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Reprezentanți ai autori-
tăților publice locale, cen-
trale, deputați, Ambasado-
ri,  donatori, parteneri și 
oaspeți de onoare s-au re-
unit în data de 21 martie, 
pentru a marca 9 ani de 
la constituirea Congresu-
lui Autorităților Locale din 
Moldova (CALM). Sala a de-
venit neîncăpătoare pen-
tru nenumărații prieteni, 
membri ai familiei CALM. 
Totodată, evenimentul cu 
genericul „9 ani cu CALM 
pentru Descentralizare, 
Autonomie și Dezvoltare 
Locală ”a fost dedicat fi na-
lizării mandatului tuturor 
aleșilor locali și aprecie-
rii aportului lor esențial în 
dezvoltarea colectivităților 
locale pe care le conduc 
cu succes și dedicație re-
marcabilă. 

Președintele CALM Tatiana 
Badan a menționat că constitu-
irea CALM și unifi carea tuturor 
APL într-o singură asociație a 
reprezentat acum 9 ani un feno-
men incredibil și nesperat, într-o 
societate extrem de dezbinată 
politic, cultural, social, național 
etc. „Credem că astăzi putem 
afi rma cu certitudine că noi am 
reușit, iar CALM a devenit cu 

adevărat o organizație repre-
zentativă, neafi liată, care este 
preocupată în exclusivitate de 
problemele colectivităților lo-
cale. CALM a devenit o organi-
zație care unește și nu dezbină 
- o istorie de succes nu numai 
pe plan național, dar și interna-
țional, fi ind adusă ca exemplu 
și bună experiență.” 

Printre rezultatele celor 9 ani 
de activitate a CALM, Tatiana 
Badan a menționat  participarea 
activă în cadrul procesului decizi-
onal/normativ național cu avizări, 
documente de poziție, propuneri 
etc.;  schimbarea atitudinii față 
de APL în societate – creșterea 
interesului față de problemele 
colectivităților locale; sensibiliza-
rea permanentă și profesională 
a factorilor de decizie naționali și 
internaționali asupra problemelor 
APL; schimbarea sistemului de 
fi nanțe locale; creșterea salariilor 
în cadrul APL; descentralizarea 
parțială a Fondului Rutier; re-
cunoașterea dreptului APL de a 
schimba destinația terenurilor și 
de a se adresa la Curtea Consti-
tuțională; îmbunătățirea sistemu-
lui achizițiilor publice locale; im-
pulsionarea procesului de înfrățiri 
cu localitățile din România și alte 
țări ale UE; reducerea presiunilor 
asupra aleșilor și funcționarilor lo-
cali. Pe plan extern, CALM este 

membru al majorității structuri-
lor internaționale relevante care 
promovează drepturile APL și a 
reușit să se afi rme în calitate de 
apărător al drepturilor APL din 
Republica Moldova pe arena in-
ternațională. 

Tatiana Badan a mulțumit par-
tenerilor de dezvoltare care au o 
contribuție importantă în dezvol-
tarea și consolidarea colectivită-
ților locale din Republica Moldo-
va. De asemenea, în contextul în 
care aleșii locali sunt la fi nal de 
mandat, președintele CALM a 
mulțumit tuturor autorităților loca-
le pentru munca depusă în intere-
sul colectivităților locale pe care 
le reprezintă și i-a asigurat de tot 
sprijinul CALM și de acum încolo.

Daniel Ioniță, Ambasadorul 
României în Republica Moldova a 
declarat că dezvoltarea unor ad-
ministraţii locale puternice, care 
să dispună de resurse fi nancia-
re corespunzătoare, reprezintă 
o precondiţie pentru stabilitatea 
şi bunăstarea tuturor locuitorilor 
Republicii Moldova. „Cu această 
ocazie vreau să evidenţiez po-
sibilităţile autorităţilor locale 
din România de a fi nanţa direct 
proiecte comune cu autorităţile 
locale din Republica Moldova”, 
a afi rmat Excelența Sa.

Continuare în pag. 2

FAMILIA CALM: 
MAI NUMEROASĂ, 
MAI PUTERNICĂ!

CITATUL LUNII

„Au fost comunități sprijinite, 
reabilitate grădinițe, 
s-au adus microbuze școlare etc. 
Ajutor a fost și este în continuare, 
fi indcă noi ne vedem 
ca actor principal 
în parcursul european 
al Republicii Moldova.” 

Inițiativele CALM la nivelul Uniunii Europene dau 
REZULTATE: numărul fondurilor UE pentru APL 
vor fi  majorate substanțial și va fi  creat un forum 
consultativ permanent cu APL! Este decizia re-
voluționară la care s-a ajuns în cadrul celei de-a 
7-a ediție globală a Forumului de Politici Privind 
Dezvoltarea.

Neven 
Mimica, 
Comisarul 
pentru 
Cooperare 
și Dezvoltare 
Internațională: 

”Numărul fondurilor UE pentru APL vor fi  
mărite în mod esențial, în cadrul acestui 
nou program integral comun al UE. Ne 
bucurăm că în termene rapide se schimbă 
atitudinea față de APL, mai ales în con-
textul în care acum se identifi că noi instru-
mente și pârghii de regândire a UE.”

Detalii, citiți în pagina 10

ROMÂNIA, 
APROAPE DE PRIMARII DIN RM!

Președintele României, 
Klaus Iohannis:

Detalii din cadrul întâlnirii, 
citiți în pagina 13

9 ANI DE CALM - 
O ISTORIE DE SUCCES 
A UNEI INSTITUȚII 
CARE A REUȘIT 
SĂ UNEASCĂ, 
NU SĂ DEZBINE!
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Peter Michalko, şeful Dele-
gaţiei UE în Republica Moldova 
și-a concentrat atenția asupra 
celor trei cuvinte-cheie din titlul 
evenimentului: Descentralizare, 
Autonomie Locală și Dezvoltare. 
„Viziunea noastră comună este 
de dezvoltare a autonomiei lo-
cale într-o manieră sustenabi-
lă, care să asigure furnizarea 
de servicii adecvate populaţiei 
şi să aibă capacitatea de a ges-

tiona diverse fonduri, inclusiv 
proiecte pe care Uniunea Euro-
peană le implementează sau le 
are în pregătire la nivel local.”

Potrivit lui Emil Drăghici, pre-
ședintele Asociației Comunelor 
din România (ACoR),  organizația 
pe care o reprezintă nu ar fi  în-
treagă fără cooperarea cu CALM. 
„Este absolut nevoie să fi m împre-

ună pentru că acesta și este sco-
pul APL – de a fi  mai aproape de 
cetățeni și de nevoile lor.”  Emil 
Drăghici a afi rmat că în acești 

9 ani, CALM a făcut mulți pași 
înainte, iar ACoR-ul a avut mul-
te de învățat de la CALM.

Și Mădălin Ady Teodosescu, 
președintele Asociației Orașelor 
din România (AOR) și-a manifes-

tat dorința de a continua colabo-
rarea cu CALM, astfel contribu-
ind la dezvoltarea  comunităților 
locale. „Considerăm că este 
nevoie ca frații noștri să fi e ală-
turi de noi în Europa, iată de ce 
vom susține și în continuare 
CALM-ul în cadrul instituțiilor 
europene”, a punctat președin-
tele AOR.

Ginka Tchavdarova, ex-di-
rector executiv al Asociației APL 
din Bulgaria (NAMRB) a menți-
onat că în țările Europei de Est, 

unde există o gândire centrali-
zată, este foarte greu de creat o 
asociație puternică, democratică, 
apolitică, care să apere intere-
sele APL, adică ale cetățenilor. 
„Doar cei care au parcurs aceas-

tă etapă pot aprecia la justa va-
loare ceea ce au făcut colegii 
din CALM. Este important că au 
reușit în acești ani nu doar să 
existe, deoarece sunt asociații în 

alte țări care nu aduc niciun fo-
los autorităților locale și societă-
ții. CALM-ul, încă de la început 
s-a implicat în proiectele inter-
naționale, precum cele ale NA-
LAS, a acumulat experiență, a 
venit cu expertiză și încearcă 

să construiască un dialog cu 
autoritățile centrale conform 
principiilor democratice.”  Gin-
ca Tchavdarova le-a dorit repre-
zentanților APL să-și dezvolte 

capacitățile, dar și cultura de a 
atrage investiții, de a administra 
transparent și astfel rezultatele 
vor fi  și mai vizibile.

Bjoern Rongevaer, expert în 

cadrul Asociației Autorităților Lo-
cale și Regionale din Norvegia, 
și-a manifestat bucuria de a fi  în 
această zi semnifi cativă alături 
de CALM, constatând evoluția 
acestei organizații. „Vă transmit 
cele mai calde felicitări din par-
tea asociației mele, cea care va 
lucra și în continuare cot la cot cu 
CALM. Mă bucur că această or-
ganizație s-a dezvoltat și vă asi-
gur de susținerea noastră. Pen-
tru autoritățile centrale este 
greu să aibă aproape 900 de 
interlocutori, iar CALM repre-
zintă majoritatea autorităților 
locale și este un partener de 
dialog.”

Potrivit deputatului Igor Mun-
teanu, ex director al IDIS Viitorul, 
CALM este una dintre cele mai 

viabile instituții care reprezintă 
autoritățile locale din toată Eu-
ropa de Est. „Zestrea cea mai 
de preț pe care o are la ora 
actuală CALM-ul este încre-

FAMILIA CALM: MAI 
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NUMEROASĂ, MAI PUTERNICĂ!

derea. Acest lucru v-a ajutat să 
depășiți diferențele de partid, să 
aveți încrederea oamenilor care 
au viziuni diferite. Vreau să cred 
că această construcție minuna-
tă care se numește CALM își va 
păstra dedicația pentru ceea ce 
face și peste 20 de ani va da lecții 
și altor democrații consolidate din 
Europa Centrală și de Est.”

Managera proiectului Migrație 
și Dezvoltare Locală Oxana Mă-
ciucă a amintit că, acum 9 ani, 
PNUD Moldova a fost unul dintre 
partenerii care au stat la baza 
creării CALM-ului. „Pe parcursul 
acestor 9 ani am fost alături atât 
de secretariatul CALM, cât și de 
primari și v-am susținut pe calea 
descentralizării, a autonomiei 
locale și a unei dezvoltări loca-
le durabile. Agenția Elvețiană 

Pentru Dezvoltare și Coope-
rare a aprobat o nouă etapă a 
proiectului „Migrație și Dezvol-
tare Locală”, ceea ce înseam-
nă că vom lucra și în continu-
are cu APL.” În context,  Oxana 
Măciucă a prezentat noile opor-
tunități de suport pe care PNUD 

le va oferi în următorii patru ani 
APL.

Zoia Tulbure, șefa Biroului 
Relații cu Diaspora a Cancelariei 
de Stat a prezentat aleșilor locali 
noul program guvernamental 
care urmează a fi  lansat în cu-
rând. „Programul DAR 1+1 are 
drept scop încurajarea și stimu-
larea implicării diasporei în dez-
voltarea localităților de baștină.”

Dan Nuțiu, directorul execu-
tiv al Asociației Investitorilor din 
România în Republica Moldova 
a fost de părere că cei 9 ani de 
activitate a CALM sunt un pas ex-
trem de important în consolidarea 
APL. „Doar colaborând cu APL 
din Republica Moldova putem să 
ne dezvoltăm, să creăm un mediu 
competitiv, locuri de muncă, să fa-
cem în așa fel încât oamenii să nu 
mai plece, așa cum se întâmplă în 
momentul de față.”

Și pentru Svetlana Tabacari, 
primarul satului Scoreni, Strășeni 
ziua de 21 martie este una deose-
bită. „CALM este un prieten bun 
pentru autoritățile locale, unde 
suntem mereu așteptați, iar 
atunci când nu găsim nicăieri în 
altă parte soluțiile la probleme-
le cu care ne confruntăm, prie-
tenii noștri din cadrul CALM ni 
le  oferă pe cele mai bune.”

Stela Onuțu, primar de Glo-
deni și-a amintit că în 2015, 
atunci când a câștigat primul 
mandat de primar, nu cunoș-
tea specifi cul APL. „Am venit la 
primele ședințe organizate de 
CALM și am înțeles din start că 
aici e bine, e calm, că este o di-
rectivă binevenită pentru primarii 
de la primul mandat.”

Vitalie Gărgăun, primarul 
orașului Leova a confi rmat că 
cu susținerea CALM a reușit să 
implementeze mai multe proiec-
te. „Vreau să felicit CALM-ul  cu 
ocazia celor 9 ani de la fondare. 
Urmăresc zilnic toate noutățile 
care vin de la CALM. Noi  ne 
regăsim aici, în familia noas-
tră de primari, aici ne simțim 
liberi, putem aborda orice în-
trebare și de cele mai multe ori 
găsim răspunsul.”

Vladimir Susarenco, primarul 
de Sadova, Călărași a afi rmat 
că CALM este un avocat al ad-
ministrației publice locale. „Ne 
ajută foarte mult, prin intermediul 
CALM am ajuns chiar și în Nor-
vegia. Le dorim succes și încă 
mulți ani de acum încolo!”
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UE rămâne un suporter, 
dar și un susținător activ, 
al tuturor eforturilor depu-
se de CALM pentru promo-
varea unei guvernări locale 
veritabile! Este declarația 
făcută de șeful Delegației 
Uniunii Europene în Republi-
ca Moldova, care a fost unul 
dintre oaspeții de onoare la 
evenimentul cu genericul 
„9 ani cu CALM pentru Des-
centralizare, Autonomie și 
Dezvoltare Locală“. 

În discursul său, Peter Mi-
chalko a  menționat că Uniunea 
Europeană, împreună cu statele 
partenere, marchează anul acesta 
10 ani de Parteneriat Estic, iar cu 
Republica Moldova cinci ani de la 
semnarea Acordului de Asociere 
și Liber Schimb, precum și de la 
liberalizarea regimului de vize cu 
Uniunea Europeană.

„Fără a intra în detalii referitor 
la aspectele problematice din ul-
timul an, inclusiv cu privire la de-
mocrația locală și statul de Drept, 
vreau să vă transmit un mesaj 
pozitiv, de încurajare și susținere. 
Doresc să mă concentrez asupra 
celor trei cuvinte cheie din titlul 
acestui eveniment: Descentraliza-
re, Autonomie locală și Dezvolta-
re. Permiteți-mi să încep cu obiec-
tivele și angajamentele noastre 
asumate în cadrul agendei de 
asociere adoptată în 2017, care 
are una dintre prioritățile-cheie 
reforma administrației publice la 
nivel central și local, inclusiv prin 
susținerea procesului de descen-
tralizare,  îmbunătățirea calității 
și accesibilității serviciilor locale, 
precum și lansarea unei reforme 
teritoriale care să se integreze prin 
alocarea resurselor și benefi ciilor 
pentru cetățeni. Toate aceste pro-
cese au ca obiectiv consolidarea 

responsabilității efi cienței și au-
tonomiei administrării la nivel lo-
cal. Congresul Autorităților Lo-
cale din Moldova este și trebuie 
să fi e un partener reprezentativ 
al fi ecărei guvernări în aceste 
procese. După cum cunoașteți, 
principiul subsidiarității este unul 
dintre principiile fundamentale 
ale Uniunii Europene, respectiv, 
al operei competențelor la nivelul 
cetățenilor, acolo unde poate fi  
gestionat efi cient.“

Peter Michalko a reiterat faptul 
că viziunea Uniunii Europene pen-
tru Republica Moldova este dez-
voltarea autonomiei locale într-o 
manieră sustenabilă, care să asi-
gure furnizarea serviciilor adecva-
te populației și să aibă capacita-
tea de a gestiona diverse fonduri, 
inclusiv numeroase proiecte pe 
care Uniunea Europeană le imple-
mentează sau le are în pregătire 
la nivel local. „Pentru atingerea 
acestei viziuni este nevoie ca 
să fi e asigurat un proces de 
consultare largă cu autoritățile 

locale și cu primarii care sunt 
aleși direct de către cetățeni și 
care cunosc cel mai bine nevo-
ile comunității, iar pentru a asi-
gura viabilitatea unei asemenea 
viziuni trebuie cu toții să lucrăm 
pentru ca responsabilitatea au-
torităților locale să fi e cu ade-
vărat în fața cetățenilor. Știți cu 
toții că Uniunea Europeană pune 
accentul pe dezvoltarea democra-
tică, asigurarea sistemului de mul-
tipartitism și a unor alegeri care să 
refl ecte voința cetățenilor, în con-
dițiile unui mediu favorabil pentru 
diversitatea de opinii. De aceea, 
vreau să vă asigur că alegerile lo-
cale din acest an vor fi  urmărite cu 

mare atenție de noi și vor contribui 
la evaluarea pe care o facem cu 
privire la sănătatea democrației 
și a statului de drept în Moldova. 
Evaluări care condiționează mări-
mea și modul de acordare a asis-
tenței noastre.“

Șeful Delegaţiei Uniunii Euro-
pene în Republica Moldova a vor-
bit și despre al treilea termen din 
genericul evenimentului: «Dez-
voltarea». „Uniunea Europeană 
și statele sale membre au fost 
și rămân cel mai mare parte-
ner de dezvoltare al Republicii 
Moldova. Nu avem niciun du-
biu în această privință, iar au-

toritățile locale au fost și vor 
rămâne parteneri credibili și 
de încredere pentru Uniunea 
Europeană în angajamentul de 
îmbunătățire a vieții cetățenilor 
și în crearea bunăstării la nivel 
local. Desigur, creșterea implică-
rii autorităților locale în progra-
mele UE depinde de capacitatea 
administrativă, de modul transpa-
rent prin care cooperează cu ce-
tățenii, mediul de afaceri și soci-
etatea civilă, de profesionalismul 
funcționarilor publici și aleșilor 
locali. Vreau să vă mulțumesc tu-
turor celor cu care ne-am întâlnit 
în localitățile dumneavoastră, la 
proiecte care s-au început sau 

care s-au încheiat, pentru binele 
cetățenilor care trăiesc acolo și 
vreau să vă asigur că vom con-
tinua această susținere. Am am-
biția să vizitez cât mai multe lo-
calități din Republica Moldova și 
să aducem cât mai multe proiecte 
de acest gen pentru oamenii din 
această țară frumoasă.»

În încheierea discursului său, 
Peter Michalko a afi rmat că în ulti-
mul an și jumătate în care a circu-
lat prin țară și s-a întâlnit cu mulți 
dintre aleșii locali, a cules foarte 
multe exemplu de dăruire perso-
nală în activitate, în modul în care 
din puținele resurse disponibile au 
fost dezvoltate unele soluții loca-
le. „Am discutat cu mulți oameni 
care nu voiau să cedeze condi-
țiilor nefavorabile. Astfel, sunt 
convins că păstrându-ne încre-
derea și valorile vom reuși să 
menținem și să creștem masă 
critică a celor care împreună, în 
solidaritate și în deplin respect 
față de oamenii pe care îi repre-
zintă, pot aduce transformarea 
Europeană a Republicii Moldo-
va și atingerea obiectivului de 
etapă: Asocierea Politică și In-
tegrare Economică cu Uniunea 
Europeană. Este important ca 
cetățenii să simtă acest lucru în 
fi ecare zi.

Șeful Delegaţiei Uniunii Euro-
pene în Republica Moldova a mul-
țumit Congresului Autorităților Lo-
cale din Moldova pentru cei nouă 
ani de activitate și i-a dorit continu-
area muncii de sprijin și cooperare 
pentru dezvoltarea locală autono-
mă și sustenabilă. De asemenea, 
Peter Michalko a mulțumit tuturor 
primarilor și reprezentanților admi-
nistrației publice locale și și-a ex-
primat speranța că se va întâlni cu 
aceștia cât mai des în localitățile 
pe care le reprezintă. Felicitări și 
la mulți ani CALM!

PETER MICHALKO, ȘEFUL DELEGAȚIEI UE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 

CALM ESTE ȘI TREBUIE SĂ FIE UN PARTENER 
REPREZENTATIV AL FIECĂREI GUVERNĂRI!“ 

Președintele Asociați-
ei Comunelor din Româ-
nia (ACoR) Emil Drăghici a 
fost unul dintre invitații de 
onoare la evenimentul de 
marcare a celor 9 ani de 
la constituirea Congresu-
lui Autorităților Locale din 
Moldova (CALM). Despre 
rezultatele cooperării din-
tre cele două asociații este 
interviul pentru calm.md.

În primul rând, vreau să vă 
mulțumesc pentru tot ceea ce 
face ACoR-ul pentru CALM, de-
oarece CALM-ul ar fi  fost mult 
mai sărac fără această coope-
rare cu Asociația Comunelor 
din România…

Emil Drăghici: Vă mulțumesc 
pentru această apreciere, dar eu 
văd lucrurile puțin altcumva. Noi, 
cei din ACoR, n-am fi  întregi fără 
CALM. Așadar, este absolut nevo-
ie să fi m împreună, unii cu ceilalți, 
pentru că  acesta este și scopul 
autorităților administrației publice 
locale – de a fi  mai aproape de 
cetățeni și nevoile lor, iar cetățenii 
au aceleași nevoi și într-o parte și 
în cealaltă a Prutului.

În condițiile Republicii Mol-
dova, 9 ani ai CALM-ului în-
seamnă o vârstă a maturității 
sau mai e mult până departe?

Emil Drăghici: Eu vin din 
când în când în Republica Mol-
dova, iar ceea ce afl u este din 

presă sau de la colegii primari cu 
care am contacte directe. N-aș 
putea spune că este o vârstă a 
maturității pentru că, oricare din-
tre noi, de la an la an, mai avem 
de învățat. Oricum, CALM-ul 
a făcut mulți pași și trebuie să 
spun foarte sincer că noi, Aso-
ciația Comunelor din România, 
chiar am avut de învățat multe 
de la CALM.

Asociațiile reprezentative 
ale APL din România promo-
vează interesele comunități-
lor locale din Republica Mol-
dova în cadrul instituțiilor 
europene…

Emil Drăghici: Noi ne-am 
propus să aducem CALM-ul în 

structurile europene, precum 
este Comitetul European al Regi-
unilor și am și reușit, pe zone in-
formale, ce-i drept, dar de multe 
ori acestea sunt cele mai impor-
tante în ceea ce privește legături-
le directe pe care le pot avea cei 
din CALM cu noi și cu Comitetul 
European al Regiunilor – struc-
tură la nivel european care reu-
nește autoritățile administrației 
publice locale. De asemenea, în 
cadrul celui de-al cincilea Forum 
franco-român, care se desfășoa-
ră în perioada 1-4 aprilie, la Lyon, 
Franța, am ținut neapărat să fi e 
împreună cu noi CALM-ul, pentru 
că doar așa putem să arătăm că 
aceste două structuri sunt surori, 
prietene.

În unele cazuri am văzut că 
de la tribunele europene ați mi-
litat în favoarea CALM-ului și 
nu ați mai avut timp să vorbiți 
despre doleanțele DVS...

Emil Drăghici: Nu am militat 
pentru CALM, ci pentru colecti-
vitățile locale din Republica Mol-
dova, CALM-ul fi ind doar expo-
nentul lor. În momentul în care 
ești împreună cu exponentul lor, 
gândul îți este la sprijinirea co-
lectivităților locale, a celor care 
au depus încredere în autorități-
le respective.

