM 
Constantin Cojocari: 
„MEREU A EXISTAT ACEASTĂ TENDINȚĂ 
DE A DESCONSIDERA ROLUL APL 
ȘI A ATRAGE MAI PUȚINĂ ATENȚIE 
LA NECESITĂȚILE DIN TERITORIU”
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Primăria orașului Ștefan Vodă 
este pe punctul de a câștiga 
un proiect intercomunitar ce 
prevede construcția unei piețe 
agricole regionale, valoarea es-
timativă a investiției fi ind de 10 
milioane de lei, fi nanțarea de 
bază fi ind realizată de USAID. 
Proiectul prevede construcția 
unei hale, a corpului adminis-
trativ, a unui depozit cu camere 
de răcire și de păstrare a produ-
selor, parcare pentru 112 auto-
turisme, două blocuri sanitare, 
apă, canalizare, o zonă verde și 
una de odihnă, un laborator de 
testare a produselor etc.

Autoritățile publice locale din orașul 
Ștefan Vodă au semnat un memoran-
dum cu alte 15 primării megieșe, obiec-
tivul fi ind crearea oportunităților pen-
tru producătorii autohtoni din această 
zonă a Republicii Moldova pentru a-și 
comercializeze marfa. De asemenea, 
APL din oraș vrea să susțină cei circa 
3% din locuitori care în perioada pan-
demiei au revenit acasă și au deschis 
mici afaceri.

Primarul orașului Ștefan Vodă Vladis-
lav Cociu declară că piața actuală este 
veche și neîncăpătoare. „Acolo în ultimii 
40 de ani nu s-a făcut nicio investiție, 
nu există infrastructură de drumuri, nici 
sistem de canalizare, apeduct etc. Pia-
ța a fost monopolizată, micii producători 
nu prea au acces în ea, intermediarii 
sunt cei care fac astăzi fac acolo legea”. 
Potrivit edilului, mulți dintre consilierii 
orășenești au afaceri în cadrul actualei 
piețe și pentru a-și proteja interesele 
personale nu vor să fi e construită o piață 
nouă în oraș.

„În cadrul Consiliului orășenesc sunt 
9  consilieri din partea PSRM, 7 din par-
tea Platformei DA și 1 din partea PD. ) Ei 
spun că nu suntem transparenţi și piaţa 
se face pentru primar. Noi însă am ela-
borat un sondaj și 96% dintre cei intervi-
evaţi au votat pentru ca să fi e construită 
o piaţă nouă. Am elaborat și un studiu de 
fezabilitate care ne-a costat 89 000 de 
lei, pentru a identifi ca care este potenţi-
alul raionului, ce produse cresc în zona 
noastră, dar și ce oportunităţi vor apărea 
odată cu deschiderea noii pieţe. În studiu 
este stipulat foarte clar care sunt avan-
tajele acestei investiţii. Inclusiv ampla-
sarea acesteia este atractivă. alături de 
zona economică liberă din localitate, nu 
departe de două blocuri locative care vor 
fi  construite pentru 114 familii. Cu toate 
acestea, cei mai mulţi consilieri orășe-
nești nu sunt dispuși să voteze pentru ca 
această iniţiativă să devină realitate.”

Primarul consideră că nu doar din 
cauza intereselor economice sunt puse 
bețe în roate activității sale. „Adminis-
traţia locală din Ștefan Vodă a ales să 
o susţină pe Maia Sandu și echipa sa în 

ultimele campanii electorale. Socialiștii 
sunt disperaţi, iar fostul primar care re-
prezintă acum Ofi ciul teritorial al Cance-
lariei de Stat a dat indicaţii consilierilor 
orășenești să nu voteze pentru acest 
proiect, ca nu cumva primarul Vladislav 
Cociu să facă mai multe decât a făcut 
dânsul. În oraș deja sunt foarte multe 
realizări pe care cetăţenii le observă. Le-
am spus că noi nu vrem să distrugem ac-
tuală piaţă, vrem însă să creăm un servi-
ciu regional, pentru ca oamenii să poată 
deschide afaceri noi. Noua piaţă ar ge-
nera venituri noi, majorări de salarii, 
competitivitate, iar „acești bravi eroi”, 
fără a avea argumente plauzibile, nu vor 
să voteze  și vin cu atacuri la persoană 
atunci când îi întreb de ce se opun”.

Cu bugete locale austere, majori-
tatea primăriilor își doresc să câștige 
bani din proiecte pentru a putea soluți-

ona problemele din comunitate și depun 
foarte mult efort pentru a obține aseme-
nea fi nanțări. „Suntem la ultima etapă, 
mai avem foarte puţin de lucru pentru a 
putea investi 10 milioane de lei în orașul 
nostru, în cadrul unui singur proiect și ni 
se pun beţe în roate. Ne pare rău că se dă 
cu piciorul într-o asemenea investiţie. 
În afară de aceasta, imaginea primăriei 
orașului Ștefan Vodă va fi  discreditată în  
faţa partenerilor noștri de dezvoltare și 
dacă pierdem această oportunitate, nu 
știu dacă vom câștiga alte proiecte.”

Joi, 29 iulie, în cadrul ședinței Consi-
liului orășenesc va fi  propusă spre apro-
bare această inițiativă a alesului local 
din orașul Ștefan Vodă.  Urmează să 
vedem ale cui interese vor prevala, cele 
ale unui grup de persoane cu interese 
personale și înguste sau totuși ale între-
gii comunități.

Președintele Republicii Moldova 
Maia Sandu a avut o întrevedere 
cu primarii din raionul Ialoveni. 
Printre subiectele abordate de 
aleșii locali au fost necesitatea 
descentralizării fi nanciare, pro-
blemele din domeniul educației, 
infrastructura, viitorul proiectu-
lui Drumuri Bune, gestionarea 
deșeurilor etc. Despre așteptă-
rile aleșilor locali, dar și despre 
actualele condiții în care acti-
vează APL afl ăm de la primarul 
comunei Gangura, Ialoveni Mar-
cel Bobeica.

Ce v-a spus Maia Sandu?
Marcel Bobeica: Președintele ne-a 

spus că la nivel de țară este planifi cată 
o strategie de gestionare a deșeurilor și 
nu înțelege din ce cauză aceasta nu este 
implementată. Maia Sandu și-a exprimat 
convingerea că odată cu învestirea noului 
Guvern vor fi  create premise pentru con-
strucția celor 8 poligoane de stocare a de-
șeurilor la nivel de țară.

Și în localităţile din raionul Ialoveni asi-

gurarea cu apă mai constituie o problemă?
Marcel Bobeica: Da, chiar și comuna 

Gangura are o rețea de aprovizionare cu 
apă învechită, construită în anii 1968-1971. 
În ultimii trei ani am modernizat o parte din 
această rețea, circa 11 km de apeduct, am 
construit două turnuri de apă, dar mai este 
nevoie de a construi alte circa 10 km de 
apeduct. Președintele Republicii Moldova 
a fost de părere că proiectele începute ar 
trebui susținute pentru a fi  fi nisate, ca să nu 
fi e îngropate țevile în pământ și împreună 
cu ele banii publici.

Dvs. aţi vorbit despre necesitatea des-
centralizării…

Marcel Bobeica: I-am spus Dnei Pre-
ședinte că un prim pas în descentralizarea 
fi nanciară a fost făcut în 2019, atunci când 
100% din impozitul pe venitul din salariu a 
fost direcționat către APL de nivelul I. Acum 
noi, toți primarii, așteptăm să fi e făcut ur-
mătorul pas, ca o cotă parte din impozitul 
pe venit din activitatea întreprinzătorilor 
să ajungă în bugetele APL de nivelul I. De 
asemenea, s-a discutat despre posibilita-
tea redirecționării impozitului pe venit la 
locul de trai, în condițiile în care peste 50% 
din populația activă a raionului Ialoveni are 

un loc de muncă în municipiul Chișinău. 
S-a vorbit și despre necesitatea de a dubla 
resursele repartizate primăriilor din Fondul 
Rutier. Impozitul pe care îl plătim noi pentru 
mijloacele de transport ar trebui să ajungă 
într-o proporție mai mare la APL.  Ne dorim 
ca și o parte din TVA să ajungă în bugetele 
locale de nivelul I.  Noi creăm condiții pen-
tru ca agenții economici să-și desfășoare 
activitatea (drumuri, iluminat stradal, asigu-
rare cu apă etc), dar din activitatea aces-
tora  nu obținem nimic pentru dezvoltarea 

localităților. Eu am făcut un calcul și dacă 
am primi 50% din impozitul pe venitul ac-
tivității de întreprinzător și tot impozitul din 
venitul persoanelor fi zice a oamenilor din 
comuna noastră, am avea adăugător 1,5 
milioane de lei la bugetul comunei Gangu-
ra. Cu acești bani am putea construi în trei 
ani toată rețeaua necesară de apeduct.

Maia Sandu a reiterat intenţia de a crea 
condiţii pentru dezvoltarea localităţilor ru-
rale. Cum credeţi, are rost să investim în sa-
tele în care au rămas foarte puţini oameni?

Marcel Bobeica: Localitatea reînvie 
atunci când este implementat un proiect 
important pentru comunitate. Am observat 
că era sufi cient să redeschidem o grădi-
niță sau să facem anumite schimbări de 
infrastructură și imediat cineva procura o 
casă în acea zonă sau o familie decidea 
să treacă cu traiul la noi. Dacă oferim ce-
tățeanului un serviciu calitativ și îi creăm 
condiții bune de trai, viața în satele noastre 
capătă alt sens.  În ultimul timp, mai mulți 
agenți economici din domeniul agriculturii 
au început să ofere noi locuri de muncă și 
astfel mai mulți oameni rămân în localitate, 
dar nu pleacă în municipiul Chișinău sau 
chiar peste hotare.

 Apelul public al primarului de Ștefan Vodă V. Cociu: 
„INTERESELE POLITICE ȘI MESCHINE ALE UNOR 
CONSILIERI BLOCHEAZĂ O INVESTIȚIE DE MILIOANE 
ȘI PUN ÎN PERICOL DEZVOLTAREA ORAȘULUI”

Primarul comunei Gangura Marcel Bobeica consideră că 
MAIA SANDU VA CREA PREMISE 
PENTRU DEZVOLTAREA SATELOR NOASTRE
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În perioada 25-27 iunie, 
la Bălți s-a desfășurat 
Forumul internațional 
„Moldova și Ucraina aleg 
calea europeană”.  La 
evenimentul organizat 
de Asociația Localități-
lor Rurale din Ucraina și 
Asociația Ucrainenilor 
din Republica Moldova, 
cu contribuția Congre-
sului Autorităților Loca-
le din Moldova (CALM), 
au participat reprezen-
tanți ai autorităților cen-
trale și locale din cele 
două state, ai mediului 
academic, experți, per-
sonalități publice etc.

În cadrul Forumului au fost 
puse în discuție subiecte de inte-
res comun ce ar avansa cele două 
state pe cale integrării europene, 
relațiile bilaterale dintre Ucraina și 
R. Moldova în contextul cooperării 
cu UE, necesitatea extinderii coo-
perării transfrontaliere, în special 

prin intermediul proiectelor edu-
caționale și culturale, utilizarea in-
strumentelor de diplomație publică 
în cadrul dialogului internațional, 
pregătirea recomandărilor pentru 
reformele guvernelor locale și au-
torităților publice etc.

„De mai mulți ani avem o co-
laborare frumoasă cu Asociația 
Localităților Rurale din Ucraina. În 
cadrul acestui eveniment s-a dis-
cutat și despre situația administra-
ției publice locale din ambele state. 
La ora actuală, în Ucraina este im-
plementată o reformă  de unifi care 

a localităților rurale. La acest su-
biect există discuții și în Republica 

Moldova, iar pentru noi este foarte 
interesant să afl ăm cât mai multe 
din experiența vecinilor noștri. Un 
alt subiect a vizat procesul de des-
centralizare și în ce măsură acesta 
avansează, mai ales că în contex-
tul unei reforme extinse, în ultimii 
ani Ucraina atrage o atenție sporită 
acestui proces”, a declarat directo-
rul executiv al CALM Viorel Furdui.