Ce doriți CALM-ului?
Emil Drăghici: Ceea ce 

doresc și Asociației Comune-
lor din România - cât mai multe 

”UNA DINTRE PRIORITĂȚILE-CHEIE ALE NOAS-
TRE ESTE REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL, INCLUSIV PRIN 
SUSȚINEREA PROCESULUI DE DESCENTRALIZA-
RE,  ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI ACCESIBILI-
TĂȚII SERVICIILOR LOCALE, PRECUM ȘI LANSA-
REA UNEI REFORME TERITORIALE CARE SĂ SE 
INTEGREZE PRIN ALOCAREA RESURSELOR ȘI 
BENEFICIILOR PENTRU CETĂȚENI. TOATE ACES-
TE PROCESE AU CA OBIECTIV CONSOLIDAREA 
RESPONSABILITĂȚII EFICIENȚEI ȘI AUTONOMIEI 
ADMINISTRĂRII LA NIVEL LOCAL. !” 

EMIL DRĂGHICI, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA: 

„NE-AM PROPUS SĂ ADUCEM CALM-UL ÎN STRUCTURILE EUROPENE, 
PRECUM ESTE COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR ȘI AM ȘI REUȘIT”
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Ambasadorul României 
în Republica Moldova Da-
niel Ioniță a fost alături de 
CALM la celebrarea celor 9 
ani de la fondarea institu-
ției. În disursul său ținut în 
cadrul evenimentului din 21 
martie, cu genericul „9 ani 
cu CALM pentru Descen-
tralizare, Autonomie și Dez-
voltare Locală“, Excelența 
Sa a menționat că asocia-
ția CALM a devenit în scurt 
timp de la creare o voce pu-
ternică a autorităților locale 
din Republica Moldova, atât 
pe plan național, cât și la ni-
vel european. Daniel Ioniță 
a salutat prezența la mani-
festare a delegaților din Ro-
mânia și din alte țări.

„Sunt aici, în fața dumneavoas-
tră, în calitate nu doar de Amba-
sador al României în Republica 
Moldova, dar și de reprezentant 
al președinției Uniunii Europene, 
care se derulează sub motto-ul 
„Coeziunea, o valoare comună 
Europeană“. În scopul promovării 
și coordonarea acțiunilor menite 
să asigure Coeziunea regională în 
cadrul Uniunii Europene, România 
a găzduit la 14-15 martie anul cu-
rent, la București, al optulea Sum-
mit European al regiunilor și Ora-
șelor, care a reunit liderii naționali, 
locali și regionali din întreaga Eu-
ropă, inclusiv din Republica Moldo-
va, pentru a discuta despre viitorul 
Uniunii Europene și despre moda-
litățile de implicare mai efi cientă a 
cetățenilor în proiectul european, 
prin intermediul autorităților locale 
și regionale.“

Excelența Sa a reiterat faptul 
că România este un susținător 
important al parcursului european 
al Republicii Moldova, atât la nivel 
politic, cât și sub aspectul asisten-

ței fi nanciare. „Ca partener econo-
mic principal al Republicii Moldo-
va, România este cointeresată în 
dezvoltarea economică durabilă 
și competitivă, care să ofere un 
mediu de afaceri prietenos pentru 
companiile locale, dar și pentru in-
vestitorii străini, să dispună de un 
sistem bancar viguros, precum și 
de reguli clare și transparente de 
acces pe piață și de soluționare a 
eventualelor dispute fi nanciare.“

 În context, Ambasadorul Ro-
mâniei a menționat că dezvol-
tarea unor administrații locale 
puternice, care să dispună de 
resurse fi nanciare corespunză-
toare, reprezintă o precondiție 
pentru stabilitatea și bunăstarea 
tuturor locuitorilor Republicii 
Moldova.

„Cu această ocazie, doresc 
se evidențiez posibilitățile auto-

rităților locale din România de a 
fi nanța direct proiecte comune 
cu autoritățile locale din Republi-
ca Moldova. Încurajez și în acest 
context intensifi carea demersuri-
lor autorităților locale în vederea 
sporirii numărului înfrățirilor dintre 
localitățile celor două maluri ale 
Prutului.“ Daniel Ioniță a amintit 
despre campania „Centenar prin 

Înfrățiri“, care a fost lansată în 
anul 2017 de Ministerul Pentru 
Românii de Pretutindeni din Ro-
mânia. „Este o campanie menită 
să promoveze în mod activ în-
cheierea acordurilor de înfrățire 
și de cooperare între unitățile ad-
ministrativ-teritoriale din România 
și Republica Moldova. Această 
campanie continue și anul acesta. 
De asemenea, vreau să mă refer 
și la proiectele transfrontaliere din 
programele operaționale comune 
Republica Moldova-România sau 
cele de la Marea Neagră, precum 
și la noile instrumente din cadrul 
strategiei UE pentru regiunea Du-
nării.  Aceste inițiative sunt menite 
să fi e implementate și fi nanțate cu 
sprijinul Uniunii Europene.“

Ambasadorul României a în-
curajat aleșii locali din Republica 
Moldova să participe activ în cadrul 
tuturor acestor proiecte ce pot adu-

ce benefi cii directe cetățenilor din 
comunitățile locale.“

De asemenea, Excelența Sa a 
confi rmat faptul că există deschi-
dere și disponibilitate din partea 
partenerilor din România de a se 
implica activ în elaborarea și im-
plementarea unor proiecte comune 
transfrontaliere, în benefi ciul co-
munităților locale de pe cele două 

maluri ale Prutului.
„România a sprijinit constant 

proiecte în domeniul dezvoltării 
economice, promovării IMM-urilor 
și asociațiilor de producători, atât 
la nivelul autorităților centrale, dar 
și la nivelul Agențiilor de Dezvol-
tare Regională și al autorităților 
locale. Doresc să evidențiez des-
chiderea în 2018, la Chișinău, a 
Asociației Investitorilor din Ro-
mânia, o organizație profesională 
menită să contribuie la coordona-
rea eforturilor noastre și a oame-
nilor de afaceri români, în vederea 
atragerii de investiții străine în Re-
publica Moldova, în special inves-
tiții românești.“

Daniel Ioniță i-a asigurat pe 
aleșii locali de faptul că Româ-
nia va continua să sprijine par-
cursul european al Republicii 
Moldova. „Toate acțiune imple-
mentate până în prezent confi rmă 
angajamentul nostru ferm și con-
stant pentru sprijinirea moderniză-
rii și a reformării unor sectoare din 
Republica Moldova care au un im-
pact direct asupra cetățenilor sau 
agenților economici. România va 
continua să ofere sprijinul său 
politic și fi nanciar procesului de 
integrare europeană și dezvoltă-
rii economice durabile, atât la ni-
vel central cât, mai ales, la nivel 
local, în Republica Moldova.“

Ambasadorul României la Chi-
șinău a adus sincere felicitări con-
ducerii CALM și tuturor membrilor 
organizației cu ocazia aniversării și 
i-a încurajat în demersurile lor de 
promovare a principiilor descentra-
lizării și dezvoltării locale durabile. 
În condițiile în care aleșii locali sunt 
la fi nal de mandat, Daniel Ioni-
ță  le-a dorit tuturor celor care can-
didează mult succes, arătându-se 
convins că aleșii locali vor benefi -
cia în continuare de sprijinul celor 
i-au ales și până acum.

succese în relația cu autoritățile 
administrației centrale, de multe 
ori, cele care pun cele mai multe 
piedici bunei funcționări a colecti-
vității locale.

Avem rezultate foarte bune 
atunci când reprezentanții au-
torităților locale și ai celor cen-
trale găsesc limbă comună sau 
timp pentru a dialoga. Cum îi 
motivăm să găsească acest 
timp sau înțelegere privind ne-
cesitatea dialogului?

Emil Drăghici: Timpul și în-
țelegerea sunt date de caracte-
rul oamenilor. Eu țin foarte mult 
la această legătură pentru că, 

să observați că și noi avem în 
Parlamentul României primari ai 
comunelor care au ajuns acolo 
dar n-au făcut nimic, nici cât au 
fost în comunele lor și nici cât 
sunt în Parlament. Așadar, con-
tează cel mai mult caracterul 
persoanelor.

Totuși, observăm că în Ro-
mânia există un dialog între au-
toritățile locale și cele centrale.

Emil Drăghici: Să știți că de 
multe ori este un dialog al surzi-
lor și trebuie să remarc faptul că 
și noi avem multe neajunsuri. În 
acest an, în urma Adunării Gene-
rale am venit cu o listă de prio-
rități ale comunelor, astfel încât 
să arătăm problemele pe care 
le-am constatat, dar și să oferim 
soluțiile de care guvernanții să 
țină seama. Mai nou, am supus 
atenției și anul în care am făcut 
prima dată o propunere sau alta. 
Am constatat că sunt și propu-
neri care au 10-15 ani și  atunci 
e clar că suntem într-o zonă în 
care autoritățile administrați-

ei publice centrale, nu mai pot 
spune că sunt surde, sunt lipsite 
de cel mai mic element de bu-
nă-credință.

Putem spune că datorită 
acestei cooperări între ACoR și 
CALM au apărut și foarte multe 
parteneriate între comunitățile 
locale de pe cele două maluri 
ale Prutului, multe proiecte co-
mune..

Emil Drăghici: Legislația 
României prevede că orice co-
mună înfrățită cu orice sat, co-
mună sau oraș din Republica 
Moldova poate să facă parte-
neriate. Problema este că și noi 
avem multe de făcut în comune-
le noastre și e greu să rupi de la 
tine ca să dai altuia din sistemul 
public. Totuși, sunt primari care 
reușesc acest lucru, îmi vine în 
minte acum colegul și prietenul 
Alin Adrian Nica din comuna 
Dudeștii Noi, județul Timiș, care 
are vreo două investiții în Repu-
blica Moldova, în satele cu care 
este înfrățit.

”NOI NE-AM PROPUS SĂ ADUCEM CALM-UL ÎN STRUCTURILE EUROPE-
NE, PRECUM ESTE COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR ȘI AM ȘI 
REUȘIT, PE ZONE INFORMALE, CE-I DREPT, DAR DE MULTE ORI ACES-
TEA SUNT CELE MAI IMPORTANTE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE LEGĂTURILE 
DIRECTE PE CARE LE POT AVEA CEI DIN CALM CU NOI ȘI CU COMITE-
TUL EUROPEAN AL REGIUNILOR – STRUCTURĂ LA NIVEL EUROPEAN 
CARE REUNEȘTE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE!”

AMBASADORUL ROMÂNIEI LA CHIȘINĂU DANIEL IONIȚĂ 
A ÎNCURAJAT CALM-ul ÎN DEMERSURILE DE PROMOVARE 
A PRINCIPIILOR DESCENTRALIZĂRII ȘI DEZVOLTĂRII LOCALE DURABILE!

„CA PARTENER ECONOMIC PRINCIPAL AL REPU-
BLICII MOLDOVA, ROMÂNIA ESTE COINTERESA-
TĂ ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ ȘI 
COMPETITIVĂ, CARE SĂ OFERE UN MEDIU DE 
AFACERI PRIETENOS PENTRU COMPANIILE LO-
CALE, DAR ȘI PENTRU INVESTITORII STRĂINI, 
SĂ DISPUNĂ DE UN SISTEM BANCAR VIGUROS, 
PRECUM ȘI DE REGULI CLARE ȘI TRANSPAREN-
TE DE ACCES PE PIAȚĂ ȘI DE SOLUȚIONARE A 
EVENTUALELOR DISPUTE FINANCIARE!“
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BJØRN RONGEVAER, EXPERT ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI AUTORITĂȚILOR LOCALE ȘI REGIONALE DIN NORVEGIA: 

„CALM–UL S-A TRANSFORMAT ÎNCET-ÎNCET 
ÎNTR-O ASOCIAȚIE SIMILARĂ CELOR DIN EUROPA”
Bjørn Rongevaer, expert 

în cadrul Asociației Autori-
tăților Locale și Regionale 
din Norvegia și-a manifestat 
bucuria de a fi  la evenimen-
tul cu genericul „9 ani cu 
CALM pentru Descentraliza-
re, Autonomie și Dezvoltare 
Locală” și i-a asigurat pe cei 
prezenți în sală că asocia-
ția pe care o reprezintă va 
lucra și în continuare cot la 
cot cu CALM.  

De ce este important ca auto-
ritățile locale să aibă o asociație 
care să le reprezinte drepturile?

Bjørn Rongevaer: Congresul 
Autorităților Locale din Moldova 
este foarte important pentru au-
toritățile locale. Pentru autoritățile 
centrale este foarte greu să aibă 
aproape 900 de interlocutori, iar 
prin intermediul CALM ei au aceas-
tă abilitate de a comunica cu cei 
care îi reprezintă.

La noi nu prea există această 

cultură a comunicării…
Bjørn Rongevaer: Cazul Re-

publicii Moldova este specifi c, dar 
îmi pot imagina că nu se înțelege 
pe deplin rolul asociației. Este im-
portant să se conștientizeze că nu 

luptă nimeni împotriva cuiva, dar 
este cineva care oferă suport, cu 
care poți lucra și soluționa diverse 
probleme.

Guvernul Norvegiei este un 
mare susținător al CALM. De ce 
credeți că este important să aju-
tați CALM-ul?

Bjørn Rongevaer: Deoarece 
în țara mea există un dialog foar-
te bun între nivelul local, regional 
și cel național privind multiplele 
domenii de politici. Cred că avem 
un sistem bine pus la bun pentru 
a avea acest dialog. Și la voi este 
nevoie de cineva competent și cre-
dibil cu care să se dialogheze.

Credeți că asociația CALM 
este una puternică?

Bjørn Rongevae: Da, deoa-
rece are foarte mulți membri și 
are un dialog activ cu ei. Sigur 
că încă este mult de lucru, de-
oarece trebuie să fie perceput și 
acceptat în calitate de partener. 
CALM trebuie să fie relevant atât 
pentru autoritățile centrale, cât 
și pentru membrii săi. Aceasta 
este provocarea CALM, trebu-
ie să ai un bun dialog ca să știi 
ce doresc, care sunt necesitățile 
membrilor și să faci în așa fel în-
cât să te faci auzit la nivelul ad-
ministrației centrale.

Ce părere aveți despre eveni-
mentul de astăzi?

Bjørn Rongevaer: A fost des-
tul de interesant,  s-a discutat des-
pre CALM-ul de acum 9 ani, când 
a fost creată o organizație mică, cu 
câțiva oameni entuziaști și CALM–
ul care s-a transformat încet-încet 
într-o asociație similară celor din 
Europa.

”CALM TREBUIE SĂ FIE RELEVANT ATÂT PENTRU 
AUTORITĂȚILE CENTRALE, CÂT ȘI PENTRU MEM-
BRII SĂI. ACEASTA ESTE PROVOCAREA CALM, 
TREBUIE SĂ AI UN BUN DIALOG CA SĂ ȘTII CE 
DORESC, CARE SUNT NECESITĂȚILE MEMBRI-
LOR ȘI SĂ FACI ÎN AȘA FEL ÎNCÂT SĂ TE FACI 
AUZIT LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI CENTRALE!”

40 de primari din Republi-
ca Moldova au mers acum 9 
ani în Bulgaria pentru a cu-
noaște ce înseamnă o aso-
ciație reprezentativă a au-
torităților locale, una care 
să apere interesele tuturor 
autorităților locale, indife-
rent de apartenența politi-
că. Ginka Tchavdarova era 
atunci director executiv al 
Asociației APL din Bulgaria 
(NAMRB), această instituție 
fi ind un model  pentru multe 
asociații din Europa de Est 
și cea Centrală. Ginka Tcha-
vdarova a participat la eve-
nimentul de marcare a celor 
9 ani de la fondarea CALM și 
ne-a spus care sunt reușitele 
CALM, dar și  care ar trebui 
să fi e următoarele obiective.

Sunteți mulțumită de rezul-
tatele înregistrate de CALM în 
acești 9 ani de activitate?

Ginka Tchavdarova: În Eu-
ropei de Est, unde sunt țări care 
au avut regimuri comuniste, unde 
încă mai există o gândire centra-
lizată, este foarte greu de creat o 
asociație puternică, democratică, 
apolitică, care să apere interese-
le APL, adică ale cetățenilor. Doar 
cei care au parcurs această etapă 
pot aprecia la justa valoare ceea 
ce au făcut colegii din CALM. Este 
important că au reușit în acești ani 
nu doar să existe, deoarece sunt 
asociații în alte țări care nu aduc 
niciun folos autorităților locale și 
societății. CALM-ul, încă de la în-
ceput s-a implicat în proiectele 
internaționale, precum cele ale 
NALAS, a acumulat experiență, a 
venit cu expertiză și încearcă să 
construiască un dialog cu autori-

tățile centrale, conform principii-
lor democratice. Este adevărat că 
noi vrem să obținem rezultate cât 
mai repede. Dacă am avut o în-
trevedere cu ministrul Finanțelor 
sau cu un alt reprezentant al Gu-
vernului așteptăm ca imediat să 
fi m auziți și să înregistrăm pro-
grese. Experiența mea vastă de 
director al asociației APL din Bul-
garia m-a învățat că uneori este 
nevoie de 10 întâlniri și tocmai la 
a 11-a vom obține un rezultat. Iată 
de ce unul dintre cuvintele care 
ar trebui să ne caracterizeze este 
răbdarea. E fi resc să ne dorim ca 
mâine oamenii să trăiască mai 
bine, ca autoritățile locale să aibă 
posibilitatea să răspundă necesi-
tăților cetățenilor din localitățile 
lor, să poată privi în ochii consă-
tenilor, să nu fi e nevoite să expli-
ce că nu pot face una sau alta de-
oarece nu sunt bani. Prin prisma 
experienței mele, pot spune că 
sunt foarte mulțumită de rezulta-

tele pe care le-a înregistrat CALM 
în acești 9 ani. Poate că cei din 
CALM nu sunt atât de mulțumiți, 
deoarece ei au așteptări mult mai 
mari, dar așa și trebuie să fi e de-
oarece, dacă nu avem obiective 
mărețe, nici dezvoltare nu vom 
avea.

Ce părere aveți despre eveni-
mentul care a fost organizat de 
CALM pentru a marca acești 9 ani 
de la constituire?

Ginka Tchavdarova: A fost un 
eveniment foarte bun, o  modalitate 
de a ne revedea și e bine ca aceas-
tă manifestare să devină o tradiție. 
La început și pe noi ne criticau do-
natorii externi spunându-ne că deja 
am obținut niște rezultate și e tim-
pul să ne oprim, să apreciem ceea 
ce am făcut, întrebându-ne de ce 
imediat venim cu altă problemă și 

alergăm să o soluționăm? Și voi tre-
buie să învățați să prețuiți efortul pe 
care îl depuneți, dar și oamenii care 
v-au ajutat să obțineți rezultatele pe 
care le aveți. Evenimentul de astăzi 
a avut anume acest obiectiv, de a 
aprecia oamenii care au făcut ceva 
pentru CALM, care au contribuit la 
dezvoltarea comunităților. Ei trebuie 
menționați și lor trebuie să le spu-
nem mulțumesc! Primarii, atunci 
când se întâlnesc cu cetățenii, 
sunt luați la întrebări și chiar și 
atunci când oamenii văd rezul-
tate, evită să spună mulțumesc. 
Oamenii nu le spun mulțumesc 
primarilor pentru că e lumină 
sau drumul reparat, dar imediat 
prezintă altă problemă ce trebu-
ie soluționată. Este important să 
nu uităm cine a ajutat CALM-ul, 
această instituție trebuie să existe 

100-200 de ani, la fel ca alte asoci-
ații din Europa, dar trebuie păstra-
tă memoria instituțională a CALM, 
despre oameni, despre munca de-
pusă și despre primele rezultate. 
Acestea pot părea nesemnifi cative, 
dar la acea vreme ele erau foarte 
importante, deoarece au schimbat 
unele abordări. Mi-a plăcut foarte 
mult forumul de astăzi, iar o idee 
foarte bună a fost cea de a invita 
noii reprezentanți ai Parlamentu-
lui care până acum au avut putere 
de decizie la nivel local. Totodată, 
asociațiile noastre sunt viabile și 
înregistrează rezultate pentru că 
misiunea este de a avea dialog 
atât cu reprezentanții APL, dar și 
cu guvernarea. Acest lucru nu este 
întotdeauna ușor, dar dacă noi nu 
vom vorbi, nu vom propune soluții, 
va rămâne totul la nivel de plângeri 
și nemulțumiri. Doresc CALM-ului 
să nu-și piardă dispoziția creati-
vă, să aibă puteri și răbdare și să 
înregistreze, pas cu pas, noi rezul-
tate, ca să schimbe în bine satele 
și orașele din Republica Moldova, 
deoarece acesta este scopul fi nal 
al CALM. Urmăresc că deja orașe-
le și satele s-au schimbat, au fost 
renovate grădinițele, școlile, sunt 
reparate unele drumuri, iar acesta 
este efortul făcut la nivel local. Si-
gur că acest lucru a devenit posibil 
susținerea partenerilor europeni, 
dar e greu de obținut fi nanțările, de 
coordonat cu acestea și de dat dări 
de seamă. Noi o perioadă lungă 
am învățat acest proces și cunoaș-
tem că pentru greșeli se plătește 
cu bani grei. Iată de ce trebuie să 
dezvoltăm capacitățile și cunoștin-
țele APL, să dezvoltăm cultura de 
a atrage investiții, cum să adminis-
trăm transparent și astfel rezultatele 
vor fi  și mai vizibile.

GINKA TCHAVDAROVA, EX-DIRECTOR EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI APL DIN BULGARIA: 

„SCOPUL FINAL AL CALM ESTE SĂ SCHIMBE ÎN BINE 
SATELE ȘI ORAȘELE DIN REPUBLICA MOLDOVA!”

” DORESC CALM-ULUI SĂ NU-ȘI PIARDĂ DISPOZI-
ȚIA CREATIVĂ, SĂ AIBĂ PUTERI ȘI RĂBDARE ȘI 
SĂ ÎNREGISTREZE, PAS CU PAS, NOI REZULTATE, 
CA SĂ SCHIMBE ÎN BINE SATELE ȘI ORAȘELE 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, DEOARECE ACESTA 
ESTE SCOPUL FINAL AL CALM!”
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Așteptările autorităților 
locale de la noua guverna-
re, reformele ce vizează în 
mod direct autoritățile loca-
le, inițiative ce se doresc a 
fi  implementate deși nu sunt 
coordonate cu experții și so-
cietatea civilă, acestea sunt 
subiectele abordate în ca-
drul emisiunii Regionalii de 
către Mihail Sirkeli cu direc-
torul executiv al Congresului 
Autorităților Locale din Mol-
dova (CALM) Viorel Furdui.

Care sunt așteptările CALM și 
ale autorităților locale de la noua 
legislatură a Parlamentului și de 
la noul Guvern?

Viorel Furdui: Nu așteptăm 
nimic altceva comparativ cu cele-
lalte legislaturi și guvernări din ul-
timele aproape trei decenii. Avem 
mari restanțe la capitolul întăririi 
autonomiei locale, descentraliză-
rii, implementării angajamentelor 
asumate prin semnarea documen-
telor strategice din acest domeniu. 
Atât la nivelul CALM, dar și la cel 
al noii guvernări este foarte mult de 
lucru în ceea ce privește stabilirea 
priorităților în domeniul reformelor 
administrării publice. Potrivit CALM, 
la ora actuală aceste documente 
strategice,  printre care strategia 
de descentralizare și planul de ac-
țiuni sunt de ajuns pentru a între-
prinde unele măsuri de către noul 
Parlament și Guvern. Poate unii 
consideră că aceste acte nu mai 
sunt actuale, deși chiar autoritățile 
noastre recunosc că majoritatea 
obiectivelor din aceste documente 
nu au fost implementate. Totodată, 
în scurt timp Consiliul Europei va 
adopta o nouă Rezoluție cu reco-
mandări pentru Republica Moldova 
și din câte cunoaștem aceasta va 
conține constatări concrete privind 
domeniile de bază problematice în 
ceea ce privește democrația loca-
lă, descentralizarea și consolidarea 
acestor procese.