Directorul executiv al CALM 
și-a exprimat speranța că Republi-
ca Moldova împreună cu Ucraina 
și Georgia – state care au sem-
nat acordul de Asociere cu UE, 
vor depune și în continuare efortul 

necesar pentru a se apropia cât 
mai mult de standardele Uniunii 
Europene. „În UE politicile se ela-
borează de jos în sus, pornind de 
la necesitatea cetățenilor. Acest 
lucru se așteaptă și de la noi,  in-
clusiv pe dimensiunea locală, ceea 
ce înseamnă descentralizare, au-
tonomie locală, comunități locale 
mai puternice, autorități locale cu 
mai multe resurse și posibilități de 
a soluționa problemele cetățenilor.”

În cadrul Forumului a fost în-
cheiat un Acord de cooperare între 
(CALM) și Asociația Localităților 
Rurale din Ucraina.

Vicepreședintele CALM, primar 
al municipiului Edineț Constantin 
Cojocaru, a menționat că semna-
rea acestui acord va fortifi ca coo-
perarea dintre cele două asociații. 
„Împreună vom putea promova mai 
multe inițiative și programe la nive-
lul Uniunii Europene, mai multe idei 
privind stabilirea parteneriatelor în-
tre comunitățile noastre locale, să 
împărtășim bune practici, etc.”

CALM o fost invitat să întreprin-
dă o vizită de studiu în Ucraina.

AUTORITĂȚILE LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
ȘI UCRAINA ALEG CALEA EUROPEANĂ!

Unul dintre cele mai importante 
obiective ale Asociației Comunelor din 
România (ACoR) este consolidarea re-
lațiilor de cooperare dintre autoritățile 
administrației publice locale din Româ-
nia și Republica Moldova. În acest scop, 
Asociația Comunelor din România și 
Congresul Autorităților Locale din Moldo-
va au constituit, în anul 2013, Consiliul 
Autorităților Locale din România și 
Republica Moldova (CALRRM), entita-
te fără personalitate juridică.

Asociația Comunelor din România, a 
demarat, în luna mai 2021, procedurile 
pentru a obține personalitatea juridică a 
CALRRM.

De-a lungul timpului, rezultatele co-
laborării dintre cele două asociații s-au 
concretizat prin realizarea a peste 100 
de înfrățiri între unitățile administrativ-te-
ritoriale din cele două state, cât și prin 
implicarea autorităților locale din Repu-
blica Moldova în cadrul unor proiecte ale 
ACoR, fi nanțate din fonduri externe ne-
rambursabile.

Un exemplu concret în acest sens îl 
reprezintă proiectul „Îmbunătățirea acce-
sului și calității serviciilor pentru cetățeni 
– o administrație publică transparentă 
și responsabilă”, fi nanțat prin Granturile 
Norvegiene, ce prevede o serie de ac-
tivități ce presupun diseminarea bune-
lor practici din România în domenii ca 

etică și transparență, incompatibilități și 
confl icte de interese în rândul reprezen-
tanților autorităților locale din Republica 
Moldova.

Astfel, dna Elena GRIȚCO, repre-
zentantul municipiului Bălți, Republica 
Moldova, face parte din echipa de for-
matori a proiectului, devenind formator 
în luna februarie 2021, urmând a-i instrui 
pe reprezentanții autorităților locale din 
țara sa în cele 4 domenii ale proiectului.

Alegerea municipiului Bălți nu este 
întâmplătoare; această localitate a obți-
nut, de patru ori consecutiv, titlul de „Cea 
mai transparentă localitate din Repu-
blica Moldova”, motiv pentru care Aso-
ciația Comunelor din România dorește 
să recompenseze, în semn de aprecie-
re, pe primarul municipiului Bălți, domnul 
Renato USATÎI, precum și pe alți repre-
zentanți ai autorităților locale din Moldo-
va care, care alături de municipiul Bălți, 
au fost recunoscute în ultimii ani drept 
cele mai transparente APL din Republica 
Moldova conform unor studii indepen-
dente. Printre acestea, pot fi  menționate: 
municipiul Chișinău, orașul Fălești, satul 
Peresecina, satul Varnița etc. 

Schimbul de bune practici dintre re-
prezentanții autorităților locale din Ro-
mânia și Republica Moldova este unul 
deosebit de important pentru ambele 
părți, astfel încât integritatea să devină 
un bun comun al acestora în benefi ciul 
direct al cetățenilor.

În acest context de deschidere 
reciprocă, primarii din România și 
Republica Moldova vor participa, în 
toamnă, la lucrările Adunării genera-
le a CALRRM, ce se vor desfășura la 
Sibiu, pentru a elabora o strategie și 
un plan de acțiuni comune, în vederea 
dezvoltării înfrățirilor între colectivități-
le locale, precum și pentru a realiza un 
schimb de experiență în domeniul ad-
ministrației publice locale în vederea 
atingerii standardelor unei administra-
ții europene moderne.

ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA A DEMARAT 
PROCEDURILE PENTRU A OBȚINE PERSONALITATEA 
JURIDICĂ A CONSILIUL AUTORITĂȚILOR LOCALE 
DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA

Din 2010, odată cu crearea Congre-
sului Autorităților Locale din Moldo-
va (CALM) s-a intensifi cat și procesul 
de înfrățire între localitățile din Re-
publica Moldova și România. Primii 
care puneau bazele unei modalități 
sigure de apropiere a oamenilor din 
comunitățile lor au fost președintele 
CALM Tatiana Badan și președinte-
le Asociației Comunelor din Româ-
nia (ACoR) Emil Drăghici. În comuna 
Vulcana-Băi, Dâmbovița există și o 
stradă care poartă numele satului 
cu care localitatea s-a înfrățit – Se-
lemet.  „Aceasta, dar și alte acțiuni 
comune au imulsionat relațiile dintre 
autoritățile locale din cele două sta-
te”, afi rmă Nadejda Darie care a ac-
tivat timp de 22 de ani în calitate de 
primar al satului Zberoaia, Nisporeni, 
astăzi fi ind coordonatorul Serviciului 
Cooperare Descentralizată și Rețele 
CALM, secretar general al Rețelei Fe-
meilor Primar din cadrul CALM.