Fără a intra în detalii, puteți 
să ne spuneți dacă în această 
Rezoluție care va fi  prezentată 
în Consiliul Europei se constată 
o dinamică pozitivă sau lucrurile 
se înrăutățesc?

Viorel Furdui: În mare măsură 
noutăți nu sunt.  Actul se bazează 
pe concluziile Rezoluțiilor prece-
dente în care era explicată starea 
lucrurilor din Republica Moldova în 
cele mai principale domenii. Aceas-
ta este a patra Rezoluție din ultimii 
patru ani. Vă imaginați, în fi ecare an 
Republica Moldova a fost în centrul 
atenției Congresului Puterilor Loca-
le și Regionale al Consiliului Euro-
pei. Inclusiv în această Rezoluție 
se constată că starea lucrurilor este 
complicată și că nu s-au înregistrat 
îmbunătățiri comparativ cu etapele 
anterioare monitorizate, de exem-
plu din 2012, dimpotrivă, în unele 

cazuri chiar s-au înrăutățit, am în 
vedere domenii precum descentra-
lizarea fi scală, implicarea factorului 
politic, presiunea asupra primarilor, 
libertatea în domeniul decizional 
privind salarizarea din APL, etc. În 
această Rezoluție se constată exis-
tența multiplelor probleme ce se re-
găsesc și în Rezoluțiile anterioare, 
totodată se atrage atenția asupra 
unor aspecte ce s-au înrăutățit.

A patra Rezoluție în patru ani 
este rezultatul activității CALM?

Viorel Furdui: Cineva încearcă 
să plaseze vina pe CALM, reieșind 
din faptul că instituția noastră s-a 
adresat periodic după susținerea 
Congresului Puterilor Locale și Re-
gionale al CoE. De fapt, acesta este 
rezultatul unei expertize indepen-
dente, deoarece Consiliul Europei 
are o metodă anume de a activa, 
reprezentanții căruia se întâlnesc 
cu guvernarea, cu societatea civilă, 
vorbesc cu cei care s-au adresat cu 
diverse probleme, etc. Astfel, ex-
perții Congresului Puterilor Locale 
și Regionale al Consiliului Europei 
trag concluziile, le prezintă într-un 
limbaj diplomatic și vin cu unele re-
comandări pentru guvernare. Este 
un proces de lucru complex a unei 
structuri independente. În afară de 
aceasta, pe parcursul ultimilor patru 
ani au fost și alte rapoarte, studii în 
acest domeniu, elaborate de orga-
nizații independente cunoscute în 
Republica Moldova.

Guvernul Pavel Filip își pro-
pune să realizeze reforma admi-
nistrației locale. Prima etapă a 
fost reforma administrației cen-
trale, adică a Guvernului,  a fost 
micșorat numărul ministerelor, 
etc. Potrivit acestei strategii, 
etapa următoare ar trebui să fi e 
reforma administrației publice 
locale. În diverse cercuri se dis-
cută despre faptul că Guvernul 
va purcede la implementarea re-
formei autorităților locale imediat 
după alegerile parlamentare, una 
dintre opinii fi ind că se dorește 
realizarea acesteia până la urmă-
toarele alegeri locale care ar tre-
bui să aibă loc prin septembrie. 
Însă, din toate discuțiile totul se 
rezumă la reforma teritorial-ad-
ministrativă, se vorbește despre 
mărirea regiunilor, a primăriilor, 
alte aspecte nu sunt abordate. Se 
propun diverse concepte. Cum 
credeți, merită să reformăm APL 
și dacă da, la ce ar trebui în mod 
prioritar să atragem atenția?

Viorel Furdui: Încă acum 9 ani 
CALM spunea că este necesară 
reforma administrației publice, de-
oarece sistemul nu este efectiv, nu 
motivează angajații, este învechit 
și nu corespunde cerințelor actu-
ale. Ideea reformării administrației 
publice este bună și necesară. Noi 
avem posibilitatea să interacțio-
năm permanent cu reprezentanții 
autorităților centrale de la diferite 

niveluri și vedem cum oamenii se 
sufocă de la atâtea obligații, de la 
lipsa stimulării muncii lor, inclusiv 
cea materială. Chiar și reforma 
care a fost realizată nu a 
schimbat în mare par-
te starea de lucruri, 
au fost majorate pu-
țin salariile dar obli-
gațiile sunt mult mai multe 
și  productivitatea muncii nu 
a crescut. Ca idee, reforma 
este necesară, dar pentru a 
o implementa considerăm 
că este nevoie de o aborda-
re mai complexă, deoarece 
atunci când vorbim de adminis-
trația publică avem în vedere două 
tipuri de administrație: cea cen-
trală și cea locală, iar în Strategia 
de descentralizare se regăsește 
acest lucru. Atunci când reformăm 
administrația centrală trebuie să 
analizăm și ce va fi  cu administra-
ția locală. Ce presupune reforma 
APC? Stabilim cui revin compe-
tențele, cui delegăm o parte pentru 
a elibera din sarcinile autorităților 
centrale, astfel încât acestea să se 
ocupe de elaborarea politicilor și 
monitorizarea implementării aces-
tora. Delegăm unele obligații spre 
teritoriu, sau le descentralizăm 
spre autoritățile locale. Trebuie să 
fi e o abordare complexă a acestui 
proces de reformă. Considerăm 
că este o scăpare să faci reforma 
APC separat de cea a APL deoa-
rece astfel, la implementarea refor-
mei APL trebuie de revăzut multe 
aspecte. Dacă revenim la reforma 
APL, CALM consideră că se con-
fundă unele elemente ale acestei 
reforme. După părerea mea, a 
unui om care mai bine de 20 de 
ani activează în acest domeniu, 
atât la nivel științifi c, cât și la nivel 
practic, reforma APL înseamnă un 
proces mult mai amplu, mai com-
plex decât în cazul reformei APC. 
Acolo e posibil ca prin metode ad-
ministrative, indicații să comasezi 
niște ministere și să consideri că ai 
rezultatul. În domeniul APL acest 
lucru este mult mai difi cil, deoare-
ce aici sunt incluse mult mai mul-
te elemente. Este vorba despre 
organizarea teritorială, aspectul 
național, istoric, cultural, fi nanciar, 
administrativ, este un proces com-
plex. Părerea mea este că actuala 
guvernare, după ce a studiat pro-
blematica dată, a conștientizat că 
acesta este un proces mult mai 
complicat și nu poți să-l imple-
mentezi într-o noapte, fi ind nevoie 
de o cu totul altă  abordare. O să 
afi rm cu toată responsabilitatea 
că CALM-ul nu este împotriva 
reformei administrației locale, 
ci este împotriva abordărilor su-
perfi ciale. Nu putem să scoatem 
un singur element, cel al refor-
mei teritorial-administrative și 
în jurul acestuia să încercăm să 
construim ceva temeinic. Când 

vorbim despre asemenea reforme 
este nevoie de o abordare atentă, 
responsabilă. Considerăm că nu 
se lucrează transparent la pregă-
tirea acestui proces, părțile inte-
resate nu sunt implicate, cum ar 
fi  societatea civilă sau autoritățile 
locale. Despre această reformă se 
discută undeva, într-un cerc foar-
te îngust și nimic concret nu se 
cunoaște. Am auzit atâtea versi-
uni, deja ar exista și unele hărți cu 
anumite decizii luate, alții spun că 
ceea ce se discută nu este adevă-
rat. Noi ne dorim să ne implicăm 
în acest proces, avem o serie de 
propuneri care ar putea îmbună-
tăți aceste concepte.  Și în cazul 
acestei reforme suntem pentru 
monitorizarea procesului, acest 
lucru înseamnă transparență, 
includerea în proces a tuturor 
părților interesate, discuții largi 
în societate, învățarea greșelilor 
din trecut și identifi carea unui 
consens. Doar am avut reforme 
iar ele  trebuie studiate, greșelile 
învățate, pentru a nu călca pe ace-
eași greblă.  Reforma din 1998-
1999 a fost bună ca idee și parcă 
s-a dorit binele dar s-a întâmplat 
exact invers, așa ca de obicei. Ea 
a existat doar doi ani și atât. S-au 
cheltuit resurse mari pentru a o im-
plementa, apoi alte resurse mari 
pentru a reveni la etapa de până la 
reformă, ceea ce consider că a fost 
o greșeală deoarece nu ne putem 
juca cu așa ceva, iar cea mai mare 
pierdere din acest proces a fost că 
pentru 20 de ani a fost blocat pro-
cesul descentralizării. În afară de 
aceasta, mereu  se încearcă să ni 
se impună niște modele, cum ar fi  
cel al Daniei, Estoniei sau Albaniei. 
Problema constă în faptul că toate 

aceste reforme au o puternică am-
prentă locală și nu pot fi  copiate, 
deoarece condițiile sunt absolut di-
ferite și chiar în țările cu dinamică 
pozitivă în dezvoltare s-a parcurs 
un drum destul de lung pentru a le 
implementa, fi ind cu totul alte con-
diții atunci când au început acest 
proces. De exemplu, Estonia a 
primit resurse foarte mari pentru 
investiții, incomparabile cu ce are 
RM la ora actuală. Nu mai vor-
besc de e-guvernare, în Estonia 
au ajuns la un asemenea nivel de 
dezvoltare în acest domeniu încât 
deja votează prin internet. Nouă 
mereu ni se spune despre efectele 
benefi ce ale reformei, deși practica 
altor state ne demonstrează că nu 
prea există legătură între mărimea 
unității teritorial-administrative și 
bunăstarea acesteia sau a țării per 
ansamblu.

Argumentul care se aduce 
adesea în favoarea reformei ad-
ministrativ-teritoriale este că 
avem o țară fragmentată și sunt 
foarte multe primării mici care nu 
se pot dezvolta și că este nevoie 
de optimizarea acestora.

Viorel Furdi:  Slovacia, Cehia, 
Ungaria se dezvoltă, deși sunt frag-
mentate teritorial și primarii sunt 
aleși în unele cazuri de către 80 de 
persoane. În cadrul acestui sistem 
au fost create diverse instrumente 
care să asigure serviciile necesare 
cetățenilor cum ar fi  cooperarea in-
ter-municipală, delegarea unor atri-
buții, descentralizarea asimetrică, 
etc. Noi trebuie să fi m atenți, tocmai 
din acest motiv am spus că trebuie 
să discutăm despre aceste reforme. 
Inițial ar trebui să găsim răspuns la 
alte întrebări, cum ar fi  de ce APL 
nu au bani, oare pentru că sunt mici 

„O REFORMĂ TERITORIALĂ NEPREGĂTITĂ, 
NETRANSPARENTĂ ȘI GRĂBITĂ AR PUTEA AVEA 
EFECTE EXTREM DE PERICULOASE: STOPAREA 
ORICĂREI DEZVOLTĂRI, ACCELERAREA MIGRAȚIEI, 
DEGRADAREA ȘI DEPOPULAREA LOCALITĂȚILOR!”

„ACUM REALITATEA NU NE PERMITE SĂ IMPLE-
MENTĂM REFORMA ADMINISTRATIV-TERITORIA-
LĂ EXISTÂND UN RISC FOARTE MARE DEOARECE 
TOT CE S-A SCHIMBAT LA NIVEL LOCAL ÎN ULTI-
MII 5-10 ANI ESTE MERITUL PRIMARILOR CARE 
ÎNCEARCĂ SĂ ADUCĂ INVESTIȚII ȘI SĂ DEZVOL-
TE LOCALITĂȚILE, DEȘI CUNOAȘTEM ÎN CE CON-
DIȚII ACEȘTIA LUCREAZĂ. DACĂ VOM ELIMINA 
ACEST ELEMENT, MĂ TEM CĂ VOM AVEA UN 
EFECT INVERS DECÂT CEL AL AȘTEPTĂRILOR DE 
A MENȚINE POPULAȚIA ÎN TERITORIU!”

oamenii se
bligații, de la

lor, inclusiv
și reforma

u a 

multe 
cii nu 
forma 
ntru a 
derăm 
borda-

eoarece
adminis

DIRECTORUL EXECUTIV AL CALM VIOREL FURDUI: 
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Primarul orașului Căușeni Gri-
gore Repeșciuc va reprezenta 
autoritățile locale în Parlamen-
tul Republicii Moldova. Care sunt 
obiectivele câștigătorului manda-
tului de deputat pe circumscripția 
uninominală nr. 35 afl ăm din inter-
viul pentru calm.md.

Ce vă doriți să realizați în următorii 
patru ani de mandat?

Grigore Repeșciuc: Având aproape 
două mandate în calitate de primar al ora-
șului Căușeni cunosc tot ce ține de activita-
tea unei primării, începând de la infrastruc-
tură și fi nisând cu învățământul și instituțiile 
preșcolare.  Văzând câte probleme apar în 
gestionarea orașului am decis să candidez 
pentru funcția de depu-
tat, deoarece consider că 
cetățenii, dar și primarii 
au nevoie de o persoană 
care să reprezinte cir-
cumscripția 35 și nu doar. 
Consider că cei 10054 de 
cetățeni care mi-au acor-
dat votul de încredere nu 
au greșit și cred că nu-i 
voi dezamăgi.

Cum credeți, de ce 
oamenii v-au acordat 
acest vot de încredere?

Grigore Repeș-
ciuc: Sunt rezultatele 
lucrurilor pe care le-am 
realizat în orașul Căușeni. 
Deputatul ales pe circum-
scripție este al doilea pri-
mar. Până acum oamenii nu prea s-au întâl-
nit în sate cu deputații, iar eu am o strategie 
care vreau să o aplic astfel încât să mă văd 
periodic cu cetățenii și să încerc să pornesc 
carul din loc. Nu zic că voi soluționa totul, 
dar vin din APL și știu că cetățeanul atunci 
când are o problemă se adresează prima-
rului, polițistului de sector sau preotului. 
Iată de ce îmi doresc să păstrez legătura 
cu cetățenii.

De ce au nevoie autoritățile locale 
pentru a putea dezvolta comunitățile lo-
cale mai dinamic?

Grigore Repeșciuc: Avem nevoie de 
multe investiții și cred că comunitățile se 
vor dezvolta mai ușor dacă autoritățile loca-
le vor avea posibilitatea să plătească con-
tribuția în cadrul proiectelor. În primul rând 
îmi propun să soluționăm această proble-
mă, de asemenea voi îndemna cetățenii să 
se implice activ și ei în cadrul acestor pro-
iecte, mă refer în primul rând la cele de in-
frastructură: drumurile, trotuarele, ilumina-
tul stradal, apeductul și canalizarea. Sigur 
că sunt și alte probleme legate de salarii, 
pensii, agricultură, dar eu vorbesc, în primul 
rând, în calitate de gospodar al orașului Că-
ușeni. De exemplu, dacă cele 2,5 milioane 
de lei pe care le primim din Fondul Rutier 
ajungeau la noi nu de doi ani, dar de 25, 
în Căușeni 50% din drumuri erau asfaltate 
și 50% erau în variantă albă. Pentru ca un 
primar să aibă realizări trebuie susținut de 
populație, să aibă fi nanțare din proiectele 
în care participarea este transparentă. De 
exemplu, lucrez acum la Drumuri Bune II 
și am anunțat cetățenii că Primăria contri-
buie cu 35% din sută, Drumuri Bune oferă 
35% și dacă sunt dispuși să participe și ei 
cu  30% atunci vom reuși să avem rezultate 
mai bune.

Vorbeați de contribuția primăriilor în 

cadrul proiectelor. Cum credeți că ar pu-
tea fi  soluționată această problemă?

Grigore Repeșciuc: Cred că soluția 
poate fi  identifi cată prin intermediul Guver-
nului, ca aceste resurse necesare să fi e 
alocate de către autoritățile centrale. Ar fi  
bine să avem un fond destinat anume pen-
tru acest obiectiv. Sunt convins că atunci 
când vor demara lucrările de implementare, 
nici cetățeanul nu va fi  împotrivă să contri-
buie deoarece va vedea că se lucrează.

Vorbeați despre rezultatele obținute 
în urma descentralizării parțiale a Fon-
dului Rutier, un obiectiv pentru care a 
militat CALM. Cum va fi  colaborarea DVS 
în calitate de deputat cu CALM-ul?

Grigore Repeșciuc: În primul rând, 
vreau să-i aduc mulțumiri Dnei Tatiana Ba-

dan, deoarece a fost printre primele per-
soane care m-a felicitat cu ocazia  victoriei 
obținute în alegeri. Noi suntem cinci- șase 
primari care am câștigat mandatul de depu-
tat și ne propunem să facem un grup de lu-
cru pentru CALM, deoarece noi am început 
activitatea în CALM și am văzut ce poate 
face CALM-ul, că putem să ne unim, să dis-
cutăm toate problemele care sunt și aces-
tea să ajungă la Guvern și Parlament. Ple-
dez pentru o conlucrare strânsă cu CALM. 
Am fost și sunt activ, vreau să particip la 
toate ședințele CALM, să ne auzim unii 
pe ceilalți pentru a contribui la dezvoltarea 
comunităților, deoarece avem aleși locali 
foarte activi, care își depun toată străduința 
pentru a genera rezultate.

Toți primarii mizează acum pe acest 
grup de colegi care au devenit deputați…

Grigore Repeșciuc: Eu cred că unii 
dintre ei vor putea fi  și experți în cadrul 
grupului nostru de lucru, astfel încât să 
soluționăm problemele comune ale locali-
tăților. Noi, primarii care am acces în Par-
lament am avut o discuție despre modul în 
care am putea coopera cu CALM privind 
chestiunile ce trebuie soluționate. Chiar 
îmi doresc ca împreună cu ceilalți colegi 
să ne prezentăm în fața celor peste 800 de 
primari și să începem să lucrăm pe dome-
nii concrete. Eu vreau să aduc mulțumiri 
pentru că al doilea an, o parte din banii 
din Fondul Rutier ajung în bugetele loca-
le, sunt niște rezultate destul de bune, dar 
sper să găsim și alte modalități de a adu-
ce bani în comunități. De exemplu, sunt 
organizații care nu lasă în bugetele locale 
măcar un procent din veniturile pe care le 
obțin. APL nu trebuie să se întrețină doar 
din impozite și taxe, ele trebuie să obțină 
și un anumit procent din activitatea organi-
zațiilor prezente în teritoriu.

„O REFORMĂ TERITORIALĂ NEPREGĂTITĂ, 
NETRANSPARENTĂ ȘI GRĂBITĂ AR PUTEA 
AVEA EFECTE EXTREM DE PERICULOASE: 
STOPAREA ORICĂREI DEZVOLTĂRI, 
ACCELERAREA MIGRAȚIEI, DEGRADAREA 
ȘI DEPOPULAREA LOCALITĂȚILOR!”

sau pentru că ani de zile adoptăm strategii, 
planuri de acțiuni și nu le implementăm pen-
tru a consolida autonomia locală? Strategia 
de descentralizare prevede acțiuni concrete 
care ar spori calitatea guvernării la nivel lo-
cal. Dacă am fi  implementat măcar 50-70% 
din prevederile descentralizării fi nanciare 
am fi  avut cu totul altă realitate astăzi și 
urma să întreprindem cu totul alte măsuri. 
Dacă ar fi  fost respectat acest proces, dacă 
am fi  identifi cat clar care sunt probleme-
le APL, de ce calitatea serviciilor poate nu 
este cea așteptată de către cetățeni, am 
vedea că anume de aici ar trebui început 
totul, că problema este mult mai comple-
xă, că atunci când adoptăm o Strategie ne 
bazăm pe niște date, etc. Poate problema 
constă în cu totul altceva și anume în faptul 
că avem un sistem destul de centralizat, nu 
se oferă libertatea APL de a decide la nivel 
local? Poate este prea puternic controlul 
politic și cel administrativ asupra APL, poa-
te avem probleme în justiție și APL nu știu 
cum să se apere, iar dacă sistemul judiciar 
nu funcționează ei nu sunt motivați să lucre-
ze deoarece activitatea în APL presupune 
să ții cont mereu de legislație? În rezultatul 
studierii acestor probleme ne vom convinge 
că fragmentarea teritorială este unul dintre 
elementele acestei reforme și nu este prin-
tre cele prioritare. Acest lucru nu înseamnă 
că noi nu trebuie să optimizăm unele lucruri, 
poate ar trebui să atragem atenția la cât de 
efectiv este nivelul II și cât de mult cores-
punde realităților, important este să stabilim 
care sunt prioritățile.

Avem primării cu 1000 de oameni și 
cu 1000000 de oameni, cum este Chiși-
năul. În medie, o primărie din centrele 
raionale are 10000-15 000 de cetățeni. 
Aceste primării s-ar părea că nu sunt 
atât de mici. În condițiile actuale, în lipsa 
descentralizării fi nanciare, sunt indepen-
dente primăriile unde locuiesc 10000-
15000 de cetățeni?

Viorel Furdui: Ați adus un exemplu 
foarte bun. Cahul, Strășeni, Ungheni au 
20000-30000 de locuitori, Chișinăul are un 
milion. Dar în principiu, problema similară 
pentru toți este lipsa resurselor fi nanciare. 
Chișinăul, cu un potențial imens, oricum are 
probleme la acest capitol și defi ciențele se 
văd în calitatea serviciilor prestate. Există 
probleme la crearea echipelor la nivel local, 
deoarece există bariere și totul trebuie coor-
donat, iar legislația prevede tot felul de limi-
tări și altele. Pe parcursul activității noastre 
ne-am convins că problemele sunt comune 
atât pentru localitățile mici, cât și pentru cele 
mari. Cunosc primari de orașe care lucrea-
ză până seara târziu pentru că nu au juriști, 
alți specialiști și chiar dacă aceștia se anga-
jează pleacă după o perioadă foarte scurtă. 
CALM a încercat mereu să explice că APL 

au nevoie de mai multă liber-
tate pentru a decide, pentru că 
aceste orașe precum Cahul, 
Ungheni, Strășeni, Cimișlia, 
Edineț ar găsi resursele nece-
sare pentru a angaja specialiști 
buni, astfel încât să nu fi e ne-
voit primarul să scrie proiecte, 
dar să fi e persoane specializate 
în acest domeniu care cunosc 
și limbi străine, dar din păcate 
sistemul este atât de centralizat 
încât acest lucru nu este posibil. 
Acesta este doar un aspect. La 
dezvoltarea economică locală 
de asemenea există multe ob-
stacole. Nu o dată am spus 
că primarii noștri sunt niște 
oameni deosebiți deoarece, 

în pofi da tuturor obstacolelor, aceștia în-
registrează rezultate foarte bune. Acest 
lucru este posibil datorită entuziasmului 
lor, dar observăm că acesta deja începe 
să dispară fi indcă nu poate dura veșnic 
fără o motivație și mă tem că foarte mul-
ți primari buni nu vor dori să-și continue 
mandatul. Ideea este că în acest domeniu 
al APL există probleme mult mai prioritare 
decât un element distinct scos din acest pu-
zzle al reformei, cel teritorial-administrativ, 
care desigur că trebuie discutat, dar să nu fi e 
decis în umbră și apoi să ne confruntăm cu 
situații care au mai fost.

Care ar fi  prioritățile, din punctul DVS 
de vedere?

Viorel Furdui: Noi avem localități mici 
care au demonstrat că pot să se dezvol-
te și avem localități destul de mari fără 
potențial economic. Pentru a stabili care 
sunt prioritățile trebuie să constatăm 
exact care sunt problemele, iar aceste 
lucruri nu se decid într-un birou, ci în 
dezbateri largi. Trebuie de mers pe calea 
descentralizării fi nanciare, economice, ad-
ministrative. La nivel teritorial se pot face 
pregătirile necesare, inclusiv cooperarea 
inter-municipală, ceea ce la noi nu este 
dezvoltat, trebuie să acordăm o atenție mai 
mare descentralizării asimetrice, poate ofe-
rim mai multe posibilități municipiilor și ora-
șelor, ca să devină niște centre atractive, 
fără a lichida pe cineva. Trebuie să încura-
jăm amalgamarea benevolă, cunoaștem că 
sunt doritori de a se uni, localități cu tradiții 
comune, dar sunt și cazuri când două loca-
lități alăturate nu pot fi  unite, din mai multe 
motive. Este mult de lucru pentru a pregăti 
acest proces și tocmai după implementarea 
tuturor acestor reforme, având o imagine 
clară, poți întreprinde următorii pași. Acum 
realitatea nu ne permite să implementăm 
reforma administrativ-teritorială și con-
siderăm că există un risc foarte mare de-
oarece tot ce s-a schimbat la nivel local 
în ultimii 5-10 ani este meritul primarilor 
care încearcă să aducă investiții și să 
dezvolte localitățile, deși cunoaștem în 
ce condiții aceștia lucrează. Dacă vom 
elimina acest element, mă tem că vom 
avea un efect invers decât cel al aștep-
tărilor de a menține populația în terito-
riu. Chiar dacă s-au produs unele schim-
bări pozitive în ceea ce privește reparația 
drumurilor, alimentarea cu apă, canalizare, 
excluzând oamenii din inițiativa cărora sunt 
implementate aceste proiecte vom ucide 
speranța cetățenilor de a rămâne în aces-
te localități. Oare în asemenea condiții nu 
vom accelera procesul de emigrare? Nouă 
ni se explică faptul că reforma este nece-
sară pentru a stopa migrația, dar dacă e 
să analizăm atent, o reformă nechibzuită 
ar putea stimula acest proces.

DEPUTATUL ÎN NOUL PARLAMENT 
GRIGORE REPEȘCIUC: 

„PLEDEZ PENTRU O CONLUCRARE 
STRÂNSĂ CU CALM”
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DEPUTATUL ÎN NOUL PARLAMENT ALEXANDRU BOTNARI: 
„CUNOSC TOATE POLITICILE CARE AR UȘURA MUNCA PRIMARILOR 

ȘI VOI MUNCI FOARTE MULT ÎN ACEASTĂ DIRECȚIE”

Primarul municipiului Hâncești 
Alexandru Botnari, vicepreședinte al 
Congresului Autorităților Locale din 
Moldova (CALM)  a fost ales de că-
tre cetățenii din circumscripția nr. 
38  să-i reprezinte în Parlamentul Re-
publicii Moldova. Din interviul pentru 
calm.md afl ăm care vor fi  prioritățile 
deputatului Alexandru Botnari în ur-
mătorii patru ani, dar și dacă este po-
sibilă o reformă a APL până în toam-
nă, atunci când cel mai probabil vor 
avea loc alegeri locale.

Cum a fost această campanie electorală?
Alexandru Botnari: A fost complicat, de la 

cetățeni am așteptat un alt rezultat,  având în 
vedere munca pe care am depus-o în calitate 
de primar în cei 16 ani. Îmi pare o absurditate 
faptul că cineva care nu a făcut nimic în acest 
oraș a luat aproape jumătate din voturi.

De ce este important să avem aleși locali 
în Parlament?

Alexandru Botnari: Sunt necesare multe 

schimbări în administrația publică locală, deoa-
rece la ora actuală aceasta cam este delăsată. 
Trebuie să acordăm mai multe împuterniciri 
APL, mă refer, în mod special, la nivelul I, să 
le dăm posibilitatea să acumuleze anumite im-
pozite ca să poată să facă lucruri bune în loca-
litățile lor. În afară de aceasta, mă interesează 
foarte mult subiectul privind reforma adminis-
trativ-teritorială, voi opta pentru ca aceasta să 
fi e implementată, să fi e municipalități și nu 
raioane. Nu sunt de acord cu comasarea mai 
multor primării, deși sunt și unele unități cu 
doar 200 de cetățeni.

E posibilă realizarea acestei reforme 
până în toamnă, atunci când s-ar putea să 
avem alegeri locale?

Alexandru Botnari: Practic, acest lucru nu 
este real, vom vedea însă și  în funcție de cât 
de repede va fi  creată noua coaliție de guver-
nare, dar și de ce se va întâmpla în continuare 
în Parlament.

Unii cetățeni afi rmă că după aces-
te alegeri, mai mulți deputați vor acorda 
o atenție mai sporită zonelor de unde au 
acumulat voturi.

Alexandru Botnari: Nu cred că este co-
rect. Eu întotdeauna am muncit pentru soluți-
onarea problemelor tuturor cetățenilor, nu doar 
pentru cei care m-au votat. Așa voi proceda și 
de acum încolo, împreună cu echipa din care 
fac parte. În ultimii doi ani foarte multe lucruri 
s-au schimbat și așa va fi  și în continuare.

Aveți o experiență bogată în APL, ați 
reușit să realizați mai multe proiecte în 

Hâncești. Nu vă va lipsi activitatea de la 
Primărie?

Alexandru Botnari: În cei 16 ani de muncă 
am investit în Hâncești circa 900 milioane de 
lei. Am venit la cârma acestui oraș când nu era 
lumină stradală, nici gazoduct, apă sau cana-
lizare. Nu a fost simplu, dar în viață sunt mo-
mente când trebuie să faci o schimbare, ca să 
poți face lucruri mai multe și mai mari.

Ați identifi cat o persoană pe care o veți 
susține în alegerile locale din Hâncești?

Alexandru Botnari: Încă nu, dar sunt con-
vins că voi fi  implicat la maxim pentru a susține 
acele persoane care vor putea să continue lu-
crurile bune pe care le-am început, deoarece 
am planuri foarte mari pe care urmează să le 
vedeți și DVS, nu doar pentru municipiul Hân-
cești, dar pentru toată regiunea.

În lipsa alesului local, la Primăria din 
Hâncești este o echipă consolidată care să 
facă față provocărilor până la următoarele 
alegeri?

Alexandru Botnari: Sunt convins de acest 
lucru. Am o echipă consolidată, alături de care 
am muncit ani de zile și nu-mi fac griji în aceas-
tă privință.

Presupun că majoritatea primarilor din 
Republica Moldova își pun mari speranțe în 
cei câțiva reprezentanți ai APL care au ac-
ces în Parlament...

Alexandru Botnari: Eu cunosc toate po-
liticile care ar putea ușura munca primarilor 
și voi munci foarte mult în această direcție. 
Primarii sunt aleși direct de către cetățeni 

și este necesar să facem mai multe schim-
bări în legislație pentru ca să le fi e mai ușor 
să  înregistreze rezultatele pe care cetățenii 
le așteaptă .

Spuneați că printre prioritățile DVS va fi  
reforma administrației locale, dar și majora-
rea impozitelor care să ajungă în bugetele 
locale…

Alexandru Botnari: Nu putem vorbi des-
pre majorarea impozitelor, acest lucru nu este 
real. Ne propunem ca unele impozite care se 
duc acum la nivelul central să fi e împărțite în 
așa fel încât să poată supraviețui și autoritatea 
publică locală. De asemenea, intenționăm să 
dezvoltăm unele fabrici de producție care ar 
putea avea un impact economic în localități și 
chiar în regiuni.

Sunteți și vicepreședinte al CALM. Cum 
ar trebui să fi e cooperarea între autoritățile 
centrale și CALM?

Alexandru Botnari: Când se va începe lu-
crul în Parlament vom avea discuții și, în urma 
propunerilor ce vor veni de la CALM, care re-
prezintă, în primul rând, autoritățile publice lo-
cale de nivelul I, vom decide. Din CALM astăzi 
fac parte nivelul I și nivelul II, deși nu am prea 
văzut ca nivelul II să fi e activ în cadrul acestei 
organizații. Trebuie de aranjat lucrurile în ca-
drul CALM în așa fel încât să avansăm, nu să 
regresăm.

De ce este nevoie de CALM?
Alexandru Botnari: Întotdeauna CALM-ul 

a fost de ajutor tuturor primarilor. Urmează să 
discutăm și să îmbunătățim lucrurile.

În urma rezultatelor alegeri-
lor parlamentare din 24 februa-
rie, Petru Frunze, primar de 
Puhoi, Ialoveni a câștigat man-
datul de deputat.  Din interviul 
acordat pentru calm.md afl ăm 
care vor fi  obiectivele sale în 
Parlamentul Republicii Moldova 
și de ce schimbări este nevoie 
pentru ca autoritățile locale să 
poată dezvolta comunitățile.  

Cum a fost această campanie și 
dacă ați fost încrezător în victoria pe 
care ați obținut-o?

Petru Frunze: Campania electo-
rală respectivă a fost o noutate pentru 
Republica Moldova însă din start am 
știut că vom învinge, deoarece în cir-
cumscripția în care am candidat, întot-
deauna s-a votat pentru direcția pro-
europeană și cred că oamenii m-au 
ales deoarece avem același obiectiv, 
cel de a ne integra în Uniunea Euro-
peană și de a ne apropia cât mai mult 
de aceste valori.

 Integrarea în UE se face și prin 
intermediul comunităților locale, 
sunt unii primari care reușesc să 
aducă investiții și să realizeze schim-
bări importante la nivel local.

Petru Frunze: Da, așa este. Noi 
avem ca obiectiv și descentralizarea 
mai multor impozite care sunt achita-
te de către persoanele fi zice și cele 
juridice din comunități.  Un exemplu 
în acest sens sunt comunitățile din 
Uniunea Europeană, acolo o parte din 
impozite sunt defalcate în bugetele 
locale și comunitățile au posibilitatea 
să dezvolte proiecte locale prin inter-

mediul impozitelor care sunt achitate 
chiar de către membrii comunității. În 
acest sens avem mai multe inițiative 
legislative care urmează a fi  înaintate 
spre aprobare în Parlament deși în-
țelegem că situația este cam difi cilă 
în ceea ce privește identifi carea unui 
consens privind susținerea acestora. 
Considerăm că  totuși deputații vor 
conștientiza că autoritățile locale tre-
buie să fi e independente fi nanciar, iar 
primarii să se supună doar legilor și 
cetățenilor care i-au votat, nu liderilor 
de partide sau de nevoie să fi e me-
reu de partea celor de la guvernare în 
speranța că vor avea posibilitatea să-
și dezvolte comunitățile.

Credeți că veți reuși să aveți mai 
multe rezultate în funcția de deputat 
decât în cea de ales local?

Petru Frunze: Da, desigur, deoa-
rece în perioada în care am exercitat 
cele două mandate de primar m-am 
confruntat cu o mulțime de probleme 
soluția cărora este la nivel central, dar 
și cu lipsa democrației, fapt ce pericli-
ta realizarea multor proiecte necesare 
pentru comunitate. Sunt sigur că ase-
menea impedimente au fost în mai 
multe comunități, acolo unde primarii 
doreau să implementeze niște proiec-
te dar, prin diferite pârghii autoritățile 
centrale le îngrădeau acest drept și 
cu  părere de rău, chiar și în satul Pu-
hoi multe proiecte au rămas nefi naliza-
te din cauza că nu a existat o colabo-
rare cu autoritățile centrale, în interesul 
cetățenilor.

Ce ne puteți spune despre mo-
dalitățile de colaborare a DVS în 
calitate de deputat cu Congresul 

Autorităților Locale din Moldova 
(CALM)?

Petru Frunze: În primul rând vom 
colabora prin intermediul mai multor 
primării, dar vom studia și propunerile 
din cadrul CALM-ului privind necesită-
țile modifi cărilor legislative. CALM-ul 
este o instituție pe care o respect foarte 
mult și voi fi  deschis pentru a contribui 
la asigurarea bunei funcționări a APL.

Vom avea cam puțini reprezen-
tanți ai APL în Parlament, deși CALM 
și-a dorit ca numărul acestora să fi e 
cât mai mare, deoarece anume pri-
marii, președinții de raioane cunosc 
cel mai bine care sunt necesitățile 
de la nivel local și ar putea fi  impor-
tanți promotori ai schimbărilor…

Petru Frunze: Totuși, sunt câțiva 
colegi primari care vor exercita func-
ția de deputat și cred că vom avea o 
discuție pentru ca într-adevăr să nu 
uităm de unde am pornit și să ajutăm 
colegii din APL. În ceea ce privește 
descentralizarea, o parte din proble-
me au fost soluționate, dar mai sunt 
o mulțime de restanțe unde am pu-
tea să punem umărul ca fi e posibilă 
dezvoltarea comunităților, deoarece 
o autonomie locală are posibilitatea 
să se dezvolte atunci când este auto-
nomă fi nanciar. Ne dorim să atragem 
fonduri din UE ca ulterior, prin inter-
mediul proiectelor, APL să le poată 
accesa. Cu părere de rău, în acest 
moment fi nanțarea europeană practic 
este stopată, dar sperăm foarte mult 
să deblocăm această situație.

Autoritățile locale speră ca aces-
te resurse să vină direct în comuni-
tățile locale, nu prin intermediari..

Petru Frunze: Acesta este și un 
obiectiv al meu, am avut mai multe 
discuții cu eurodeputații, dar și cu 
reprezentanți ai APC din România 
privind necesitatea formării unui fond 
destinat APL din Republica Moldo-
va și România care au acorduri de 
înfrățire, astfel încât  APL să poată 
accesa direct acești bani. Nu cred că 
este corect atunci când Uniunea Eu-
ropeană sau România oferă susține-
re fi nanciară Republicii Moldova iar 
societatea nu cunoaște ce s-a făcut 
exact cu acești bani. Într-o comunita-
te însă orice proiect  este mediatizat 
într-un asemenea mod încât practic 
toți membrii acesteia cunosc suma 
dar și cine a oferit grantul.

Un alt subiect despre care se 
discută în ultima perioadă este re-
forma APL, în special cea adminis-
trativ-teritorială. Ce părere aveți 
DVS despre o posibilă implementa-
re a acesteia?

Petru Frunze: În acest domeniu 
de mult timp se bate pasul pe loc, iar 
inițiativa care se propune acum nu 
este una atât de bună deoarece nu 
poți să lipsești o comunitate de servi-
ciile unei primării și să nu-i oferi nimic 
în loc. Atât timp cât nu oferi nimic în 
schimb nicio reformă nu poate fi  bene-
fi că, deoarece îi lipsești pe oameni de 
dreptul de a avea servicii mai aproa-
pe de ei. Cetățenii vor fi  nevoiți să se 
deplaseze în altă localitate pentru a 
obține un simplu certifi cat, dar în loc 
nu li se va oferi nici transport calitativ, 
nici alte servicii echivalente sumei de 
bani cheltuiți pentru funcționarea unei 
primării timp de un an.

Înțelegem că veți milita și pentru 
fortifi carea relațiilor dintre comuni-
tățile locale din Republica Moldova 
și România…

Petru Frunze: Sunt președintele 
Ligii Aleșilor Locali care au semnat 
declarația de unire cu România și 
acest fapt ne motivează să avem o 
bună colaborare cu autoritățile loca-
le, dar și centrale din România. După 
cum am menționat, este necesar de 
urgență de a crea un fond, ca în par-
teneriat cu primăriile din România să 
avem acces la fi nanțările românești și 
europene. Ne dorim să avem posibi-
litatea să aducem valorile românești 
în comunitățile noastre prin diverse 
proiecte culturale dar și de infrastruc-
tură, pentru că la noi lucrurile stau 
mult mai prost decât în România. Noi 
știm că Uniunea Europeană vrea să 
ajute Republica Moldova dar nu gă-
sește modalitatea prin care să fi e ofe-
riți acești bani, deoarece reformele 
asumate de către statul nostru  nu au 
fost implementate până la capăt. Iată 
de ce noi sperăm că se va identifi ca 
formula de a crea aceste fonduri ce 
vor putea fi  accesate direct de către 
primării.

DEPUTATUL ÎN NOUL PARLAMENT PETRU FRUNZE: 
„NICIO REFORMĂ NU POATE FI BENEFICĂ ATÂT TIMP CÂT NU OFERĂ 
CETĂȚEANULUI NIMIC ÎN SCHIMB”
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În perioada 13-15 martie, 
la Bruxelles, Belgia, a avut 
loc cea de-a 7-a ediție glo-
bală a Forumului de Politici 
Privind Dezvoltarea. Peste 
90 de reprezentanți ai auto-
rităților locale, ai organiza-
țiilor societății civile, ai aso-
ciațiilor profesionale și de 
afaceri, ai statelor membre 
ale Uniunii Europene (UE) și 
ai instituțiilor UE s-au reunit 
pentru a discuta despre po-
liticile de dezvoltare ale UE. 
CALM este membru perma-
nent al acestei structuri și 
a fost reprezentat la acest 
eveniment de către coor-
donatorul de programe Ale-
xandru Osadci. 

În ediția din acest a fost dez-
bătută situația actuală a modului 
în care sunt implementate Obiec-
tivele de Dezvoltare Durabilă,  dar 
și Agenda 2030 la nivel global și 
regional. De asemenea, s-a dis-
cutat și despre fi nanțările de către 
UE pentru perioada imediat urmă-
toare, incluzând și anul 2020, dar 
și care sunt prioritățile în domeniul 
dezvoltării. Mai mult, a fost abordat 
cadrul fi nanciar multianual și noul 

  INIȚIATIVELE CALM LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE DAU REZULTATE: 
NUMĂRUL FONDURILOR UE PENTRU APL VOR FI MAJORATE SUBSTANȚIAL 
ȘI VA FI CREAT UN FORUM CONSULTATIV PERMANENT CU APL!

În perioada 26-27 martie, la 
Bruxelles a avut loc lansarea noului 
program al PLATFORMA  și Consi-
liul European al Municipalităților și 
Regiunilor (CEMR). Programul este 
implementat în parteneriat cu Uni-
unea Europeană și Comisia Euro-
peană fi ind axat pe câteva direcții: 
lobarea intereselor autorităților în 
politicile de dezvoltare ale Uniunii 
Europene, unul dintre elementele 
pentru care pledează și CALM în 
benefi ciul comunităților locale din 
Republica Moldova;  sporirea cunoș-
tințelor în cadrul Uniunii Europene 
privind rolul autorităților locale în 
politice de dezvoltare; cooperarea 
descentralizată, adică înfrățirile și 
parteneriatele stabilite între Repu-
blica Moldova și alte țări europene, 
dar și acordarea unei atenții sporite 
Parteneriatul Estic - un semnal pozi-
tiv pentru Republica Moldova.

Prezent la eveniment, coordonatorul de 
programe în cadrul CALM Alexandru Osadci 
a menționat că promovarea rolului autorități-

lor locale în  politicile de dezvoltare este prin-
cipalul obiectiv al CALM în cadrul instituțiilor 
europene. „Grație acestor acțiuni de lobby 
am reușit să schimbăm anumite abordări le-
gate de fondurile europene și în Republica 
Moldova. Avem încredere că se va pune mai 
mare accent pe fondurile de investiții capita-
le, pe proiectele de infrastructură.”

La evenimentul de la Bruxelles au par-
ticipat mai mulți ofi ciali europeni, printre 

care secretarul general al 
CEMR Frederic Vallier, dar 
și reprezentanți ai Comisiei 
Europene, unul dintre aceș-
tia fi ind Paolo Ciccarelli, șe-
ful Departamentului Directo-
ratului General responsabil 
de politicile de dezvoltare 
internațională din cadrul Co-
misiei Europene. Alexandru 
Osadci a precizat că direc-
ția lui Paolo Ciccarelli este 

responsabilă anume de autoritățile publice 
locale și proiectele de infrastructură. „Pao-
lo Ciccarelli a solicitat susținere din partea 
PLATFORMA și CEMR în conceptualizarea 
noului program mondial pentru APL. Ur-
mează să venim cu propuneri în vederea 
conceptualizării acestor programe, să le 
analizăm împreună cu Comisia Europeană, 
cu direcția condusă de Paolo  Ciccarelli și 
sperăm că vom avea un rezultat în benefi -
ciul comunităților locale, inclusiv a celor din 
Republica Moldova.

instrument de veci-
nătate, dezvoltare și 
cooperare internațio-
nală.

Potrivit coordona-
torului de programe 
în cadrul CALM Ale-
xandru Osadci, două 
subiecte au fost de 
importanță majoră. „În 
primul rând, Comisa-
rul pentru Cooperare 
și Dezvoltare Interna-
țională Neven Mimica 

a menționat de câteva ori faptul că 
numărul fondurilor UE pentru APL 
vor fi  mărite în mod esențial, în ca-
drul acestui nou program integral 
comun al UE. Ne bucurăm că în 
termeni rapizi se schimbă atitudi-
nea față de APL, mai ales în con-
textul în care acum se identifi că noi 
instrumente și pârghii de regândire 
a UE. Este important că mai multe 
structuri, inclusiv cele reprezentati-
ve ale APL din cadrul UE, precum 

Comitetul European al Regiunilor 
militează pentru ca APL să devină 
unul dintre cei mai importanți piloni 
pe care se ține toată arhitectura 
UE. Iată de ce, este fi resc ca APL, 
în calitate de actori-cheie să bene-
fi cieze și la capitolul fi nanțare.”

Al doilea subiect important dez-

bătut în cadrul Forumului a fost 
necesitatea creării unui Forum se-
parat pentru APL.  „Comisia Euro-
peană propune crearea unui Forum 
consultativ cu guvernele locale, o  
realizare de o importanță majoră 
deoarece, prin intermediul structu-
rilor paneuropene și globale repre-

zentative, inclusiv CEMR și CGLU, 
toți colegii din toate țările vor putea 
veni cu propuneri ce ar contribui la 
îmbunătățirea politicilor de dezvol-
tare a comunităților locale.”

Alexandru Osadci a explicat că 
participanții la Forum sunt selectați 
de către rețelele recunoscute de 
către Comisia Europeană. „CALM 
are relații strânse de cooperare cu 
partenerii europeni, cu asociațiile 
autorităților locale, precum Consi-
liul European al Municipalităților și 
Regiunilor sau Rețeaua Autorități-
lor Globale ale Orașelor și Regiu-
nilor Locale Unite. Am consolidat 
relațiile și cu Comisia Europeană, 
mai ales după schimbarea politici-
lor de dezvoltare ale UE, în primul 
rând a celor ce privesc Republica 
Moldova. Ca urmare a acestor mo-
difi cări, fondurile sunt direcționate, 
în mare parte, pentru proiecte de 
infrastructură, de investiții capitale, 
inclusiv pentru APL”, a menționat 
Alexandru Osadci.