Nadejda Darie amintește că pe parcursul anilor 
s-au  înfrățit județe cu raioane, comune cu sate și 
comune, orașe cu orașe. „Aceste deziderate  s-au 
materializat în foarte multe localităţi în schim-
buri culturale, educaţionale și investiţionale. 
Relaţia specială pe care o are CALM-ul cu ACoR 
a făcut posibilă deplasarea a sute de primari și 

reprezentanţi ai APL în România, dar 
și a motivat colegii noștri din dreapta 
Prutului să vină în Republica Moldo-
va. În afară de faptul că toate aceste 
înfrăţiri emană energie pozitivă, ele 
stimulează și capacităţile de accesare 
a fondurilor europene prin proiecte 
comune.”

Înfrățirile au deschis noi orizonturi 
spre cunoaștere, spre comunicare, 
spre dezvoltare. Prin semnarea acte-
lor de înfrățire,  primăriile au  posibi-
lități de a  dezvolta raporturi de cola-
borare în domenii de interes comun. 
Acordurile de înfrățire facilitează stabi-

lirea relațiilor bilaterale directe între agenții econo-
mici, instituțiile de învățământ, cele din domeniul 
sănătății, culturii, sportului, turismului etc.

„Crearea și activitatea GAL-urilor din Româ-
nia servesc pentru primarii din Republica Mol-
dova un alt exemplu de bune practici. În acest 
sens, echipe întregi de primari au fost instruiţi 
de colegii lor de peste Prut. Tot datorită înfră-
ţirilor, ani în șir copiii noștri au benefi ciat de 
vacanţe pe lotoralul Mării Negre sau la munte. 
Astăzi este tot mai greu să spunem cifra exactă 
a localităţilor înfrăţite.”

Totodată, pe parcursul celor 11 ani de activi-
tate a CALM, Rețeaua Femeilor Primar, președin-
tele căreia este Larisa Voloh, primar de Palanca, 
Ștefan Vodă, benefi ciază de o susținere perma-
nentă din patea Ligii Femeilor Primar din Roma-
nia, condusă de Mariana Gâju, primar de Cumpă-
na, Constanța.

Nenumărate vizite de studiu pentru doamnele 
primar din ambele state au legat prietenii, au ge-
nerat o colaborare frumoasă, dar și multe înfrățiri.

Campioni la înfrățiri și atragere de fonduri sunt 
raioanele Ialoveni, Ungheni, Strășeni etc. Orașul 
Cimișlia s-a înfrățit cu șapte localități din România.

„Totuși, cred că cel mai important rezultat 
al înfrăţirilor este schimbul de experienţă și cu-
noașterea ţărilor surori. Totodată, primarii au 
înţeles că de la semnarea Acordului de înfrăţire 
și pînă la implementarea unui proiect comun 
este cale lungă, iar succesul depende doar de 
iniţiativa, puterea lor de muncă și dedicaţia 
lor”, a conchis Nadejda Darie.

Expertul CALM Nadejda Darie: 
„BENEFICIILE ÎNFRĂȚIRILOR 
SUNT INESTIMABILE”
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Reieșind atât din sarcinile CALM, cât și din multi-
plele solicitări ale APL, a fost creat  Serviciul de su-
port al operatorilor mici de alimentare cu apă și sa-
nitație a CALM, (serviciul SOMAS). Serviciul SOMAS 
vine să suplinească vidul format de-a lungul timpului 
și va servi drept platformă pentru consolidarea capa-
cităților  APL și ale operatorilor serviciilor de apă și 
sanitație din  mediul rural. Serviciul APĂ SAN va face 
parte din domeniul integral al Centrului de expertiză, 
asistență și instruire (CEAI) din cadrul Secretariatului 
CALM. Astfel, începând cu data de 01 iulie 2017, atât 
APL, cât și operatorii serviciilor de apă și sanitație 
din  mediul rural se pot adresa pentru a benefi cia de 
tot spectrul de servicii acordat de SOMAS. 

Ce este SOMAS?
 Serviciul de suport al operatorilor mici de alimentare cu apă 

şi sanitaţie al CALM reprezintă  totalitatea atât a resurselor de ex-
pertiză asistență și instruire, cât și a datelor sistematizate, con-
centrate într-un serviciu unic destinat îmbunătățirii calității prestării 
serviciilor de apă și sanitație de către operatorii mici din zonele 
rurale și orașe mici.
 Serviciul SOMAS va fi   parte a Centrului de Expertiză, Asis-

tență și Instruire (CEAI) din cadrul Secretariatului CALM.

Misiunea
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) urmă-

rește un obiectiv fundamental de consolidare instituțională și 
a capacităților APL prin intermediul a trei dimensiuni princi-
pale:
 Consolidarea structurilor organizatorice și a procesului de-

cizional intern (CALM Consiliu, Birou Executiv, Comitete, Rețele și 
fi liale regionale)
 Consolidarea participării CALM și contribuția reală la pro-

cesul de politică națională (la nivel de guvern, parlament, comisii 
parlamentare, grupuri de lucru în cadrul ministerelor de resort și 
agențiilor de stat, la nivel internațional, atât în   Moldova, cât și în 
străinătate)
 Perfecționarea abilităților CALM în consolidarea capacită-

ților APL din Moldova, inclusiv în domenii noi de reformă, printr-o 
varietate de eforturi cuprinzătoare în cadrul serviciilor CALM, ca-
pacităților de expertiză și de cunoștințe

Destinaț ia serviciului
Serviciul APĂ SAN, ca parte a CEAI, este destinat primirii, 

sistematizării și analizei solicitărilor serviciilor de consultan-
ță, identifi cării căii optime de prestare a serviciului, prestarea 
acestuia și evidența solicitărilor și serviciilor acordate. 

Serviciul APĂ SAN are ca obiectiv general susținerea și 

consolidarea capacităților APL și operatorilor serviciilor de 
apă din  mediul rural.

Obiective specifi ce ale serviciului
 Elaborarea, stabilirea și dezvoltarea unui mecanism de asis-

tență complex pentru APL și operatorii din mediul rural în domeniul 
aprovizionării cu apă; 
 Consolidarea capacităților instituționale, administrative, fi -

nanciare, economice etc. ale autorităților publice locale și prestato-
rilor de servicii din domeniul aprovizionării cu apă din mediul rural;
 Diversifi carea și consolidarea asistenței și serviciilor CALM 

acordate APL și comunităților locale, în special în domeniul apro-
vizionării cu apă;
 Identifi carea problemelor și impedimentelor în activitatea 

APL și operatorilor din mediul rural, în vederea elaborării și promo-
vării unor măsuri concrete de ordin legislativ/normativ, metodolo-
gic, informativ și/sau instructiv necesare;
 Crearea și menținerea unei platforme permanente de 

comunicare, schimb de informație/experiență și promovare a 
drepturilor și intereselor sale specifi ce, pentru prestatorii/ope-
ratorii serviciilor mici de alimentare cu apă, în special a celor 
din mediul rural.