CALM PARTICIPĂ LA CONCEPTUALIZAREA PROGRAMELOR EUROPENE 
DESTINATE APL
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La 28 martie curent, la Erevan, 
Armenia a avut loc Conferința auto-
rităților locale și regionale din ca-
drul CORLEAP. Acest eveniment ofe-
ră posibilitatea autorităților locale 
și regionale din Uniunea Europeană 
și din țările din cadrul Parteneria-
tului estic de a analiza contribuția 
orașelor și regiunilor la dezvoltarea 
Parteneriatului estic.

Congresul Autorităților Locale din Mol-
dova (CALM) a fost reprezentat la Erevan 
de către primarul satului Capaclia, Cante-
mir Alexei Busuioc. Subiectele discutate 
au fost cooperarea transfrontalieră și re-
lațiile interumane. Raportorii din Cehia și 
Ucraina au vorbit despre benefi ciile proiec-
telor transfrontaliere și ale descentralizării 
fi nanciare. Potrivit reprezentantului APL 
din Ucraina, instabilitatea politică din țara 
sa  nu permite accelerarea procesului de 
descentralizare.

Raportorul din Cehia a demonstrat care 
sunt avantajele proiectelor transfrontaliere 
implementate în țări limitrofe, obiectivul fi ind 

promovarea culturii, sportului, a schimbului 
de bune practici. Un exemplu adus în acest 
sens a fost călătoriile efectuate de copii cu 
bicicletele în țările din vecinătatea Cehiei - 
Germania și Polonia. Primarul de Capaclia, 
Cantemir Alexei Busuioc a explicat că în țări-
le Parteneriatului estic, unde există grăniceri 
și vămi, asemenea proiecte sunt greu de 
implementat. Potrivit colegului nostru, atunci 
când sunt elaborate condițiile proiectelor 
transfrontaliere, este nevoie de o abordare 
particulară pentru țările din cadrul Partene-
riatului Estic.

Un alt subiect al discuției a fost necesita-
tea consolidării dialogului între APL de toate 
nivelurile și asociațiile neguvernamentale, 
benefi ciarii acestui proces fi ind cetățenii. 
Este de menționat faptul că la conferința 
CORLEAP au participat reprezentanți ai 
Guvernului dar și ai numeroaselor ONG-uri 
din  Armenia. Alexei Busuioc a constatat că 
ONG-urile din Armenia au un rol important în 
societate, ceea ce demonstrează existența 
democrației, iar membrii Guvernului armean 
și-au manifestat toată deschiderea pentru 
îmbunătățirea cadrului legislativ.

Menționăm că membri ai delegației 
CALM la CORLEAP mai sunt: primarul mu-
nicipiului Hincești, Botnari Alexandru și pre-
ședintele raionului Rezina, Graur Eleonora.

CALM A PARTICIPAT LA CONFERINȚA CORLEAP DIN ARMENIA!

În perioada 14-15 mar-
tie 2019, Congresul Auto-
rităților Locale din Moldo-
va (CALM) a participat la a 
VIII-a ediție a Summit-ului 
European al Regiunilor și 
Orașelor. Evenimentul s-a 
desfășurat la Palatul Parla-
mentului din București și a 
fost organizat în parteneriat 
cu Comitetul European al 
Regiunilor, sub egida Pre-
ședinției României la Con-
siliul UE. Circa 800 de lideri 
naționali, locali și regionali 
din Europa, printre care pre-
ședintele României Klaus 
Iohannis, premierul român 
Viorica Dăncilă, președinte-
le Comitetului European al 
Regiunilor (CoR) Karl Heinz 
Lambertz, comisarul euro-
pean pentru politica regio-
nală Corina Crețu, au discu-
tat despre viitorul Uniunii 
Europene și modalitățile de 
implicare mai efi cientă a ce-
tățenilor în proiectul euro-
pean prin intermediul auto-
rităților locale și regionale. 

Printre subiectele abordate au 
fost coeziunea şi integrarea soci-
ală în regiuni şi oraşe, construirea 
unui viitor durabil în regiunile şi 
oraşele UE, coeziunea teritorială, 
consolidarea democraţiei europe-
ne prin participarea cetăţenilor prin 
intermediul autorităţilor locale şi re-

gionale, aşteptările liderilor tinerilor 
de la UE.

În alocațiunea sa, președintele 
Comitetului European al Regiunilor 
(CoR) Karl Heinz Lambertz a men-
ționat că de unii singuri niciodată 
nu vom fi  puternici, iată de ce este 
nevoie de consolidarea eforturilor 
comune pentru a construi o Euro-
pă de jos în sus, care să răspundă 
așteptărilor tuturor cetățenilor săi. 
„Uniunea Europeană are nevoie de 
orașele și regiunile sale, în aceeași 

măsură în care ele au nevoie de 
Uniunea Europeană”, a menționat 
Karl Lambertz.

Președintele CALM Tatiana 
Badan a pledat pentru ca colectivi-
tățile locale din Republica Moldova 
să fi e incluse în politicile europe-
ne de coeziune, ceea ce ar putea 
avea un rol benefi c în cadrul pro-
cesului de dezvoltare durabilă al 
acestui teritoriu, în conformitate cu 
standardele și valorile Uniunii Eu-
ropene. Tatiana Badan a afi rmat 
că autoritățile locale din Republica 
Moldova merită o relație mai spe-
cială și mai apropiată cu instituții-
le Uniunii Europene și, în special,  

cu Comitetul Regiunilor, deoarece 
cazul Republicii Moldova și al co-
lectivităților sale locale este unul 
special și deosebit de alte țări din 
vecinătate UE. „Colectivitățile loca-
le din Republica Moldova au fost și 
sunt parte ale spațiului european. 
De asemenea,   colectivitățile loca-
le din Republica Moldova, în marea 
lor majoritate, sunt cele mai fi dele 
și stabile promotoare ale valorilor 
democratice și culturale europene. 
Totodată, trebuie ținut cont și  de 

  CALM LA SUMMIT-UL EUROPEAN AL REGIUNILOR ȘI ORAȘELOR: 

„ESTE NECESARĂ O ABORDARE NOUĂ - DE JOS ÎN SUS, BAZATĂ 
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faptul că cei mai mulți cetățeni ai 
Republicii Moldova sunt deja euro-
peni cu acte în regulă, care dețin 
cetățenie europeană, locuiesc, au 
permise de ședere și de lucru în 
țările Uniunii Europene”, a afi rmat 
Tatiana Badan.

Comisarul european pentru 
politică regională Corina Crețu a 
menționat că 90 de milioane de 
euro sunt disponibile pentru pro-
iecte transfrontaliere, reamintind 
despre faptul că în derularea pro-
gramelor operaţionale cu fi nanţare 
europeană este esenţial să existe 
proiecte de calitate, care să adu-
că avantaje concrete cetăţenilor. 
CALM a discutat cu comisarul eu-
ropean despre problemele cu care 
se confruntă autoritățile locale din 
Republica Moldova și România în 
procesul de accesare a acestor 

fonduri. Potrivit CALM, condițiile de 
participare în cadrul acestor pro-
iecte europene sunt prea drastice 
și este nevoie de simplifi carea lor. 
O altă propunere a CALM, susținu-
tă și de către Asociația Comunelor 
din România a fost de oferi posibi-
litatea tuturor autorităților locale de 
a accesa aceste fonduri, nu doar 
celor din zona de frontieră.

Alexei Busuioc, primarului de 
Capaclia, Cantemir a propus ca 
în cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Locală din România 
să poată aplica cu proiecte co-
mune consiliile locale din ambele 
state, iar banii să vină în consiliul 
local din comuna română, după 
care, o parte din sumă să poată 

fi  transferată pe contul primăriei 
din Republica Moldova. Primarul 
de Capaclia s-a arătat convins că 
de rezultatele acestor inițiative ne 

vom putea bucura în cel mult doi 
ani, deoarece asociațiile reprezen-
tative ale APL din România au un 
cuvânt greu de spus în relația cu 

autoritățile centrale.
Potrivit Valentinei Casian, pri-

marul municipiului Strășeni, vi-
cepreședinte al CALM, în cadrul 
Summit-ului de la București toate 
cele patru asociații ale autorităților 
locale din România și-au manifes-
tat susținerea necondiționată pen-
tru CALM, iar benefi ciile acestei 
cooperări vor fi  resimțite de către 
toate localitățile din Republica Mol-
dova. „Evenimentul este o platfor-
mă de dialog pentru autoritățile 
locale din întreaga Europă, în ca-
drul căruia avem posibilitatea să 
abordăm cele mai stringente pro-
bleme cu care ne confruntăm și să 
ne facem auziți. Este o modalitate 
de a aduce plus valoare localități-
lor pe care le administrăm, dar și 
țării în întregime”, a spus Valentina 
Casian.

În cadrul ședinței tuturor 
asociațiilor reprezentative ale 
APL din România, președintele 
CALM Tatiana Badan a mulțumit 
reprezentanților APL din Româ-
nia pentru oportunitatea de a 
participa la acest eveniment is-

toric și a venit cu propunerea de 
a crea  un mecanism permanent 
de consultare între toate struc-
turile asociative din România și 
Republica Moldova, obiectivele 
fi ind promovarea la nivelul UE a 
intereselor colectivităților locale 
și regionale din statul nostru, 
schimbul de experiență și de 
cunoștințe, transferul de bune 
practici între APL, ajustarea ca-
drului instituțional și legal din 
Republica Moldova la standar-

dele României și UE, dezvolta-
rea și implementarea progra-
melor de dezvoltare destinate 
colectivităților locale etc.

Primarul municipiului Edineț 
Constantin Cojocaru, vicepre-
ședinte al CALM și-a manifestat 
speranța că cele patru asociații re-
prezentative ale APL din România, 
împreună cu CALM din Republica 
Moldova vor da un semnal de uni-
tate autorităților centrale de la Bu-
curești și de la Chișinău. „APL din 
cele două state ar putea face pri-
mul pas în acest sens prin identifi -
carea noilor formule de colaborare 
între cele două părți. Ne dorim să 
apropiem cele două maluri de Prut 
în practică, nu doar în vorbe”, a 
punctat Constantin Cojocaru.

Natalia Petrea, primarul satu-
lui Costești, Ialoveni a afi rmat că 

cuvântul cheie în cadrul acestui 
Summit a fost coeziunea tuturor 
autorităților publice locale în so-
luționarea problemelor comune. 
„Am văzut care sunt posibilitățile 
de dezvoltare a localităților noastre 
în contextul acestei coeziuni.” Po-

trivit Nataliei Petrea, toate aceste 
întruniri ale reprezentanților APL 
au scopul de a contribui la dez-
voltarea regională și chiar dacă 
Summit-ul a fost dedicat regiunilor 
și orașelor, s-a pus accent pe dez-
voltarea satelor, acolo unde cetă-
țeanul așteaptă servicii de calitate.

Valentin Guțan, primarul orașu-
lui Cricova a afi rmat că participarea 
CALM în cadrul Summit-ului Euro-
pean al Regiunilor și Orașelor de 
la București este o recunoaște a 

autorităților locale din Republica 
Moldova de către Comunitatea Eu-
ropeană. „Delegația CALM a fost 
singura care a reprezentat un stat 
ce nu este membru al UE. Faptul 
că Tatiana Badan a avut o alocațiu-
ne în cadrul acestui eveniment ma-
jor demonstrează, de asemenea, 
că reprezentanții APL din Republi-
ca Moldova încep să-și recapete 
autoritatea în Uniunea Europea-
nă. Suntem puși pe același cântar 
cu alte autorități locale europene, 
ceea ce nu poate să nu ne bucure.” 
Potrivit primarului de Cricova,  în 
cadrul  discuțiilor cu reprezentanții 
APL prezenți la eveniment au fost 
identifi cate noi modalități de coo-
perare. „Diplomația nu întotdeauna 
se face la nivel central. Dimpotri-
vă, efectul poate fi  mult mai mare 
atunci când se face la nivel local”, 

a punctat Valentin Guțan.
La fi nalul evenimentului a fost 

adoptată Declarația intitulată „Con-
struirea UE de la temelie, împreu-
nă cu regiunile și orașele.”

Documentul include zece mă-
suri care vizează consolidarea 
fundamentului democratic al Uniu-
nii Europene şi întărirea acţiunilor 
UE pe plan local pentru a construi 
un viitor mai bun pentru cetăţenii 
europeni. O altă măsură vizează 
creşterea nivelului de descen-
tralizare, cu respectarea cadre-
lor naţionale, în vederea sporirii 
transparenţei, a responsabilităţii 
şi a calităţii elaborării politicilor. O 
altă prevedere este necesitatea 
eliminării decalajelor economice, 
sociale şi teritoriale existente, ce 
rămâne o provocare majoră pen-
tru viitorul UE. În această privin-
ţă, aleşii regionali şi locali din UE 
susţin că politica de coeziune, 
mai ales prin intermediul coope-
rării teritoriale europene, ar trebui 
menţinută după 2020 pentru toate 
regiunile, bazându-se pe princi-
piile unei abordări întemeiate pe 
realitatea zonei, pe parteneriate 
europene, pe gestiune partaja-
tă şi guvernanţă pe mai multe 
niveluri. Declarația a fost preda-
tă președintelui României Klaus 
Iohannis de către președintele 
Comitetului European al Regiu-
nilor (CoR) Karl Heinz Lambertz, 
menționându-se contribuția aleși-
lor locali și regionali din UE la pre-
gătirea agendei strategice 2019-
2024 care va fi  prezentată liderilor 
UE la Sibiu, la 9 mai curent.
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Promovarea interese-
lor autorităților locale, un 
dialog efectiv dintre ad-
ministrația locală și cea 
centrală, importanța des-
centralizării, colaborarea 
la nivel asociativ între re-
prezentanții APL din Româ-
nia și Republica Moldova 
- acestea au fost principa-
lele subiectele abordate de 
către președintele Klaus 
Iohannis cu primarii de ora-
șe din România și din Re-
publica Moldova, membri 
ai Congresului Autorităților 
Locale din Moldova (CALM). 
Evenimentul a avut loc la 
București, în contextul ce-
lebrării celor 25 ani de acti-
vitate a Asociației Orașelor 
din România (AOR). CALM 
a mulțumit pentru suportul 
pe care România îl oferă 
Republicii Moldova și și-a 
manifestat interesul privind 
identifi carea unor noi mo-
dalități de colaborare între 
APL de pe cele două maluri 
ale Prutului.  

Președintele României a afi r-
mat că Republica Moldova rămâ-
ne a fi  o preocupare a sa. „Au fost 
comunități sprijinite, reabilitate 
grădinițe, s-au adus microbuze 
școlare etc. Ajutor a fost și este în 
continuare, fi indcă noi ne vedem 
ca actor principal în parcursul eu-
ropean al Republicii Moldova.”  

Klaus Iohannis a încurajat 
autoritățile locale să colaboreze 

la nivel asociativ, dar și la nivel 
de comune  sau orașe înfrățite. 
„Să se colaboreze și la nivel 
de Guvern, cu sprijinul nostru 

din România, dar împreună cu 
partenerii din Republica Mol-
dova  și atunci lucrurile pot fi  
reașezate într-o albie fi rească. 
Instituțional și transparent se 
pot rezolva toate problemele”, 
a punctat Klaus Iohannis.  Pre-
ședintele României i-a asigurat pe 
aleșii locali că și de acum încolo 
se va implica atunci când va fi  
vorba de interesele comunităților 

locale. „Interesul României este 
de a sprijini Republica Moldova în 
parcursul său european - un par-
tener și un prieten foarte apropiat 
și natural”, a afi rmat președintele 
român.

În același context, Klaus Iohanis 
a menționat că este foarte impor-
tant să nu uităm ce reprezintă ad-
ministrația locală. „Este partenerul 
direct al cetățeanului. Până la urmă, 

în majoritatea cazurilor, cetățeanul 
nu vă întreabă de la ce partid sun-
teți, ci când veți asfalta drumurile, 
când vor avea apă sau canalizare, 
când se reabilitează școala, când 
puneți termopane la căminul cultu-
ral ș.a.m.d. Pentru a avea răspuns 
la aceste întrebări, trebuie să aveți 
două lucruri: decizia și banii, adică 
autonomie locală și respectarea 
principiului subsidiarității. Astfel,  re-
lația pe care o aveți cu cetățeanul 
va fi  una foarte bună.”

Președintele României a 
confi rmat că fără o descentrali-
zare reală, dusă la bun sfârșit, 
reprezentanții APL nu vor avea 
instrumente pentru a răspun-
de nevoilor cetățenilor. „Cred 
că este cazul să revenim la un 
lobby foarte intens și să vedem 
ce se poate face la capitolul des-
centralizare”, a afi rmat Klaus 
Iohannis.

KLAUS IOHANNIS LA ÎNTÂLNIREA CU REPREZENTANȚII CALM : 

„REPUBLICA MOLDOVA RĂMÂNE A FI O PREOCUPARE A MEA. 
ROMÂNIA ESTE ACTORUL PRINCIPAL ÎN PARCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICII MOLDOVA.”

  PRIMARUL MUNICIPIULUI STRĂȘENI VALENTINA CASIAN: 
„SUSȚINEREA DE CARE SE BUCURĂ CALM-UL DIN PARTEA ASOCIAȚIILOR 
REPREZENTATIVE ALE APL DIN ROMÂNIA ESTE FOARTE BENEFICĂ PENTRU TOATE 
UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Valentina Casian a făcut 
parte din delegația Repu-
blicii Moldova la Summit-ul 
European al Regiunilor și 
Orașelor de la București în 
calitate de primar al munici-
piului Strășeni, dar și de vi-
cepreședinte al Congresului 
Autorităților Locale din Mol-
dova (CALM). În cadrul unui 
interviu pentru calm.md, Va-
lentina Casian ne-a explicat 
de ce este important ca vo-
cea liderilor locali și regio-
nali să fi e auzită,  dar și în ce 
măsură reușesc primarii să 
aducă plus valoare localități-
lor pe care le reprezintă, dar 
și Republicii Moldova.

De ce a fost important ca o 
delegație a CALM să participe la 
acest eveniment?

Valentina Casian: Vreau să 
mulțumesc pentru această oportu-
nitate de a participa la un aseme-
nea eveniment de amploare. A fost 
cea de-a 8-a ediție a Summit-ului 
European al Regiunilor și Orașe-
lor. Evenimentul a fost organizat în 
contextul exercitării de către Româ-
nia a președinției Consiliului Uniunii 

Europene și a întrunit peste 800 de 
lideri naționali, regionali și locali din 
întreaga Europă. Important este 
că s-a dorit ca la acest eveniment 
să fi e auzită vocea liderilor locali 
și regionali. Provocările cu care se 
confruntă acum Europa pot fi  solu-
ționate doar cu contribuția guver-
nelor locale și regionale, dar și prin 
fi nanțarea serviciilor publice locale. 
Astăzi nu putem să vorbim despre 

o  Europă puternică fără implicarea 
cetățeanului sau a autorităților loca-
le, cele care sunt cel mai aproape 
de oameni. Pe de altă parte, noi nu 
putem să creăm niște condiții mai 
bune cetățenilor, să-i informăm, 
să guvernăm transparent, dacă nu 
avem acoperire fi nanciară. Orice 
competență care ne este delegată 
trebuie să fi e acoperită fi nanciar. Au 
fost mai multe panele de discuții, te-
maticile ședințelor au fost diverse, 
am discutat cu primari din diferite 
țări, inclusiv cu cei din România.

Ce politici ar trebui să elabo-
răm ca să ajungă aceste servicii 
mai aproape de cetățean?

Valentina Casian: Anume au-

toritățile locale sunt în avangarda 
acestor mecanisme de implemen-
tare a politicilor, pentru ca localită-
țile să devină mai atractive. Au fost 
diferite propuneri, în primul rând să 
fi e implementat un model de guver-
nanță inovatoare, bazat pe partene-
riat, care recunoaște pe deplin rolul 
guvernelor locale și regionale în 
structura guvernării europene. S-a 
discutat și despre revizuirea mo-
dalităților de dialog civil european 
prin introducerea unui statut spe-
cifi c pentru organizațiile care re-
prezintă guvernele locale și regio-
nale. Pentru a introduce mai multă 
transparență în procesul de luare 
a deciziilor, instituțiile europene ar 
trebui, în opinia mea, să informe-
ze mai bine cetățenii cu privire la 
activitatea acestora, la poziția lor 
în negocieri și în deciziile care se 
iau. Din păcate, în ultima perioadă, 
în multe localități se implementea-
ză proiecte cu fonduri europene, 
dar cetățenii nu cunosc despre toa-
te acestea. Este nevoie de această 
schimbare pentru ca mesajul să fi e 
transmis direct. În acest context, au-
toritatea locală cu toți specialiștii din 
Primărie sunt forța care trebuie impli-
cată în acest proces.

” CHIAR ȘI PREȘEDINTELE COMITETULUI EURO-
PEAN AL REGIUNILOR (COR) KARL HEINZ LAM-
BERTZ A MENȚIONAT CĂ UNIUNEA EUROPEANĂ 
ARE NEVOIE DE ORAȘELE ȘI REGIUNILE SALE ÎN 
ACEEAȘI MĂSURĂ ÎN CARE ACESTEA AU NEVO-
IE DE UNIUNEA EUROPEANĂ. PE LÂNGĂ TOATE 
ACESTEA, SUMMIT-UL ESTE O PLATFORMĂ DE 
DIALOG, ESTE ȘI O MODALITATE DE A ADUCE 
PLUS VALOARE LOCALITĂȚILOR PE CARE LE RE-
PREZENTĂM, DAR ȘI ȚĂRII ÎN ÎNTREGIME!”
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Comisarul European pentru 
Politică Regională Corina Crețu 
a vorbit despre cele 90 de mili-
oane de euro disponibile pentru 
proiecte transfrontaliere. Primarii 
susțin că este destul de greu de 
accesat aceste fonduri…

Valentina Casian: Mesajul Dnei 
Corina Crețu a fost unul consistent, 
din care am extras multe învătămin-
te. Am discutat despre problemele 
cu care ne confruntăm noi, primarii. 
În primul rând, noi avem parteneri-
ate cu localități din diferite regiuni 
ale României și devine imposibil de 
aplicat la aceste proiecte transfron-
taliere. Cu propunerea de a oferi 
tuturor comunităților posibilitatea să 
aplice și să acceseze aceste fonduri 
a venit și Dna Mariana Gâju, primar 
de Cumpăna, Constanța. Astăzi 
nu trebuie să direcționăm fondurile 
doar pentru cele mai slabe comu-
nități, sau după criterii politice, dar 
trebuie să fi e după competență și 
necesitate. De ce să nu oferim posi-
bilitatea autorităților locale de a atra-
ge aceste fonduri în localitățile pe 
care le administrează? Mai mult de-
cât atât,  primăria municipiului Stră-
șeni are un asemenea parteneriat și 
noi am aplicat dar este aproape im-
posibil de a câștiga, în condițiile în 
care avem un număr redus de spe-
cialiști cu cunoștințe necesare, de-
oarece trebuie să cunoaștem toate 
elementele ca să obținem numărul 
maxim de punctaj și să avem rezul-
tatul așteptat. Aceasta este părerea 
mai multor primari care au abordat 
acest subiect și noi sperăm că  în 
viitorul apropiat se va identifi ca o 
soluție pentru ca mai multe autorități 
din Republica Moldova și România 
să aibă această posibilitate să ac-
ceseze fondurile europene ce sunt 
direcționate pentru  dezvoltarea co-
munităților.

Finanțarea parțială a unor lu-
crări reprezintă o altă problemă…

Valentina Casian: În proiectul 
precedent noi am obținut surse pen-
tru îmbunătățirea condițiilor în insti-
tuțiile preșcolare, dar sunt probleme 
pe care trebuie să le abordăm, care 
trebuie luate în calcul. Important 
este că și la acest eveniment s-a pus 
accentul pe faptul că vocea autorită-
ților locale trebuie să fi e auzită. Spre 
exemplu, am o sumă minimă pentru 
reparația unei anumite instituții. Noi 
nu putem să reparăm doar jumătate 
de acoperiș, sau să schimbăm doar 
un geam. A fost o modalitate de 
repartizare a resurselor fi nanciare 
după diverse criterii, dar nu s-a pus 

accentul pe durabilitatea proiectului, 
pe calitate etc. Nu putem să vorbim 
de proiecte de calitate în situația 
când nu există acoperire fi nanciară 
defi nitivă. Avem multe proiecte im-
plementate și în derulare unde am 
identifi cat surse suplimentare, mă 
refer la sinergia de fonduri. Dacă 
am obținut de la un donator o sumă, 
dar ea nu este integrală pentru im-
plementarea unui proiect, atunci eu, 
în calitate de primar, dar cred că și 
colegii mei, încercăm să identifi căm 
alte surse necesare pentru a execu-
ta integral o anumită lucrare.

V-ați întors acasă încrezători 
că măcar o parte din problemele 
abordate în cadrul acestui Sum-
mit vor fi  soluționate?

Valentina Casian: Însăși denu-
mirea Declarației adoptată în a doua 
zi a Summit-ului „Construirea UE de 
la temelie, împreună cu regiunile și 
orașele” ne vorbește despre faptul 
că se dorește această schimbare 
și am revenit acasă optimiști. Chiar 
și președintele Comitetului Euro-
pean al Regiunilor (CoR) Karl Heinz 
Lambertz a menționat că Uniunea 
Europeană are nevoie de orașele și 
regiunile sale în aceeași măsură în 
care acestea au nevoie de Uniunea 
Europeană. Pe lângă toate acestea, 
Summit-ul este o platformă de dia-
log, este și o modalitate de a adu-
ce plus valoare localităților pe care 
le reprezentăm, dar și țării în în-
tregime. Țin să mulțumesc preșe-
dintelui Asociației Comunelor din 
România (ACoR) Emil Drăghici da-
torită căruia a fost posibilă partici-
parea noastră la acest eveniment 
major. Acest parteneriat, aceas-
tă colaborare foarte strânsă și 
acest sprijin pe care îl simte acum 
CALM-ul din partea asociațiilor re-
prezentative ale APL din România 
este foarte benefi c pentru toate 
unitățile administrativ-teritoriale, 
nu doar cele membre ale CALM, 
deoarece de aceste proiecte pot 
benefi cia absolut toate comunită-
țile. Îndemn toți primarii care încă 
mai stau la îndoială să se implice, 
pentru că schimbarea trebuie să o 
începem de la noi. Nu trebuie să 
așteptăm, pentru că nu va veni 
nimeni niciodată să ne caute, noi 
trebuie să interacționăm tot mai 
mult, iar acest lucru se face prin 
intermediul CALM-ului. Vreau să 
mulțumesc președintelui CALM, 
directorului executiv și tuturor 
celor din cadrul CALM pentru că 
activează în sprijinul primarilor, a 
autorităților locale și al cetățenilor.

„SUSȚINEREA DE CARE SE BUCURĂ CALM-UL 
DIN PARTEA ASOCIAȚIILOR REPREZENTATIVE 
ALE APL DIN ROMÂNIA ESTE FOARTE BENEFICĂ 
PENTRU TOATE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-
TERITORIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Zece primari din Repu-
blica Moldova, membri ai 
Congresului Autorităților 
Locale din Moldova (CALM) 
au participat la Summit-ul 
European al Regiunilor și 
Orașelor ce s-a desfășurat 
la București, în perioada 
14-15 martie. Care au fost 
subiectele abordate, dar și 
cu ce impresii s-au întors 
acasă reprezentanții au-
torităților locale din Repu-
blica Moldova afl ăm de la 
Natalia Petrea, primar de 
Costești, Ialoveni.

Evenimentul a reunit sute 
de lideri locali și naționali…

Natalia Petrea: S-a discutat 
despre necesitatea coeziunii și 
unirii tuturor autorităților publice, 
mai ales în contextul Brexitului, 
moment foarte important pen-
tru Uniunea Europeană. A fost o 
întrunire la care au participat re-
prezentanți din toate statele UE. 
Referitor la autoritățile locale, noi 
am văzut care sunt posibilitățile 
de dezvoltare a localităților noas-
tre, în contextul acestei coeziuni, 
deoarece cuvântul-cheie în toate 
dezbaterile a fost coeziunea, adi-
că unirea noastră în soluționarea 
problemelor comune.

Ați spus că au participat 
autorități locale din întreaga 
Europă. Republica Moldova nu 
este membră a UE…

Natalia Petrea: Noi, cei zece 
primari, am reprezentat CALM-ul 
care a fost invitat să participe în 
baza acordurilor de colaborare 
cu Asociația Comunelor din Ro-
mânia și Asociația Orașelor din 
România.

Ce presupune pentru auto-
ritățile noastre locale această 
colaborare cu asociațiile repre-
zentative ale APL din România 
și cum ar putea această coezi-
une aduce benefi cii pentru co-
munitățile noastre locale?

Natalia Petrea: Experiența 
administrației publice locale din 
România este foarte benefi că 
pentru noi, deoarece și noi tin-
dem să mergem pe aceeași cale 
de dezvoltare europeană. Prima-
rii de peste Prut au posibilitatea 
de a obține fi nanțări prin inter-
mediul Programelor Naționale de 
Dezvoltare Locală și, mai ales, 
din proiectele europene. Noi am 
militat în cadrul acestui Summit 
pentru ca și APL din Republica 
Moldova să aibă acces la mai 
multe fonduri europene, care să 
vină direct la nivel local. La Cos-
tești am benefi ciat de unul dintre 
primele proiecte- pilot fi nanțat de 
Consiliul Europei privind trans-
parența. Acum, Consiliul Europei 
desfășoară proiecte de dezvol-
tare economică etc. Ne dorim 
legătură directă între fi nanțatorii 
europeni și primăriile care apli-
că la aceste proiecte, adică mai 
multe posibilități de dezvoltare a 
localităților noastre.

Credeți că ați fost auziți?
Natalia Petrea: Sperăm, mai 

ales că am rugat conducerea 
Asociației Comunelor din Româ-
nia (ACoR), dar și a Asociației 
Orașelor din România (AOR) să 
transmită și în continuare acest 
mesaj al nostru.

La Summit a participat și 
Comisarul European pentru po-
litică regională Corina Crețu…

Natalia Petrea: În deschiderea 
lucrărilor unei sesiuni, Comisarul 
European a făcut una dintre cele 
mai importante prezentări și a venit 
cu același mesaj, necesitatea de 
coeziune. Au participat și experți 
din Franța, Germania etc pe care 
i-am ascultat cu interes și din dis-
cursul cărora am învățat că politi-

ca este o mare diplomație pe care 
trebuie să o învățăm și noi ca să 
putem depăși anumite obstacole, 
provocări care ne apar în cale.

V-ați revăzut și colegii pri-
mari cu care aveți stabilite re-
lații de colaborare…

Natalia Petrea: Sigur că da. 
Noi avem deja șapte acorduri de 
colaborare cu primării din Româ-
nia. Nu au fost toți la Summit, 
doar unii reprezentanți ai Asoci-
ației Comunelor din România, ai 
Asociației Orașelor din România, 
ai Asociației Județelor din Româ-
nia și ai Asociației Municipiilor 
din România. La noi CALM-ul 
reprezintă toate unitățile adminis-
trativ-teritoriale, în România sunt 
patru asociații. La evenimentul de 
la București a fost transmis și un 
mesaj de coeziune a acestor or-

ganizații reprezentative ale APL 
din România.

Se pare că există această co-
eziune între aceste asociații ro-
mânești ale autorităților locale, 
dacă împreună au militat pentru 
cooperarea mai strânsă a UE cu 
APL din Republica Moldova…

Natalia Petrea: Chiar dacă 
au făcut prezentări separate, am 
văzut unitatea administrației pu-
blice. De mult timp admir aceas-
tă colaborare și coeziune între 
autoritățile locale și autoritățile 
centrale din România. De fi ecare 
dată când mergeam la întrunirile 
Asociației Comunelor din Româ-
nia, ale Asociației Orașelor din 

România am văzut această cola-
borare între administrația publică 
locală și Guvern. Are loc un dia-
log direct între aceste autorități în 
vederea soluționării problemelor 
care sunt la nivel local, deoarece 
toate aceste întruniri au scopul de 
dezvoltare regională. Chiar dacă 
acum a fost un Summit al Regi-
unilor și Orașelor, accentul s-a 
pus pe dezvoltarea satelor, acolo 
unde cetățeanul nostru așteaptă 
cel mai mult schimbările în bine.

Putem spune că și autorită-
țile locale de la noi au o comu-
nicare la fel de bună cu autori-
tățile centrale?

Natalia Petrea: Sigur că este 
loc de mai bine. CALM dar și noi 
trebuie să solicităm mai multe 
întruniri cu APC, cu deputați, cu 
miniștri, cu cei care au compe-
tența de a soluționa problemele 
din localitățile noastre, deoarece 
ne-am convins că atunci când s-a 
întâmplat acest lucru au avut de 
benefi ciat toate părțile. Totodată, 
în calitate de primar îi înțeleg pe 
cei care reprezintă administrația 
centrală, pentru că de multe ori 
cetățeanul vine să-mi spună des-
pre o problemă, eu îl ascult, dar 
nu întotdeauna îl pot ajuta. Așa 
e și în cazul autorităților centrale, 
dar comunicarea este foarte im-
portantă. Eu ascult cetățeanul și 
îi spun care sunt posibilitățile, așa 
și noi avem nevoie să fi m auziți, 
să comunicăm și să stabilim care 
sunt prioritățile pentru a le include 
în planurile de dezvoltare strate-
gică a țării.

NATALIA PETREA, 
PRIMAR DE COSTEȘTI, IALOVENI: 

„NE DORIM LEGĂTURĂ DIRECTĂ 
CU FINANȚATORII EUROPENI”

”DE FIECARE DATĂ 
CÂND MERGEAM LA 
ÎNTRUNIRILE ASOCI-
AȚIEI COMUNELOR 
DIN ROMÂNIA, ALE 
ASOCIAȚIEI ORAȘE-
LOR DIN ROMÂNIA 
AM VĂZUT ACEAS-
TĂ COLABORARE 
ÎNTRE ADMINISTRA-
ȚIA PUBLICĂ LOCA-
LĂ ȘI GUVERN. ARE 
LOC UN DIALOG DI-
RECT ÎNTRE ACES-
TE AUTORITĂȚI ÎN 
VEDEREA SOLUȚI-
ONĂRII PROBLE-
MELOR CARE SUNT 
LA NIVEL LOCAL, 
DEOARECE TOATE 
ACESTE ÎNTRUNIRI 
AU SCOPUL DE 
DEZVOLTARE REGI-
ONALĂ!”
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REPREZENTANȚII  APL  INSTRUIȚI  DE  CALM 
ÎN DOMENIUL SCRIERII PROIECTELOR 
ȘI ATRAGERII DE FONDURI

Unul dintre obiectivele Congre-
sului Autorităților Locale din Moldo-
va (CALM) este de a acorda tuturor 
categoriilor de specialiști din ca-
drul APL posibilitatea de a se dez-
volta și de a-și consolida capacități-
le, inclusiv prin crearea unor rețele 
profesionale corespunzătoare. Res-
ponsabilii de scriere de proiecte și 
atragere de fonduri reprezintă o ve-
rigă importantă a APL care asigură 
un proces efectiv de atragere, pla-
nifi care și administrare a resurselor 
fi nanciare locale necesare pentru 
implementarea corespunzătoare 
a competențelor APL și prestarea 
serviciilor publice. 

În acest context,  Congresul Autorități-
lor Locale din Moldova (CALM) a organizat 
la 29 martie curent seminarul de instruire 
„Dezvoltarea comunitară prin consens so-
cial”. La eveniment au participat primari, 
responsabili de scriere de proiecte, dar și 
experți ai CALM.  În cadrul întrunirilor ante-
rioare, CALM a identifi cat care sunt nece-
sitățile acestor categorii de funcționari din 
cadrul APL, iar unele dintre tematicile ce au 
trezit un interes sporit au fost dezbătute în 
cadrul seminarului.

Directorul executiv al CALM Viorel Fur-
dui a vorbit despre importanța funcționarilor 
responsabili de atragerea de fonduri, dar și 
despre necesitatea dezvoltării acestor tipuri 
de servicii. „Consolidarea capacităților APL 
în domeniul atragerii de investiții trebuie să 
aibă loc în paralel cu procesul de descen-
tralizare și autonomie locală.”

Expertul CALM Victoria Matveev a vor-
bit despre faptul că în unele comunități se 
văd schimbările, iar în altele nu. „Prospe-
rarea satului nu depinde doar de persoa-

na care știe să scrie proiecte și să atragă 
fonduri.  Este foarte importantă implicarea 
comunității, ca aceasta să conlucreze în 
comun cu APL, să stabilească niște parte-
neriate. APL trebuie să știe cum să-i mo-
tiveze pe oameni să se simtă membri ai 
comunităților,  să se implice și împreună 

să soluționeze problemele existente. Dacă 
proiectele sunt implementate doar de către 
primării acestea nu au durabilitate, deoare-
ce cetățenii nu prețuiesc rezultatele obținu-
te.” Potrivit expertului CALM, atunci când 
cetățeanul se implică, impactul este mult 
mai mare și există o durabilitate a proiectu-
lui. „În ultimul timp, nici nu prea am întâlnit 
fi nanțatori care să nu pună condiția de im-
plicare a comunității în implementarea pro-
iectelor, prin cofi nanțare, prin muncă,  prin 
orice fel de contribuție, deoarece doar astfel 
putem avea rezultate.”

Elena Hreașcă, primarul satului Nă-
vârneț, raionul Fălești a venit la seminarul 
organizat de CALM deoarece ea este cea 
care scrie proiectele și își dorește să înve-
țe lucruri noi. „De fi ecare dată mă uimesc 
constatând că nu cunosc încă multe lucruri. 
Am încercat să deleg aceste atribuții unui 
funcționar din primărie, dar nu a făcut față 
cerințelor, deoarece are alte atribuții direc-
te. Sunt nevoită să găsesc eu timp deoare-
ce, până la urmă, oamenii cer rezultate de 
la primar.”

Ion Plămădeală, primar de Izbiște, 
Criuleni a încercat să scrie câteva proiec-
te transfrontaliere dar nu a avut rezulta-
tele scontate. „Înțelegem că dacă dorim 
fi nanțări importante trebuie să îndeplinim 
mai multe condiții, iar pentru aceasta este 
nevoie de mai multe cunoștințe. Implica-
rea comunității este o temă foarte actua-
lă deoarece, la acest capitol, este loc de 
mai bine. Din păcate, mulți cetățeni sunt 
foarte activi pe rețelele de socializare, dar 
e mai greu atunci când trebuie să treacă 
la fapte.”

Anatolie Bobici, primarul satului Aluatu, 
raionul Taraclia a afi rmat că datorită CALM-
ul  a acumulat foarte multă experiență și a 
soluționat foarte multe probleme în localita-
te. „Conform statisticilor, foarte puține pro-
iecte se implementează în raionul Taraclia, 
eu lucrez cu CALM-ul și sunt foarte mulțu-
mit. Să nu fi  fost CALM-ul mi-ar fi  fost mult 
mai greu.”

În cele mai multe cazuri, primăriile nu 
au o persoană angajată care să se ocupe 
doar de scrierea proiectelor și de atragerea 
fondurilor în localitate. O altă problemă ar fi  
lipsa instruirilor în acest domeniu, astfel nu 
pot fi  dezvoltate capacitățile funcționarilor 
de a scrie și a implementa proiecte. CALM-
ul va continua sesiunile de instruiri pentru 
această, dar și alte categorii de funcționari 
din cadrul APL.



VOCEA
AUTORITĂŢILOR LOCALE

Buletin informativ
nr. 5-6 (62-63), 2019

16 AI NOȘTRI, CA BRAZII

Vitalie Gărgăun este primar la 
primul mandat în orașul Leova. Ale-
sul local spune că din cei 10 mii de 
locuitori ai orașului, cel puțin 30% 
au plecat. Totuși, Vitalie Gărgă-
un speră că tinerii se vor întoarce 
acasă, deoarece mulți dintre ei își 
construiesc case sau mici afaceri la 
Leova, dar și pentru că nicăieri nu 
este mai bine decât acasă.

Ce v-a motivat să candidați pentru 
funcția de primar?

Vitalie Gărgăun: Este orașul meu de 
baștină, aici au trăit buneii și tatăl meu și mi-
am dorit să contribui la dezvoltarea acestu-
ia. Nu am în vedere că ceilalți primari nu au 
reușit să realizeze prea multe, pur și simplu 
am dorit să contribui eu cu ce pot la reabili-
tarea orașului, ca să devină ce a fost când-
va, curat, bine amenajat, iar oamenii să fi e 
binevoitori.

Ați reușit într-un mandat să faceți 
acest lucru?

Vitalie Gărgăun: Cred că la această în-
trebare ar trebui să răspundă cetățenii. Patru 
ani sunt prea puțini ca să reușești să reali-
zezi ceva temeinic, dar 
au fost atrase mici pro-
iecte, a fost modifi cat 
serviciul de salubriza-
re, am participat la mai 
multe proiecte susținu-
te de USAID, Migrație 
și Dezvoltare Locală, 
implementate în co-
mun cu CALM-ul și pe 
această cale vreau să 
felicit cu ocazia celor 9 
ani de activitate toți co-
legii, primarii care fac 
parte din CALM, con-
ducerea CALM-ului. 
Zilnic urmăresc și sunt 
familiarizat cu toate 
noutățile care vin de la 
CALM. Aici ne regăsim 
în familia noastră de primari, aici ne simțim 
foarte liber și ușor. Putem să abordăm orice 
întrebare și prin intermediul colegilor de la 
CALM vom găsi răspunsul foarte repede.

Ați întâmpinat multe difi cultăți în ac-
tivitate?

Vitalie Gărgăun: Da, birocrația este 
foarte mare. Timp de un an nu pot obține 
o autorizație pentru a tăia niște arbori. Vă 
imaginați?  Inspectoratul s-a transformat în 
Agenție, s-au făcut niște schimbări în minis-
ter și nu e chip de obținut această autoriza-
ție, dar arborii sunt uscați și reprezintă un 
adevărat pericol.

Și dacă va cădea unul înțelegem că tot 
primarul va fi  responsabil?

Vitalie Gărgăun: De tot ce se întâmplă 
în oraș, e inundație sau moare un câine, de 
vină este primarul.

De ce proiecte are nevoie orașul Le-
ova?

Vitalie Gărgăun: Primul proiect pe care 
mi-am propus să-l realizăm a fost construc-
ția cimitirului nou. Avem un cimitir vechi, de 
peste 350 de ani, arhiplin și se afl ă chiar în 
centrul orașului Leova, deși cândva era la 
marginea orașului. De trei ani am început 
construcția, am făcut delimitare, am format 
bunul, am tras apă, lumină, am construit 
gardul, facem intrarea acum și vom avea un 
cimitir de 7 ha. În afară de aceasta, am atras 
un proiect de la Fondul Ecologic în valoare 
de 3 milioane de euro și am construit un co-
lector de apă, deoarece 7 case  erau în peri-
col.  Orașul Leova este situat pe o pantă, iar 
de la est spre vest avem o râpă de 7 km cu 

apă pluvială.  Construind acest colector de 
apă am exclus pericolul pentru prăbușirea 
caselor. Serviciul de salubrizare a fost modi-
fi cat, până acum se acumula gunoiul în gă-
uri special făcute, noi am decis să evacuăm 
gunoiul de la fi ecare casă. Am construit circa 
4500 metri pătrați de pavaj pietonal, ceea ce 
nu era ș.a.m.d.

Apă și canalizare aveți?
Vitalie Gărgăun: Cred că la acest capi-

tol stăm cel mai bine, am impresia că nici 
Chișinăul nu are condițiile noastre. Utilizăm 
apa din râul Prut. Suntem unicul oraș ga-
zifi cat în proporție de 95% și avem apă în 
proporție de 100%. Participăm în cadrul unui 
proiect susținut de compania germană GIZ 
fi ind unicul oraș-raion care a benefi ciat de 10 
milioane de euro pentru canalizare, apeduct 
și efi ciența energetică. Deja s-a construit 
magistrala Leova, am reușit să ducem apa 
și la Iargara, situat la 22 km de noi. Este un 
proiect regional, la această magistrală vor fi  
conectate încă 7 sate.

De ce ar mai avea nevoie Leova?
Vitalie Gărgăun: Avem nevoie de dru-

muri bune, de investitori, de locuri de mun-
că, deoarece 70-80% din angajați sunt func-

ționarii care lucrează în instituțiile statului, 
restul sunt mici antreprenori, cu un venit de 
la 3 la 5 milioane de lei pe an. Cu părere de 
rău, în anul 2018 s-au închis 14 întreprinderi, 
ceea ce este îngrijorător. Oamenii pleacă 
peste hotare, dar acesta este un fenomen 
social care se atestă nu doar în Republica 
Moldova, am fost și în Țările Baltice, Polonia 
și am văzut aceeași stare de lucruri. Eu sper 
că tinerii vor reveni acasă și va crește poten-
țialul de a dezvolta țara.

Ce vă face încrezător în faptul că tine-
rii vor reveni și când se va întâmpla acest 
lucru?

Vitalie Gărgăun: Mulți tineri care sunt 
peste hotare au investit în Leova. Au con-
struit case, magazine, ceea ce mă face să 
cred că se vor întoarce. Plus la aceasta, nu 
e nici peste hotare atât de bine. În Italia se 
închid unele locuri de muncă, sunt probleme 
și în alte țări, plus că nicăieri nu e mai bine 
decât acasă. La Leova avem aer curat, așa 
cum nu există în alte părți, tocmai pentru că 
nu există industrie, suntem aproape de albia 
malului Prut, avem zone foarte frumoase. 
Orașul Leova va avea în curând 523 de ani 
și a fost fondat de Ștefan cel Mare și Sfânt. 
Adică avem și noi cu ce ne mândri. Ne dorim 
să facem un pod, care era pe timpuri, dar a 
fost distrus în perioada 1941-1945. Scopul 
nostru este de a-l reconstrui și de a deschide 
un punct vamal. Există o vamă la Cahul și 
una la Hâncești, iar Leova și Cantemirul sunt 
situate între aceste localități și nu au nimic. 
Dacă ar fi  podul și vama, Leova ar trăi ca 
într-un rai.

Dezvoltarea localităților este 
preocuparea principală a aleșilor lo-
cali. Dacă avem condițiile necesare 
pentru a atrage investitorii și turiș-
tii, dar și cum ar contribui consolida-
rea autonomiei locale la dezvoltare 
ne spune Gheorghe Falcă, primarul 
comunei Ghindești, Florești.