Scopurile serviciului
 Crearea unui centru unic de recepț ionare și prelucrare a so-

licitărilor de acordare a serviciilor de consultanță pentru operatorii 
mici din zonele rurale; 
 Crearea, menținerea și dezvoltarea platformelor de comuni-

care și schimb de experiență și bune practici atât între operatorii 
mici, cât și între APL; 
 Crearea mecanismului de suport ad-hoc pentru probleme cu 

care se confruntă comunitățile locale în activitățile de zi cu zi;
 Consolidarea capacităților autorităților locale și operatorilor 

mici pe termen mai lung, inclusiv celor personale, instituționale, de 
sistem, de politici la nivel local și central;
 Consolidarea Serviciilor CALM prestate APL și în special în 

domeniul de aprovizionare cu apă;
 Crearea, menținerea și dezvoltarea bazelor de date și altor 

resurse informaționale pe domeniu;
 Evidența statistică și analitică privind solicitările de asistență 

și soluționarea acestora.
Serviciul are urmă toarele sarcini:
 Asigurarea recepţ ionă rii, î nregistră rii ş i prelucră rii tuturor in-

formaţ iilor privind necesitățile de asistență planifi cată sau ad-hoc, 
primite prin mesajele fax, mesajelor SMS ş i MMS, telefonic, email, 
în cadrul seminarelor și meselor rotunde, prin intermediul platformei 
de schimb de experiență(forum) creat, chestionare, alte tipuri de so-
licită ri de asistenţ ă; 

 Identifi carea soluției optime de prestare a serviciului, presta-
rea serviciului ş i evidenţ a informaţ iei cu privire la rezultatele pres-
tării serviciului; 
 Asigurarea cu resurse informaționale și consultanță pentru: 

inventarierea, evidența, planifi carea intervențiilor și dezvoltarea 
sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație. 
 Asigurarea interacţ iunii informaţ ionale cu sistemele informa-

ţ ionale de stat, departamentale, teritoriale; 

Benefi ciari cheie a Serviciului
 Autoritățile Publice Locale nivel I (Primari, consilieri locali, 

contabili, ingineri funciari, etc.);
 Operatori mici (rurali);
 Personalul tehnic și administrativ al operatorilor mici;
 Benefi ciari indirecți: Consumatorii de apă și sanitație.

Principiul  Serviciului
Serviciul APĂ SAN trebuie să  asigure executarea atâ t a 

funcț iilor de bază  ale Serviciului, câ t ș i a funcț iilor specifi ce, 
determinate de destinaţ ia sistemului, care sunt grupate pe do-
menii funcț ionale specializate.
Domeniile de prestare a serviciilor SOMAS
 Cadrul legal și aspecte juridice; 
 Organizarea și administrarea serviciilor de aprovizionare cu 

apă;  
 Finanțarea, atragerea de investiții și fundamentarea eco-

nomică;   
 Analiza și diagnosticul sistemului de aprovizionare cu apă;
 Tariful (cu implicații de ordin fi nanciar, managerial, tehnic și 

de luare a deciziei/aprobare);
 Relația APL-operator;
 Relația APL – consumatori;
 Relația operator – consumatori; 
 Asigurarea și monitorizarea calității apei;
 Aspecte tehnice și de administrare a sistemelor de aprovi-

zionare cu apă;
 Instruirea și consultarea personalului operatorului;
 Reprezentarea operatorilor mici la nivel național.

Contacte
Str. Columna 106A, Chişinău, Republica Moldova
Tel: +(37322) 22-35-09, Fax: +(37322) 22-35-29, mob. 

079588547; mob. 079367362; e-mail: info@calm.md; alexan-
dru.morcov@calm.md Internet: www.calm.md

Crearea serviciului SOMAS a fost posibilă datorită suportului: 
Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitaţie în Moldova (ApaSan), 
fi nanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 
(SDC),  cofi nanţat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare 
(ADC) şi implementat de Filiala din Moldova a Fundaţiei SKAT.

CALM, SUPORT PENTRU APL: SERVICIUL DE SUPORT 
AL OPERATORILOR MICI DE APĂ ȘI SANITAȚIE (SOMAS)

SERVICIUL MIGRAȚIE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ
Ce este Serviciul Migrație și Dezvoltare Locală?
 Serviciul de suport al autorițăților publice locale mem-

bre CALM, ce reprezintă  totalitatea resurselor de expertiză, 
asistență și instruire, concentrate într-un serviciu unic desti-
nat îmbunătățirii serviciilor locale de bază pentru comunitățile 
afectate de migrație, în baza unor parteneriate între autorități-
le locale și băștinașii plecați peste hotare.
 Serviciul Migrație și Dezvoltare Locală este parte a Cen-

trului de Expertiză, Asistență și Instruire (CEAI) din cadrul Se-
cretariatului CALM.
Misiunea

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) urmărește 
un obiectiv fundamental de consolidare instituțională și consolida-
rea capacităților APL prin intermediul de trei dimensiuni principale:
 Consolidarea structurilor organizatorice și a procesului 

decizional intern (Consiliul de Administrare, Biroul Executiv, 
comitete, rețele și fi liale regionale a CALM)
 Consolidarea participării CALM și contribuția reală la 

procesul de politică națională (la nivel de guvern, parlament, 
comisii parlamentare, grupuri de lucru în cadrul ministerelor 
de resort și agențiilor de stat, la nivel internațional, atât în   
Moldova, cât și în străinătate)
 Perfecționarea abilităților CALM în consolidarea capa-

cităților APL din Moldova, inclusiv în domenii noi de reformă 
printr-o varietate de eforturi cuprinzătoare în cadrul serviciilor 
CALM, capacităților de expertiză și de cunoștințe
Destinaț ia serviciului

Serviciul Migrație și Dezvoltare Locală, ca parte a CEAI 
este destinat primirii, sistematizării și analizei solicitărilor ser-
viciilor de consultanță, identifi cării căii optime de prestare a 
serviciului, prestarea acestuia și evidența solicitărilor și ser-
viciilor acordate. 