În ce condiții ar putea deveni atractive 
localitățile noastre rurale?

Gheorghe Falcă: Pentru a dezvolta lo-
calitățile este nevoie de a atrage investitori, 
de a dezvolta turismul rural. Dacă nu inves-
tim în localități nici oamenii nu rămân aca-
să. Eu cred că am creat condiții pentru ca 
investitorii să vină, avem și materii prime, 
resurse naturale ce trebuie prelucrate, avem 
zăcăminte în teritoriu. De exemplu, la Țâra, 
întrunim condițiile necesare pentru a fi  des-
chisă o fabrică de cărămidă și oale. Turismul 
rural poate fi  dezvoltat deoarece avem locuri 
pitorești, este râul Răut, avem bordeie cu o 
vechime mai mare de 500 de ani, care sunt 
locuibile și astăzi. Trebuie să vedem care 
sunt și domeniile ce interesează un anume 
investitor sau altul.

Sunteți la al treilea mandat. Ați reușit 
în această perioadă să aduceți unele in-
vestiții?

Gheorghe Falcă: Cele mai multe proiec-
te le-am implementat în infrastructură, de-
oarece ne-am străduit să dezvoltăm anume 
această ramură. Am construit rețele de apro-
vizionare cu apă în toate cele patru sate din 
comună, în măsura posibilităților au fost rea-
bilitate drumurile pentru a putea fi  practicate, 
am renovat instituțiile publice, am atras și 
investitori care au deschis locuri de muncă.

Unii colegi de-ai DVS spun că dacă 
bugetele locale ar avea mai multe venituri 
ar fi  mai ușor să dezvolte localitățile pe 
care le reprezintă.  În ce condiții credeți 
că este posibilă creșterea veniturilor pro-
prii?

Gheorghe Falcă: Am putea să majorăm 
taxele și impozitele, dar nu știu dacă popu-
lația le va putea suporta și nici nu cred că 
acest lucru ne va permite să putem face in-
vestiții mult mai mari. O soluție ar fi  fondurile 
europene, dar este nevoie de specialiști în 
scrierea de proiecte, sunt și alte impedimen-
te care ne împovărează în acest proces.

Unii investitori spun că nu avem po-
tențial uman în sate și se opresc  doar în 
orașele mai mari…

Gheorghe Falcă: Cum nu avem poten-
țial uman? Este populație în sate, doar nu 
suntem pe cale de dispariție.  Sunt investitori 
și la noi, dar ori condițiile sunt foarte dure 
pentru ei ori, uneori, acești investitori cred că 
oamenii noștri trebuie să lucreze pe un sala-
riu mic. În aceasta constă problema. Oame-
nii fug la oraș pentru că acolo își găsesc de 
lucru cu salarii mai mari decât în localitățile 
rurale. Investitorii când vin în localitățile rura-
le trebuie să le ofere aceleași salarii și atunci 
cetățeanului îi va fi  mai ușor să decidă dacă 
pleacă la oraș sau rămâne în sat.

Ați fost la începuturile creării CALM. 
Au autoritățile locale autonomia pentru 
care s-a militat în toți acești ani?

Gheorghe Falcă: Noi am visat la mai 
mult, dar trebuie totuși să recunoaștem că 
unii pași s-au făcut. A fost adoptată și pusă 
în aplicare Legea fi nanțelor publice, a fost 
descentralizat parțial Fondul Rutier, deja de 
doi ani îl implementăm și este foarte bine ve-
nit, acum se discută despre evaluarea imobi-
lelor și cred că anume datorită CALM au fost 
create condițiile ca APC să ne audă.  Noi 
cerem de la autoritățile centrale să ne dea 
autonomie ca să putem să aducem singuri 

investiții în teritoriu, să putem accesa mai 
multe fonduri.

Ce obiective mai aveți până la fi nal de 
mandat?

Gheorghe Falcă: Am început un proiect 
de infrastructură  privind construcția siste-
mului de canalizare în comuna Ghindești. 
Ne propunem să construim o grădiniță de 
copii, deja o parte din surse au fost alocate 
din bugetul de stat, mai avem de realizat o 
parte din proiectul iluminării stradale, deoa-
rece sunt patru localități și este mai difi cil de 
realizat acest lucru decât în unele primării cu 
o singură localitate.

Despre reforma teritorial-administrati-
vă ce părere aveți?

Gheorghe Falcă: Pentru noi și orășelul 
Ghindești ar fi  un lucru binevenit. Nu putem 
obține fi nanțarea în cazul unor proiecte unde 
se calculează numărul populației, deoarece 
suntem împărțiți pe bucăți, orășelul Ghin-
dești situându-se între două sate din comu-
na noastră. Am avut proiecte pe care le-am 
pierdut deoarece scriam un număr de popu-
lație, dar locuitorii din satele vecine nu susți-
neau satul unde se dorea a aduce investiția. 
Pe vremuri, orășelul Ghindești era împreună 
cu satele din comuna noastră.

PRIMARUL ORAȘULUI LEOVA 
VITALIE GĂRGĂUN: 
„MULȚI TINERI CARE SUNT PESTE HOTARE 
AU INVESTIT ÎN LEOVA, CEEA CE MĂ FACE 
SĂ CRED CĂ SE VOR ÎNTOARCE ACASĂ“

GHEORGHE FALCĂ, 
PRIMARUL COMUNEI GHINDEȘTI, FLOREȘTI: 

„CRED CĂ ANUME DATORITĂ CALM-ULUI AU 
FOST CREATE CONDIȚIILE CA AUTORITĂȚILE 
CENTRALE SĂ NE AUDĂ”

” NOI AM VISAT LA MAI MULT, 
DAR TREBUIE TOTUȘI SĂ RE-
CUNOAȘTEM CĂ UNII PAȘI 
S-AU FĂCUT. A FOST ADOPTA-
TĂ ȘI PUSĂ ÎN APLICARE LE-
GEA FINANȚELOR PUBLICE, A 
FOST DESCENTRALIZAT PAR-
ȚIAL FONDUL RUTIER, DEJA 
DE DOI ANI ÎL IMPLEMENTĂM 
ȘI ESTE FOARTE BINE VENIT, 
ACUM SE DISCUTĂ DESPRE 
EVALUAREA IMOBILELOR ȘI 
CRED CĂ ANUME DATORITĂ 
CALM AU FOST CREATE CON-
DIȚIILE CA APC SĂ NE AUDĂ!”  
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Maria Procopriuc este primar la 
primul mandat în comuna Ișcălău, Fă-
lești. Susține că tinerii s-ar întoarce 
în sate dacă ar fi  susținuți de către 
stat. Afi rmația este făcută în cunoș-
tință de cauză deoarece, pe lângă 
funcția de primar, împreună cu soțul 
cresc acasă mai multe vite și oi, iar 
la comercializarea produselor lactate 
se confruntă cu mari difi cultăți.  Ma-
ria Procopciuc susține că este nevoie 
de reforma teritorial-administrativă, 
doar că aceasta nu trebuie implemen-
tată peste noapte, altfel va fi  resimți-
tă dureros de către cetățeni, la fel ca 
cea din domeniul educației.

E grea această povară al primului man-
dat de primar?

Maria Procopciuc: Nu pot să spun că este 
greu, vin din domeniul educației și eram foar-
te curioasă să afl u care sunt problemele și din 
alte domenii. În APL lucrez cu toate categoriile 
de populație. Am fost invitată să particip și în 
cadrul altor alegeri locale dar nu doream să 
abandonez educația, după reforma educației 
era clar că comuna rămâne fără școli și astfel 
am decis să vin în APL și am câștigat manda-
tul. Când arunc o privire în trecut îmi vine să 
zâmbesc deoarece terminologia din APL se de-
osebește foarte mult de cea din domeniul edu-
cației și a trebuit să învăț pentru a fi  informat. 
Cu toate acestea, regrete că m-am implicat în 
acest domeniu nu am avut, chiar am viziuni 
pentru viitor și doresc să realizez tot ceea ce 
am planifi cat până la sfârșitul mandatului. Mă 
simt demnă de a ieși în fața locuitorilor să le 
spun care sunt realizările mele și ce a mai ră-
mas de făcut.

Din punctul DVS de vedere, care sunt 
cele mai importante realizări?

Maria Procopciuc: Locuitorii  din cele trei 
sate din comună au avut așteptări legate de 
infrastructură. Drumurile și dotarea grădinițelor 
au fost preocuparea mea. Deoarece la noi poli-
tica se implică în treburile APL, este foarte greu 
să realizezi o problemă pentru cetățeni. Mă în-
treb adesea dacă un ministru sau un deputat 
vine în funcție pentru o anumită categorie de 
cetățeni sau pentru toți? Pentru mine este du-
reros să văd cum sunt selectați cetățenii după 
anumite categorii. Faptul că nu avem un grafi c 
corespunzător, munca cea care ne consumă 
pe noi, primarii, ar trebui susținută și de către 
APL de nivelul II, dar și de către guvernarea 
de la nivelul republicii și atunci chiar dacă te 
consumi te bucuri de rezultate.

Cât de mult depinde schimbarea la față a 
comunităților rurale de primar?

Maria Procopciuc: Foarte mult. Localita-
tea poate să capete un aspect corespunzător 
atunci când există o colaborare a primarului cu 
comunitatea. În activitatea mea mă ghidez de 
trei principii: comunicare, transparență, demo-
crație.

Acum se vorbește tot mai des despre re-
forma APL, cea administrativ-teritorială.

Maria Procopciuc: Comuna mea este for-
mată din trei sate cu o populație de 2550 de 
locuitori, însă în hotarele primăriei mele sunt 
și primării cu o singură localitate. Când faci o 
analiză la toată munca în care te implici ca pri-
mar de comună și primar la o singură localitate 
vezi deosebirea la nivelul salarizării funcționa-
rilor, la gradul de implicare, timpul liber, etc. 
Simt că există necesitatea acestei reforme, 
dar pentru a fi  implementată trebuie elaborat 
un studiu de caz, astfel încât să nu îndepăr-
tăm serviciile de oameni. De asemenea, este 
nevoie de a crea condițiile necesare până a 
implementa reforma, să nu vină peste noapte 
peste noi, pentru că am trecut prin optimizarea 
școlilor și am simțit-o ca pe un proces dure-
ros. Recent a fost aprobată Legea salari-
zării și iar funcționarul a rămas pe ultimul 

loc. Contabila vede schimbări în cultură, în 
educație și mă întreabă cui rămânem noi, 
funcționarii? Această categorie de angajați ai 
statului fac o muncă enormă. Nu știu ce acțiuni 
să întreprind ca să le schimb percepția locuito-
rilor despre acești funcționari, oamenii să vină 
cu plăcere la Primărie și să afi rme că problema 
s-a soluționat fără mari obstacole. Simt că lo-
cuitorii încă păstrează distanța față de primărie 
și funcționarii de aici. În sate a rămas, în mare 
parte, categoria vulnerabilă de cetățeni, ei nu 
înțeleg pe deplin ce înseamnă bugetul local al 
primăriei și unii chiar consideră că statul nouă 
ne dă bani, iar noi nu le dăm lor.

Cum am putea să aducem forță tânără 
de muncă în sate?

Maria Procopciuc: Foarte ușor, trebuie 
doar susținută și promovată, să nu li se pună 
obstacole. Am văzut cu toții cazul doamnei 
agent economic care este tânără și nu poate 
să realizeze 60 de tone de struguri. Chiar nu 
poate fi  găsită soluția, chiar trebuie să cumpă-
răm produsele care sunt importate în țară, în 
condițiile în care noi le avem pe ale noastre, 
autohtone? Un kg de struguri costă 8-10 lei, 
dar eu știu de câte cheltuieli este nevoie pentru 
a menține acești struguri până în această peri-
oadă. Oamenii sunt nevoiți să vândă marfa la 
un asemenea preț pentru ca să nu o arunce. 
Chiar nu se găsește soluția? Așa e și în ca-
zul celorlalte categorii de tineri, indiferent dacă 
vine să activeze în educație, cultură sau agri-
cultură. În afara de funcția de primar, fac acasă 
produse din lapte și cunosc foarte bine ce se 
întâmplă pe piață. Deși facem doar produse 
naturale ne confruntăm cu mai multe obstacole 
la comercializarea acestora. Mă întreb de ce 
nu se promovează produsul autohton, de ce la 
grădiniță nu este adus laptele natural? În peri-
oada colhozurilor copilul bea lapte care ajun-
gea la grădiniță timp de o oră de la producere. 
Acum  văd că laptele are un termen de valabili-
tate de 90 de zile și ni se spune că este natural.

Ce vă determină să vă ocupați și de pro-
ducerea lactatelor?

Maria Procopciuc: Bugetul familiei. Am 
trei studenți care trebuie întreținuți iar salariul 
respectiv nu ne permite acest lucru. Da, de 
două-trei luni benefi ciem de această majorare, 
soțul meu însă nu este angajat, cu funcția mea 
este imposibil să plece peste hotare deoarece 
trebuie să fi e cineva acasă. De asemenea, ne 
dorim să fi m aproape de copii și să fi m o familie 
completă. Eu mai mult sunt oaspete acasă, am 
noroc de un soț înțelegător și muncitor, totuși 
nu pot fi  indiferentă față de munca ce se face 
în gospodărie și contribui și eu cu ce pot. Creș-
tem patru vite mulgătoare,  treizeci de oi, cu-
noaștem cum se face acest produs, doar că la 

comercializarea acestuia întâmpinăm tot felul 
de obstacole.

Satele noastre au șanse datorită acestei 
categorii de oameni…

Maria Procopciuc: Populația care a mai 
rămas în localitate se ocupă cu creșterea vi-
telor și cu colectarea laptelui. Sunt puncte de 
colectare unde vin de la Bălți și-l iau. Noi facem 
vreo cinci produse din lapte: unt, frișcă, brân-
ză, smântână, caș. Omul care duce laptele la 
punctele de colectare ia pentru un litru de lap-
te 2,5 – 3 lei, în funcție de grăsimea laptelui. 
Dacă facem comparație cu prețul unui litru de 
apă plată sau gazată atunci e foarte dureros. 
În sate au rămas oamenii care nu vor să se 
despartă de familie sau din cauza vârstei, toți 
tinerii însă au plecat peste hotare.

Înțeleg că nu vă doriți să părăsiți APL?
Maria Procopciuc: Până a veni în APL nu 

m-am gândit că funcția de primar este infl u-
ențată de politic. Acum aștept să văd cum se 
vor așeza lucrurile în politică și apoi voi decide 
dacă rămân sau nu, deși fac cu plăcere ceea 
ce este legat de muncă, solicitare, implicare, 
soluționarea problemelor cetățeanului.

Ce reprezintă CALM-ul pentru primari?
Maria Procopciuc: Este organizația care 

ne aude în orice moment. Când am venit în 
funcția de ales local, Primăria noastră nu era 
membră a acestei organizații. Vizitând ședin-
țele CALM-ului am înțeles care este viziunea 
strategică a acestei asociații și am convins 
consiliul că atunci când trebuie soluționată o 
problemă, ajutorul vine de la CALM. Important 
este că totul se face la timp, fără reținere și fără 
discriminare.

Ce vă mai doriți să realizați în comuna 
DVS?

Maria Procopciuc: Un obiectiv pe care 
mi-l doresc să-l realizez pentru ca localitatea 
să progreseze, să ne menținem în teritoriu este 
deschiderea măcar a unei școli primare în co-
mună, iar după numărul populației acest lucru 
este posibil. Grădinițe avem în fi ecare sat din 
comună, iar elevii de vârstă școlară merg în 
patru școli din diverse primării.

MARIA PROCOPCIUC, PRIMARUL COMUNEI IȘCĂLĂU, RAIONUL FĂLEȘTI: 

„CALM-UL NE OFERĂ LA TIMP AJUTOR, 
FĂRĂ REȚINERE ȘI FĂRĂ DISCRIMINARE”

” VIZITÂND ȘEDINȚELE 
CALM-ULUI AM ÎNȚELES 
CARE ESTE VIZIUNEA STRA-
TEGICĂ A ACESTEI ASOCI-
AȚII ȘI AM CONVINS CON-
SILIUL CĂ ATUNCI CÂND 
TREBUIE SOLUȚIONATĂ O 
PROBLEMĂ, AJUTORUL VINE 
DE LA CALM. IMPORTANT 
ESTE CĂ TOTUL SE FACE 
LA TIMP, FĂRĂ REȚINERE ȘI 
FĂRĂ DISCRIMINARE!”

SECRETARII 
CONSILIILOR 
LOCALE 
ATENȚIONEAZĂ 
ASUPRA 
PROBLEMELOR 
DIN DOMENIUL 
SISTEMULUI 
DE SALARIZARE 

Ca urmare a unei Adre-
sări parvenite pe adresa 
CALM din partea secre-
tarilor Consiliilor locale, 
în care sunt evidențiate 
problemele ce au apărut 
ca urmare a punerii în 
aplicare a Legii 270/2018 
privind sistemul unitar de 
salarizare, CALM a expedi-
at un demers premierului 
Pavel Filip, dar și minis-
trului Finanțelor Ion Chicu 
în care solicită implicarea 
acestor factori de decizie 
pentru a identifi ca meca-
nismele de soluționare a 
problemelor semnalate de 
către această categorie 
importantă de funcționari 
din APL.

În Adresarea secretarilor 
Consiliilor locale se menționea-
ză faptul că noul sistem de sa-
larizare îi dezavantajează și nu 
îi motivează să rămână în acest 
domeniu de activitate. Potrivit 
autorilor Adresării, la stabilirea 
noilor majorări salariale nu au 
fost luate în considerare volumul 
și calitatea sarcinilor executate 
de către secretarii Consiliilor lo-
cale, cei care duc povara greută-
ților APL, în comparație cu func-
ționarii din alte domenii, care au 
benefi ciat de o creștere mult mai 
mare a nivelului de salarizare. 
De asemenea, este menționat 
și faptul că sistemul unitar de 
salarizare în sectorul bugetar nu 
s-a bazat pe standarde minime 
de calitate a funcțiilor exercitate, 
astfel s-a creat o situație confu-
ză, deoarece secretarii Consili-
ilor locale realizează un volum 
de lucru foarte mare, căruia abia 
îi pot face față, fără însă a fi  re-
munerați corespunzător.

În rândul APL există mai mul-
te obiecții la Legea nr.270/2018, 
cum ar fi  discrepanțele nejustifi -
cate între nivelele de salarizare 
(creșterea salariului persona-
lului din domeniul culturii este 
de circa 286%, iar pentru alte 
categorii, cum ar fi , de exem-
plu, contabilii, majorarea este 
de doar 14%); noile reglemen-
tări desconsideră/denaturează 
relațiile existente la nivel local în 
ceea ce privește nivelul studiilor 
persoanelor încadrate în diverse 
funcții etc.

Secretarii Consiliilor locale 
solicită punerea în funcțiune a 
grupului de lucru CALM-ministe-
rul Finanțelor, instituit prin ordi-
nul Ministrului Finanțelor nr. 144 
din 18.11.2016, în vederea dis-
cutării tuturor aspectelor menți-
onate mai sus, precum și altor 
probleme ce vizează APL și sis-
temul de fi nanțe publice locale.
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O fabrică de creare a instrumen-
telor muzicale, dar și un punct de 
asistență medicală urgentă prespi-
talicească au fost deschise anul 
trecut la Fetești, Edineț. Astfel, 
câteva zeci de persoane și-au gă-
sit un loc de muncă, iar alte câteva 
mii benefi ciază de aceste servicii. 
Identifi carea partenerilor care să 
creeze locuri de muncă este șan-
sa localităților noastre, susține pri-
marul de Fetești, Edineț, Ion Mun-
teanu.

Știm că citiți cu regularitate ziarul 
editat de CALM „Vocea Administrației 
Locale”...

Ion Munteanu: Primăria noastră este 
membră a CALM și primim cu regularitate 
ziarul care este o bună sursă de informa-
re pentru aleșii locali. Îmi place să citesc 
despre lucrurile pozitive realizate de colegii 
primari.

Pot fi  aceste rezultate niște exemple 
pentru alți primari sau și în această brea-
slă există concurență?

Ion Munteanu: Cred că există o concu-
rență sănătoasă între primari, avem și mul-
te exemple de conlucrare. Ne străduim să 
învățăm din bunele practici implementate 
de colegi.

Ce v-a determinat acum 12 ani să 
candidați pentru funcția de ales local?

Ion Munteanu: Anterior am activat în 
cadrul MAI, la Comisariatul de Poliție din 
Edineț, dar locuiam la Fetești, pentru că 
aceasta este baștina mea și mă durea su-
fl etul când vedeam că satul degradează. 
Mi-am propus să intervin, chiar și până a 
deveni primar mă străduiam să ajut cu ce 
pot comunitatea noastră.

Ați avut posibilitățile necesare pen-
tru a contribui la dezvoltarea localității?

Ion Munteanu: De când sunt primar 
cred că am reușit să urnesc carul din loc. 
Am participat în cadrul unor diverse progra-
me, am adus mai multe resurse prin inter-
mediul mai multor proiecte.

Faptul că cetățenii v-au ales pentru al 
treilea mandat ar fi  o dovadă că ați reușit 
să faceți ceea ce le-ați promis…

Ion Munteanu: Am reușit, în mare par-
te, dar mai avem încă multe lucruri de făcut. 
Ne dorim să reparăm mai multe drumuri, să 
amenajăm stadionul, trebuie să efectuăm 
unele lucrări la grădiniță, dar și la primărie.

Oamenii din Fetești își găsesc lo-
curi de muncă la Edineț sau cum pro-
cedează?

Ion Munteanu: Și de la noi au plecat 
mulți tineri, circa 80% sunt în Franța, circa 
10% în Italia și circa 10% în Rusia. Totuși, 
ne străduim să creăm condițiile necesare 
cetățenilor pentru a rămâne acasă. Anul 
trecut, la 20 august, în localitatea noastră 
a fost deschisă o fabrică de confecționare 
a viorilor și violoncelelor. Este investiția dlui 
Vasile Gliga din municipiul Reghin, județul 
Mureș, România. Astfel, în sat au apărut 30 
locuri noi de muncă, dar mai avem cetățeni 
care studiază această meserie la Reghin și 
atunci când vor reveni acasă numărul an-
gajaților va crește. După ce sunt produse 
aici, instrumentele pleacă la Reghin, acolo 
sunt vopsite și aranjate strunele, după care 
ajung în toate colțurile lumii.

Cum a apărut această idee?
Ion Munteanu: Anul trecut, la 6 martie, 

satul Fetești a votat pentru unirea simboli-
că cu România și la 25 martie, un grup de 
locuitori  și elevi din localitatea noastră au 
participat la un concert care a avut loc la 
Casa de Cultură din municipiul Reghin, ju-
dețul Mureș. Când au evoluat elevii noștri 
toți oamenii din sală s-au ridicat în picioa-
re. Am trăit niște emoții de nedescris. După 
ce a fost citită Declarația de Unire, aceasta 
a fost înmânată Dlui Vasile Gliga care, în 
calitate de fost deputat, avea misiunea să 
o ducă la București. L-am văzut emoționat 
și pe Vasile Gliga. El cunoștea că avem în 
sat o clădire de vânzare și astfel a apărut 
ideea. Ulterior oameni din Fetești au mers 
la Reghin pentru a studia fabricarea viorii.

Aveți vreo școală muzicală în locali-

tate, pentru că e păcat să nu profi tați de 
această șansă?