Serviciul Migrație și Dezvoltare Locală are ca obiectiv 
general susținerea și consolidarea capacităților APL pentru 
îmbunătățirea serviciilor locale de bază, în baza unor partene-
riate între autoritățile locale și băștinașii plecați peste hotare. 

Scopul pe termen lung
Crearea unui parteneriat durabil între autoritățile publice lo-

cale și Diaspora pentru implicarea continuă și participarea băș-
tinașilor plecați în dezvoltarea locală a localităților lor natale.
Obiective specifi ce ale serviciului
 Elaborarea, stabilirea și dezvoltarea unui mecanism de asis-

tență complex pentru APL în domeniul migrației și dezvoltării locale; 
 Diversifi carea și consolidarea asistenței și serviciilor CALM 

acordate APL și comunităților locale, în special în domeniu migra-
ției și dezvoltării locale; 
 Identifi carea problemelor și impedimentelor în activitatea 

APL în domeniul migrației și dezvoltării locale, în vederea elaboră-
rii și promovării unor măsuri concrete de ordin legislativ/normativ, 
metodologic, informativ și/sau instructiv necesare;
 Crearea și menținerea unei platforme permanente de comu-

nicare, schimb de informație/experiență și promovare în domeniul 
migrației și dezvoltării locale, inclusiv prin sistemul „SMS Polling”.
 Crearea unui centru unic de recepț ionare și prelucrare a 

solicitărilor de acordare a serviciilor de consultanță în domeniul 
migrației și dezvoltării locale; 
 Crearea mecanismului de suport ad-hoc pentru probleme 

cu care se confruntă comunitățile locale în activitățile de zi cu zi;
 Consolidarea capacităților autorităților locale în domeniul mi-

grației și dezvoltării locale pe termen lung inclusiv capacitățile per-
sonale, instituționale, de sistem, de politici la nivel local și central;
 Consolidarea Serviciilor CALM prestate APL și în special în 

domeniul migrației și dezvoltării locale;
 Crearea menținerea și dezvoltarea bazelor de date și altor 

resurse informaționale pe domeniu;
 Evidența statistică și analitică privind solicitările de asistență 

și soluționarea acestora.
Domeniile de prestare a serviciilor 
 Asistență în integrarea  migrației în planurile de dezvol-

tare locală
 Asistență în desemnarea persoanei responsabile  la ni-

vel local în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării

 Asistență în crearea bazelor locale de date privind băș-
tinașii plecați peste hotare
 Asistență în crearea, administrarea și comunicarea 

Asociațiilor de Baștinași (ADB)
 Consultarea proiectelor ce urmează a fi  plasate pe plat-

forma națională de Crowdfunding GUVERN.24
 Asistență privind cadrul legal și aspecte juridice în do-

meniul diasporei, migrației și dezvoltării; 
 Finanțarea, atragerea de investiții și fundamentarea 

economică a proiectelor comune de implicare a migranților;   
 Instruirea și consultarea APL în domeniul diasporei, mi-

grației și dezvoltării
 Reprezentarea APL la nivel național și internațional în 

domeniul diasporei, migrației și dezvoltării
Benefi ciari cheie a Serviciului
 Autoritățile Publice Locale nivel I (Primari, consilieri locali, 

contabili, ingineri funciari, etc.);
 Asociații de băștinași
 ONG –uri locale
 Benefi ciari indirecți: cetățenii localităților din Republica Mol-

dova.
Principiul  Serviciului

Serviciul Migrație și Dezvoltare Locală asigură executarea atâ t 
a funcț iilor de bază  ale Serviciului câ t ș i a funcț iilor specifi ce, de-
terminate de contextul solicitării parvenite.
Parteneri

Serviciul este creat cu suportul: Proiectul ui Migrație și 
Dezvoltare Locală (MiDL) fi nanțat de Agenţia Elveţiană pentru 
Dezvoltare şi Cooperare (SDC)
Contacte
Str. Columna 106A, Chişinău, Republica Moldova
Tel: +(37322) 22-35-09, Fax: +(37322) 22-35-29, 
mob. 079588442
Persona de contact -  Irina LUNCAȘU
e-mail: irina.luncasu@calm.md 
info@calm.md;    www.calm.md
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Consultare și asistență 
 În cadrul acestui tip de servicii, membrii CALM vor benefi cia de consultanță și asistență în urmă-

toarele domenii:  
 identifi carea oportunităților de atragere a fondurilor;
 scrierea și managementul proiectelor;
 elaborarea și adoptarea priorităților pentru atragerea de fonduri;
 implicarea cetățenească și consultarea publică a priorităților pentru atragerea de fonduri;
 participarea la ședințele consiliilor locale în calitate de experți independenți;
 aspecte și proceduri juridice  în cadrul procesului de elaborare, discutare, adoptare și implemen-

tare a proiectelor, etc.   
 colectarea, stocarea  și oferirea informației de ordin statistic, juridic, economic, fi nanciar necesare 

pentru elaborarea proiectelor și stabilirea priorităților de fi nanțare; 
 elaborarea la cerere a unor note informative/analitice/ metodologice;
 elaborarea de ghiduri, manuale, note metodologice instrucțiuni, etc.

Servicii de informare și instruire 
 Crearea diverselor bazelor de date cu caracter general și specializat – pe domeniu (a experților pe 

domeniu, a fi nanțărilor disponibile, modele de aplicații,  formulare, acorduri de parteneriat, etc.) 
inclusiv a unor baze de date privind fi nanțările/fondurile disponibile pe domenii specifi ce: educație, 
infrastructura drumurilor,  etc.

 Asigurarea accesului  la  bazele de date respective cu oferirea posibilității de căutare î n funcție de 
caracteristici; 

 Elaborarea unor programe specializate de instruire periodice pe termen scurt pentru diferite cate-
gorii de aleși locali și funcționari din cadrul APL, responsabil de atragerea de fonduri si dezvolta-
rea locală;

 organizarea unor sesiuni informative/instructive tematice și/sau specializate pentru funcționari/
aleși locali responsabili de atragerea de fonduri și dezvoltarea locală;

 informarea regulată a membrilor CALM privind oportunitățile și condițiile de fi nanțare destinate APL;
 organizarea și desfășurarea conferințelor, meselor rotunde, vizitelor pentru schimbul de experiență;
 asigurarea accesului la biblioteca electronică (legislație, studii și publicații, modele de documente, etc.);
 Monitorizarea și actualizarea bazelor de date. 

Servicii de elaborare, modifi care, avizare, promovare 
și monitorizare a politicilor și actelor normative naționale
sau locale din domeniu
 În cadrul acestui tip de servicii, experții CALM,  vor participa la: 
 Expertizarea și monitorizarea sistematică a cadrului normativ din domeniu; 
 Avizarea proiectelor actelor normative și de politici ce vizează domeniul investițiilor, atragerii fon-

durilor, dezvoltării locale, etc.;
 elaborarea și înaintarea inițiativelor proprii de modifi care a cadrului legal actual în domeniul res-

pectiv în vederea îmbunătățirii lui; 
 participarea la elaborarea actelor normative și a documentelor de politici publice;
 promovarea la nivel național și internațional a oportunităților directe de fi nanțare pentru APL;
 monitorizarea sistematică a cadrului de politici și normativ național și/sau local;
 elaborarea din ofi ciu și/sau la cerere a unor studii, analize, rapoarte, documente de poziție privind 

anumite situații și/sau acte normative/politici; 
 organizarea sistematică sau ad-hoc/la cerere a unor întruniri cu factorii decizionali la nivel de Gu-

vern, Parlament, autorități centrale, donatori și alți actori relevanți;  
 formularea unor cereri, demersuri, contestații, recursuri și altor documente adresate autorităților 

publice din Republica Moldova, în interesul membrilor CALM și care vizează domeniul atragerii 
de fonduri. 

 alte tipuri de servicii conexe

SERVICIUL 
DEZVOLTARE LOCALĂ  ȘI 
ATRAGERE DE FONDURI

CE ESTE SERVICIUL DEZVOLTARE 
LOCALĂ ȘI ATRAGERE DE FONDURI?
 Serviciul de suport al autorițăților publice locale membre CALM, 

ce reprezintă  totalitatea resurselor de expertiză asistență și in-
struire, inclusiv a datelor sistematizate în baze de date, concen-
trate într-un serviciu unic destinat consolidării capacităților au-
torităților locale din Republica Moldova în atragerea de fonduri, 
managementul proiectelor și dezvoltării locale. 

 Serviciul Dezvoltare Locală și Atragere de Fonduri este parte 
a Centrului de Expertiză, Asistență și Instruire (CEAI) din ca-
drul Secretariatului CALM.

SCOPUL SERVICIULUI
 Serviciul Dezvoltare Locală și Atragere de Fonduri are drept 

scop principal creșterea și consolidarea capacităților colec-
tivităților locale din Republica Moldova, membre CALM, în 
domeniul dezvoltării locale și atragerii de fonduri.

 OBIECTIVUL GENERAL al serviciului este consolidarea ca-
pacităților instituționale ale CALM în prestarea serviciilor 
membrilor săi în domeniul dezvoltării locale și atragerii de 
fonduri prin edifi carea pe lângă CALM a unui sistem efi cient 
de consultanță, instruire și asistență, conectat la necesități-
le actuale ale comunităților locale din Republica Moldova și 
oportunitățile de fi nanțare disponibile pe plan intern, europe-
an și internațional.   

OBIECTIVE SPECIFICE ALE SERVICIULUI
 Elaborarea, stabilirea și dezvoltarea unui mecanism complex de 

asistență pentru APL în domeniul dezvoltării locale, atragerii de 
fonduri și managementului proiectelor; 

 Consolidarea capacităților APL în domeniul dezvoltării locale, 
atragerii de fonduri și managementul proiectelor;

 Diversifi carea/consolidarea asistenței și serviciilor CALM acor-
date APL și comunităților locale, în domeniul dezvoltării locale, 
atragerii de fonduri și managementului  proiectelor;

 Identifi carea problemelor și impedimentelor în activitatea APL în 
vederea elaborării și promovării unor măsuri concrete de ordin 
legislativ/normativ, metodologic, informativ și/sau instructiv nece-
sare pentru dezvoltarea locală, atragerea de fonduri și manage-
mentul proiectelor;

 Crearea și menținerea unei platforme permanente de comunica-
re, schimb de informație, bune practici și experiență pentru  APL 
în domeniul dezvoltării locale, atragerii de fonduri și managemen-
tului proiectelor.

 Crearea mecanismului de suport ad-hoc pentru problemele dez-
voltării locale, atragerii de fonduri și managementului  proiectelor 
cu care se confruntă comunitățile locale în activitățile de zi cu zi; 

 Elaborarea și organizarea unor cursuri de instruire pentru repre-
zentanții APL în domeniul dezvoltării locale, atragerii de fonduri și 
managementului de proiecte.  

 Crearea menținerea și dezvoltarea bazelor de date și altor re-
surse informaționale privind fi ințările disponibile, fi nanțatorii, for-
mularele și condițiile de acordare a fi nanțării, experții/companiile 
specializate în dezvoltare locală, scriere/administrare de proiecte 
și/sau instruire pe domeniul dat.

BENEFICIARII  SERVICIULUI
 Autoritățile Publice Locale de nivelul I și II, precum și subdiviziuni-

le sale (Primari, consiliile  locale, conducători de subdiviziuni  din 
cadrul APL 1 si 2, conducătorii și angajații din cadrul întreprinde-
rilor, instituțiilor, organizațiilor din subordinea APL, alte categorii 
de funcționari și angajați din cadrul APL, etc.);

 Responsabili direct de scriere de proiecte și atragere de fonduri 
din cadrul APL și subdiviziunilor sale;

 Benefi ciari indirecți: colectivitățile locale, locuitorii satelor, comu-
nelor, orașelor, municipiilor, instituțiile și organizațiile din subordi-
nea APL,  ONG-uri locale.

MECANISMUL DE PRESTARE A SERVICIILOR  
Direct la ofi ciul CALM, la telefon,  on-line; prin folosirea altor mijloace de co-
municare (Facebook, e-mail, chat, etc.), cu ieșirea experților în teritoriu, în grup 
sau individual, ”sfatul unui coleg experimentat”;  ”răspuns rapid”.

CONTACTE
Str. Columna 106A, Chişinău, Republica Moldova
Tel: +(37322) 22-35-09, mob. 079588442
Fax: +(37322) 22-35-29, 
Persona de contact -  Irina LUNCAȘU
e-mail: irina.luncasu@calm.md 
info@calm.md; www.calm.md

 TIPURILE SERVICIILOR PRESTATE
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Serviciul de Asistenţă Juridică 
pentru Autorităţile Publice Locale  din cadrul 

Centrului de Expertiză, Asistenţă și Instruire al CALM

CONTACTE: 

str. Columna 106A, 
mun. Chişinău

 Tel: (022) 000 280
Fax: 022 22 35 29

Persoană de conact: 
Alexandru PALII

 
e-mail: serviciul.juridic@calm.md

 

web: www.calm.md

Luând în consideraţie complexitatea activităţii 
și multiplele aspecte de ordin juridic care 
reglementează activitatea actuală a APL, 
precum și lipsa acută de specialiști în domeniul 
juridic la nivel local, CALM în parteneriat 
cu IDIS Viitorul a decis să instituie un serviciu 
specializat în acordarea serviciilor juridice autorităţilor 
publice locale și aleșilor locali – Serviciul 
de Consultanţă și Asistenţă Juridică Locală. 

La solicitarea membrilor CALM, 
juriștii/avocaţii din componenţa Serviciului 
vor oferi suport juridic pentru autorităţile 
publice locale și aleșii locali, într-un mod 
neutru, competent, profesionist, 
fără discriminare de orice fel.

Astfel, CALM își propune să consolideze 
capacităţile autorităţilor publice locale, 
să întărească nivelul de cunoștinţe juridice a funcţionarilor 
publici și a aleșilor locali în ceea ce privește realizarea 
activităţilor și furnizarea serviciilor într-un mod efi cient 
și calitativ, în conformitate cu prevederile cadrului legal 
existent. Se dorește ca aleșii locali să fi e mai bine pregătiţi 
pentru a se apăra și pentru a rezista eventualelor acţiuni 
ilegale și nejustifi cate ale organelor de drept.

 Consilierea juridică a autorităţilor publice locale 
și a aleșilor locali în ce priveşte activitatea administraţiei publice 
locale, conform prevederilor cadrului normativ în vigoare;

 Asistenţă în elaborarea proiectelor de decizii 
și dispoziţii, precum și formularea de opinii privind legalitatea 
acestora;

 Oferirea răspunsurilor la întrebările adresate de către aleșii locali, 
ce se referă la instrumentele, practicile, normele prin care organele 
de drept pot efectua abuzuri și presiuni asupra aleșilor locali;

 Întocmirea proiectelor de cereri, demersuri, plângeri, petiţii 
din partea autorităţilor publice locale și aleșilor locali în faza 
prejudiciară.

Domeniile de prestare a serviciilor sunt: 
organizarea și funcţionarea autorităţilor publice 

locale; descentralizarea serviciilor publice; achiziţii 
publice; angajarea în serviciul public și relaţiile de 

muncă; patrimoniu; procesul decizional; fi nanţe 
publice locale; abuzuri și presiuni din partea 

organelor de drept și altele.

Asistenţa juridică poate fi  solicitată la telefon, 
prin fax, email sau direct la sediul CALM. 

Toate solicitările vor fi  înregistrate de către 
secretariatul CALM și redirecţionate 

consultanţilor.

Benefi ciarii serviciilor sunt autorităţile 
publice locale de nivelul I (primari 
și viceprimari, consilieri locali, 

secretari ai consiliilor locale, contabili, 
ingineri funciari etc.) 

și autorităţile publice locale de nivelul II 
(președinţii și vicepreședinţii raioanelor, 
consilieri raionali, secretari ai consiliilor 

raionale, contabili etc.)

Serviciul este creat în cadrul 
unui parteneriat între CALM 

și IDIS ”Viitorul”, 
cu suportul și susţinerea 

fi nanciară a Ambasadei SUA 
în Republica Moldova. 

CRJM 
(Centrul de Resurse 

Juridice 
din Moldova) 

va asista metodologic 
la unele activităţi.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ 
PENTRU ALEȘII LOCALI ACORDĂ:

„La Înălțime cu CALM” – o emisiune a Congresului Autorităților Locale
destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor!
„La Înălțime cu CALM” este emisiunea ce refl ectă activitatea autorităților locale, dar și a oamenilor care contribuie la dezvoltarea comunităților. 
Activitatea CALM, modifi cările legislative, cât de mult avansăm sau regresăm la capitolul descentralizare, soluții ce ar permite dezvoltarea satelor 
noastre, oameni care sfi nțesc locul- toate acestea le afl ați în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”. Vă invităm să ne audiați în fi ecare zi de 
sâmbătă, de la ora 10.00, la postul de radio Eco Fm, pe frecvențele 97,6 MHz – Fălești; 100,2 MHz – Sângerei; 104,4 MHz – Anenii Noi, 98,5 – 
Ștefan Vodă; 88,9 MHz – Ungheni și în fi ecare zi de duminică, de la ora 14.10, la postul de radio Jurnal Fm, pe frecvențele 107,9 –Edineț; 95,2 
– Sângerei; 88,2 – Telenești; 99,1 – Șoldănești; 91,2 – Rezina; 98,7 – Dubăsari; 100,1 – Chișinău.
Tot „La Înălțime cu CALM“ suntem la Vocea Basarabiei, pe 71,57 MHz, Chişinău, 67,79 MHz, Soroca, 100,3 MHz, Glodeni, 101,0 MHz, Pelinia, 
101,9 MHZ, Taraclia, 103,8 MHz, Ştefan Vodă, 91,90 MHz, Căuşeni, 101,9 MHz, Rezina, 103,1 MHz, Soroca, 106,7 MHz, Vulcăneşti, 104,4 MHz, 
Donduşeni, 102,3 MHz, Străşeni, 100,1 MHz, Ungheni.
OAMENII INFORMAȚI SUNT PUTERNICI!

CALM INFO