Ion Munteanu: Nu avem deocamdată 
școală muzicală, dar sunt diverse cercuri 
cu profi l muzical în cadrul liceului teoretic, 
avem ansamblul folcloric Buciumul, avem 
instrumente muzicale donate tot de la Re-
ghin, sper că în perspectivă vom deschide 
o fi lială a școlii muzicale din Edineț.

Locurile de muncă contribuie la dez-
voltarea localității…

Ion Munteanu: Da, este important să 
găsim mai mulți parteneri care ar deschide 
cât mai multe locuri de muncă, astfel încât 
oamenii să nu plece din sat. Tot anul tre-
cut, la 12 februarie s-a deschis un punct de 
asistență medicală urgentă prespitaliceas-
că, creându-se și 13 locuri noi de muncă. 
Instituția deservește nu doar cei 2744 de 
locuitori din Fetești, dar și localitățile limi-
trofe. Cred că acest lucru a devenit posibil 
deoarece satul nostru este destul de mare, 
dar și amplasarea geografi că este destul de 
bună. În afară de punctul de asistență me-
dicală urgentă prespitalicească avem pom-
pieri, dar și sector de poliție. Pompierii sunt 
în gestiunea Primăriei și îi întreținem din 
bugetul local. De asemenea, avem livezi pe 
o suprafață de 12 ha, dar și o carieră de 
piatră amplasată pe o suprafață de 76 de 
ha unde sunt angajați vreo 34 de muncitori. 
Anual, obținem venituri de circa 200 de mii 
lei din activitatea carierei, bani care ne per-
mit să facem câte ceva pentru comunitate.

ADRESARE CALM
Domnului Pavel 
Filip Prim-ministrul Republicii Moldova 
Domnului Ion Chicu 
Ministrul Finanțelor 

Stimate Domnule Prim-ministru, Stimate Domnule Ministru al Finanțelor, 
La adresa CALM a parvenit o adresare din partea secretarilor consiliilor lo-

cale, în care sunt evidențiate o serie de probleme ce au apărut ca urmare a 
punerii în aplicare a Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare. Se-
cretarii consiliilor locale constată că noul sistem de salarizare nu ține cont de 
volumul mare de lucru al acestora, de diversitatea și complexitatea sarcinilor, 
astfel că se consideră discriminați în comparație cu alte categorii de funcționari 
din administrația publică și angajați ai instituțiilor din subordinea APL. În spe-
cial, aceștea remarcă lipsa unei corelații corespunzătoare dintre coefi cienții de 
salarizare și gradul de responsabilitate al funcției. În situația actuală, în condiți-
ile existenței unui defi cit sporit de specialiști în APL, există riscul aprofundării 
problemei date și părăsirii sistemului APL de către profesioniștii rămăși. Prin 
urmare, solicităm respectuos concursul Guvernului și Ministerului Finanțelor, 
în vederea identifi cării mecanismelor de soluționare a problemelor semnalate 
în activitatea secretarilor consiliilor locale. În acest scop propunem instituirea 
unui grup de lucru, cu participarea tuturor autorităților publice centrale relevan-
te, CALM și a reprezentanților secretarilor consiliilor locale. 

Cu respect, Viorel FURDUI 
Director Executiv al CALM

Elaborarea cadrului normativ 
necesar atribuirii întovărășirilor 
pomicole statutului de localitate și 
includerea acestora în intravilanul 
unităților administrativ-teritoriale a 
fost subiectul întrevederii membri-
lor grupului de lucru instituit la in-
dicația premierului Pavel Filip, prin 
Decizia nr 18 din 11 februarie 2019. 
Din partea Congresului Autorităților 
Locale din Moldova (CALM) au fost 
desemnați să participe primarul 
orașului Cimișlia, vicepreședintele 
CALM Gheorghe Răileanu și exper-
tul CALM Alexandru Morcov. 

CALM a insistat asupra includerii înto-
vărășirilor pomicole în intravilanul unităților 
administrativ-teritoriale cu respectarea unor 
condiții clare, deoarece conform cadrului nor-
mativ existent, la edifi carea celor mai multe 
construcții, clădiri de pe aceste terenuri nu 
au fost respectate normele urbanistice, de 
proiectare ș.a.m.d. Ședința a fost prezidată 
de secretarul de stat Anatol Usatâi care a 
susținut majoritatea propunerilor CALM și a 
apreciat contribuția reprezentanților delegați 
ai CALM în cadrul acestui grup de lucru.

„Ne dorim să fi e respectată legislația în 

domeniul urbanismului și amenajare a teri-
toriului. Totodată, trebuie să ne asigurăm de 
calitatea acestor construcții, deoarece odată 
incluse în intravilanul localităților și acordă-
rii statutului de terenuri pentru construcția 
locuințelor, APL își asumă niște responsabi-
lități foarte mari.  Cunoaștem cu toții că în 
cele mai multe cazuri, la edifi carea acestor 
construcții nu au fost examinate condițiile 
geologice, nu au fost elaborate planuri de 
urbanism și amenajare a teritoriului etc, a 
menționat expertul CALM Alexandru Mor-
cov. Potrivit reprezentanților CALM, nu este 
de ajuns doar cererea întovărășirii pomico-
le, fi ind necesare și alte seturi de acte care 
să confi rme că aceste construcții corespund 
normelor de urbanism, arhitectură și amena-
jare a teritoriului.

Aceasta a fost prima ședință a grupului de 
lucru. Ministerul Economiei și Infrastructurii s-a 
angajat să elaboreze draftul propunerilor de 
modifi cări care vor fi  transmise tuturor mem-
brilor grupului de lucru în vederea examinării 
acestora în cadrul următoarelor ședințe.

Precizăm că întovărăşirile pomicole au 
fost organizate pentru administrarea tere-
nurilor repartizate în folosinţă cetăţenilor 
Republicii Moldova în baza unei hotărâri de 
Guvern din 1991.

ION MUNTEANU, 
PRIMAR DE FETEȘTI, EDINEȚ: 

„VIORILE ȘI VIOLONCELELE 
FABRICATE ÎN FETEȘTI AJUNG 
ÎN TOATE COLȚURILE LUMII”

”DA, ESTE IMPORTANT SĂ 
GĂSIM MAI MULȚI PARTE-
NERI CARE AR DESCHIDE 
CÂT MAI MULTE LOCURI 
DE MUNCĂ, ASTFEL ÎNCÂT 
OAMENII SĂ NU PLECE DIN 
SAT!”

CALM ÎN CADRUL GRUPULUI DE LUCRU FORMAT 
LA INIȚIATIVA PREMIERULUI PAVEL FILIP: 
„CONDIȚIILE ATRIBUIRII ÎNTOVĂRĂȘIRILOR POMICOLE 
STATUTULUI DE LOCALITATE TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ 
NORMELOR DE URBANISM, ARHITECTURĂ 
ȘI AMENAJARE A TERITORIULUI”
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CALM A VENIT 
CU PROPUNERI 
PRIVIND 
ÎMBUNĂTĂȚIREA 
REGULAMENTULUI 
CE PREVEDE 
ACORDAREA 
SUBVENȚIILOR 
ÎN MEDIUL RURAL

La 19 și 20 martie curent, în 
cadrul grupului de lucru format 
de către ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediu-
lui  a fost examinat proiectul 
de Hotărâre a Guvernului „Pen-
tru aprobarea regulamentului 
privind acordarea subvențiilor 
pentru îmbunătățirea nivelului 
de trai și de muncă în mediul 
rural din Fondul Național de 
dezvoltare a agriculturii și me-
diului rural.”  

Expertul Viorel Rusu a reprezen-
tat CALM-ul în cadrul acestui grup 
de lucru. „Proiectul creează condiții 
pentru ca autoritățile locale, în par-
teneriat cu mediul de afaceri local, 
să participe pentru a obține fi nanțare 
din Fondul Național de dezvoltare a 
agriculturii și mediului rural. Una din-
tre condiții este contribuirea cu cofi -
nanțare a nu mai puțin de  20% din 
sumă. CALM a propus să fi e micșo-
rată cota de fi nanțare, deși această 
inițiativă nu a fost acceptată, motivul 
fi ind că această cotă de cel puțin 
20% este stabilită în Lege”, a explicat 
Viorel Rusu.

Totuși, unele dintre propunerile 
CALM-ului au fost luate în considera-
re, astfel fi ind îmbunătățit regulamen-
tul în favoarea autorităților locale. 
„Am propus ca în Comisia de evalu-
are și selecție a proiectelor ce vor fi  
prezentate să fi e și reprezentanți ai 
autorităților locale. În varianta inițială 
erau doar reprezentanți ai ministeru-
lui Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului. Au fost luate în conside-
rare și alte propuneri redacționale 
ale CALM.” De asemenea, CALM-ul 
a  propus să fi e inițiat un proces de 
creare a unui fond național de suport 
a autorităților locale, deoarece sunt 
multiple proiecte unde se cere cofi -
nanțarea. Ideea nu a fost acceptată, 
pe motiv că depășește obiectul regu-
lamentului respectiv. Totuși, CALM 
consideră că tot mai mult și mai mult 
se impune necesitatea de a avea niș-
te resurse la nivel național care să 
ajute autoritățile locale să participe în 
cadrul proiectelor în care este nevoie 
de contribuția fi nanciară a APL.

Vineri, 15 martie, circa 70 de 
primari, arhitecți și specialiști pen-
tru reglementarea proprietății fun-
ciare au participat în cadrul unei 
sesiuni de informare organizată de 
CALM. În cadrul evenimentului au 
fost prezentate funcțiile, benefi ciile 
și avantajele Conceptului sistemu-
lui informațional complex „Cadas-
trul Funcțional Urban Local” – in-
strument al APL pentru exercitarea 
atribuțiilor și prestarea serviciilor 
publice.

Acest sistem informațional automatizat 
urmează a fi  creat în cadrul CALM și care, 
prin intermediul serviciilor de rețea, va oferi 
posibilitatea APL să primească de la APC și 
alte entități publice responsabile de seturile 
de date spațiale diferite seturi de date, cum 
ar fi  cele cadastrale de la Cadastru, datele 
din Cadastrul apelor de la Agenția Apele 
Moldovei, materiale cartografi ce de la Insti-
tutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi 
Cadastru „INGEOCAD“, datele din Registrul 
solurilor, etc. Expertul CALM Alexandru Mor-
cov a scos în evidență faptul că aceste date 
sunt foarte importante pentru planifi carea 
teritorială, spațială, de amenajare a terito-

riului local, regional și național, dar și pentru 
planurile de dezvoltare corectă a localității, 
deoarece acestea trebuie să fi e bazate pe 
date actuale. În lipsa acestor mecanisme, la 
ora actuală majoritatea APL-urilor nu au pla-
nuri urbanistice generale, iar documentele 
de planifi care existente în unitățile adminis-
trativ-teritoriale, mai ales cele din sate și co-
mune sunt depășite de timp și nu corespund 
cerințelor zilei.

În cadrul evenimentului s-a menționat 
faptul că pe parcursul anilor s-a creat un vid 
în acest domeniu. Prin aprobarea Legii 835 
din 1996 cu privire la principiile urbanismului 
și amenajării teritoriului specifi că faptul că 
„Cadastrul Funcțional Urban, ca instrument 

specializat, reprezintă o bază informaționa-
lă a sistemului de reglementări destinat să 
asigure funcționalitatea și dezvoltarea loca-
lităților”. Deși în Lege, inclusiv în hotărârea 
de Guvern din 2001 cu privire la aprobarea 
regulamentului de creare și ținere a Cadas-
trului Funcțional Urban acest instrument a 
fost prevăzut ca unul informațional al APL 
pentru gestionarea și dezvoltarea localită-
ților, totuși, până la momentul actual, nicio 
autoritate publică din Republica Moldova nu 
are creat acest instrument la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale.

CALM consideră că există o necesitate 

stringentă de creare a unui proiect național 
privind crearea și actualizarea documenta-
ției de urbanism și amenajare a teritoriului 
pentru unitățile administrativ-teritoriale, dar 
și pentru teritoriul național. În acest sens, 
CALM își propune elaborarea unui proiect 
pilot, scopul fi ind de a arăta impactul și im-
portanța acestui subiect, dar și sensibiliza-
rea Guvernului RM, a partenerilor de dezvol-
tare, astfel încât transferul registrelor locale 
în formă digitală  în sisteme informaționale 
să devină o prioritate națională.

Potrivit expertului CALM Alexandru Mor-
cov, astfel vor fi  create niște instrumente 

reale ce le-ar permite autorităților locale să-
și îndeplinească atribuțiile de serviciu, să 
nu piardă atât de mult timp în procesul de 
lucru, să fi e mărit gradul de transparență a 
procesului decizional în cadrul APL, să fi e 
îmbunătățite serviciile prestate cetățenilor 
etc. „Acesta este și un instrument de gesti-
onare a datelor în procesul de delimitare a 
terenurilor și clădirilor proprietate publică a 

CONCEPTUL CALM 
PRIVIND SISTEMUL INFORMAȚIONAL UNIC 
DE EVIDENȚĂ A PATRIMONIULUI LOCAL 
A FOST PREZENTAT REPREZENTANȚILOR APL
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APL de cele ale APC. Ceea ce ne propunem 
noi să realizăm va fi  nu doar în ajutorul APL, 
dar și va oferi mai multe avantaje, confort și 
servicii de calitate pentru populația din toate 
unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv prin 
îmbunătățirea transparenței decizionale a 
APL, deoarece sistemul va avea și un modul 
public de consultare a cetățenilor în procesul 
de eliberare a actelor permisive în construc-
ții etc. De asemenea, prin implementarea 
acestui program se va îmbunătăți și calitatea 
serviciilor la eliberarea diverselor certifi cate, 
avize, extrase din registrele publice ale APL. 
Actele vor fi  transferate în formă digitală în-
tr-un sistem informațional care le va permite 
APL să sporească gradul transparență și co-
rectitudine la eliberarea acestora.”

Nina Nistreanu, primarul comunei Gra-
diște, Cimișlia a salutat inițiativa CALM de 
a organiza această sesiune de informare, 
deoarece reprezentanților APL le-au fost 
prezentate multe noutăți ce trebuiau im-
plementate la nivel local de mai mult timp. 
„Dacă vom avea acest sistem, vom majora 

și suma din impozitele achitate. Astfel vom 
avea un buget mai mare ce ne va permite să 
contribuim la prosperarea satului.” Nina Nis-
treanu s-a arătat convinsă de faptul că cele 
mai multe APL vor fi  cointeresate să fi e parte 
a acestui program, deoarece acesta este un 
proces fi resc, așteptat de mai mult timp.

Potrivit lui Ion Rabacu, primarul comunei 
Negurenii Vechi, Ungheni, inițiativa CALM 
este una binevenită deoarece la tema dată 
se discută foarte puțin. „Pentru a avea o dez-
voltare este nevoie de evaluarea bunurilor, 
planifi carea acțiunilor și apoi de identifi carea 
investitorilor. Altfel nu vom putea merge îna-
inte, deoarece majoritatea datelor pe care le 
avem la ora actuală nu sunt atât de veridice, 
ceea ce nu este corect.”

Efi m Strogoteanu, primarul comunei 
Ecaterinovca, Cimișlia a afi rmat că cu cât 
mai repede va fi  implementat programul pro-
pus de CALM,  cu atât mai ușor va fi  pentru 
APL să activeze. „Va fi  totul digitalizat și va 
ușor de verifi cat multe informații cu privire la 
proprietate, impozite și alte bunuri”.

Republica Moldova va crea un 
nou model de implicare a migranți-
lor în dezvoltarea economică a loca-
lităților de baștină. PNUD Moldova 
anunță un concurs de preselectare 
a 35 localități benefi ciare a etapei 
a II-a a proiectului „Migrație și dez-
voltare locală”, fi nanțat de Guvernul 
Elveției, în perioada 2019-2022.

Din cele 35 localități preselectate, 25 vor 
benefi cia de co-fi nanțare de până la 60.000 
USD pentru proiecte de dezvoltare economi-
că a comunităților.

„Fiecare al treilea cetățean al Moldovei 
este plecat peste hotare, ceea ce privează 
comunitățile de contribuția acestora în dez-
voltarea locală. Iată de ce în cea de-a doua 
etapă proiectul se concentrează pe inițiative 
de dezvoltare economică locală, cu implica-
rea diasporei”, susține Oxana Maciuca, ma-
nagera proiectului PNUD „Migrație și dezvol-
tare locală”. 

Guvernul Elveției, prin intermediul 
PNUD, își propune implicarea diasporei în 
dezvoltarea locală. Va fi  susținută crearea 
și dezvoltarea unor asociații de băștinași 
active la nivel local, prin două programe de 
granturi: „Acceleratorul Asociațiilor de băș-
tinași (AdB)” și „Incubatorul Asociațiilor de 
băștinași”. Aceste programe se vor desfășu-
ra anual pe durata implementării proiectului.

Pentru competiția „Acceleratorul AdB” 
pot depune dosarele Asociațiile de Băștinași 
înregistrate, cu cel puțin un an de activitate 

demonstrată. Anual vor fi  susținute cel puțin 
15 inițiative ale migranților, cu până la 10.000 
USD fi ecare, în baza formulei 1+1 (valoarea 
grantului va fi  echivalentă cu contribuția băș-
tinașilor), în limita bugetului disponibil.

În cadrul programului „Incubatorul AdB” 
vor fi  susținute grupurile de inițiativă sau aso-
ciațiile de băștinași nou-create sau în proces 
de creare. Anual vor fi  oferite până la 20 gran-
turi a câte 1.000 USD pentru implementarea 
primelor inițiative de dezvoltare locală.

„În perioada 2015-2018, PNUD a contri-
buit la crearea a 38 de asociații de băștinași. 
Aceasta a avut un efect multiplicator, fi ind 
create altele 100, la inițiativa autorităților 
locale și diasporei. Suntem siguri că aceste 
asociații, susținute și abilitate, pot implemen-
ta proiecte generatorare de venituri pentru 
cetățeni”, a menționat Oxana Maciuca.

Pentru clarifi carea întrebărilor apărute, 
PNUD va organiza patru întruniri regionale 
de informare în zonele de Nord, Centru, Sud 
și UTA Găgăuzia. Locațiile, data și ora exac-
tă a evenimentelor vor fi  anunțate suplimen-
tar prin intermediul Congresului Autorităților 
Publice Locale în Moldova (CALM).

Termenul limită de depunere a dosarelor 
pentru cele trei apeluri este 25 aprilie, ora 
17.00.

Pentru informații suplimentare, contac-
tați: Tatiana Solonari, specialistă în comu-
nicare, proiectul PNUD Moldova „Migrație și 
dezvoltare locală”, tatiana.solonari@undp.
org, tel: 022-820-840, 069377215.

CONCEPTUL CALM 
PRIVIND SISTEMUL INFORMAȚIONAL UNIC 
DE EVIDENȚĂ A PATRIMONIULUI LOCAL 
A FOST PREZENTAT REPREZENTANȚILOR APL

PNUD MOLDOVA SELECTEAZĂ 
COMUNITĂȚI PARTENERE 
ȘI ASOCIAȚII DE BĂȘTINAȘI 
CARE VOR CONTRIBUI 
LA DEZVOLTAREA LOCALĂ
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MĂRȚIȘORUL DE ACASĂ
Prima zi de primăvară a fost mar-
cată în două sate din Moldova 
- Chișcăreni din raionul Sîngerei 
și Pelinia din raionul Drochia - cu 
șezători. Ca pe vremuri, meșterii 
populari s-au adunat pentru a îm-
părtăși măiestria de a confecționa 
mărțișoare, unele mai arătoase ca 
altele.

Și fi indcă mărțișorul ține pasul cu timpul, 
evenimentele au fost transmise live pe Face-
book, fi ind urmărite de sute de curioși, majo-
ritatea lor localnici sau persoane născute în 
comunitățile respective, care fi e au luat dru-

mul străinătății, fi e s-au mutat în alte sate sau orașe din Moldova. 
Ideea de a difuza șezătorile pe rețelele de socializare aparține 
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care a susținut 
Chișcăreni și Pelinia, de rând cu alte 36 de localități, la transfor-
marea migrației din provocare în oportunitate.

Șezătorile s-au desfășurat cu implicarea Asociațiilor de băști-
nași, create cu sprijinul PNUD, și evident cu participarea meșterilor 
populari din localitățile respective. Or, Centrul de artizanat ,,Zes-
trea” din Pelinia și traseul turistic ,,La Chișcăreni ACASĂ” sunt 
proiecte implementate cu sprijinul PNUD Moldova în anul 2018, 
cu susținerea oferită de Guvernul Elveției și datorită contribuțiilor 
băștinașilor și ale autorităților locale. Ele contribuie la crearea de 
oportunități de angajare și promovează imaginea localităților și a 
tradițiilor din Moldova, atât în țară, cât și peste hotare.

S U N T E M  L I V E !  M OTO R ,  A CȚ I U N E !
Au emoții mari, fi ind î n direct: meșterii populari se prezintă și fac o lecție 

publică, atât pentru cei prezenți fi zic în încăpere, cât și pentru cei care urmă-
resc șezătoarea online din diferite colțuri ale lumii.

Așa a fost văzută online șezătoarea de la Pelinia. Cei de departe au 
putut urmări live evenimentul de la Chișcăreni.

ZECI  DE MĂRȚ IȘOARE CONFECȚ IONATE 
LA ȘEZĂTOARE

Maria, meșter popular din Chișcăreni, explică modul de confecționare a celui mai 
simplu și cunoscut model de mărțișor.

Valentina, managera Centrului de artizanat ,,Zestrea” din Pelinia arată articolele con-
fecționate la centru și expuse spre vânzare.

ALB ,  ROȘU Ș I  MULTĂ  VOIE BUNĂ
Cei prezenți au venit echipați cu ață albă și roșie. Timp de o oră, fi ecare 

din ei a reușit să confecționeze câte trei modele diferite de mărțișoare.
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BĂȘTINAȘ I I  - 
ACASĂ  ONLINE

Astfel, bărbații prezenți au sfi dat ste-
reotipurile, demonstrând îndemânare și 
migală.

,,Deși sunt departe de țară, păstrez cu 
drag tradiția mărțișorului. Dacă în Moldova 
găsești oriunde mărțișoare în vânzare, aici, 
peste hotare, ești nevoit să le inventezi și să 
le confecționezi singur. Urmărind cu familia 
transmisiunea în direct de la șezătoare, am 
primit o mare plăcere, iar acum știu că, în 
luna martie, pot face daruri deosebite priete-

MĂRȚIȘORUL DE ACASĂ
Pregătiți pentru a învăța au venit și 

primarii din toată țară, parteneri ai pro-
iectului PNUD „Migrație și dezvoltare 
locală” în perioada 2015-2018. Tatiana 
Badan, primara localității Selemet, raio-
nul Cimișlia a venit la Chișcăreni pentru 
a se inspira din realizările colegei sale 
Silvia Țurcanu, dar și pentru a-și con-
fecționa un mărțișor care să iasă în evi-
dență.

,,Cu o deosebită plăcere admir locu-
rile pitorești, dar și maniera de valorifi ca-
re economică și socială a resurselor pe 
care le aveți. Să știți că ați reușit multe 
și serviți pentru Selemet drept model în 
multe aspecte. Ne bucurăm să transmi-
tem un mărțișor și urări de bine tuturor 

băștinașilor, pe care îi așteptăm acasă 
cu drag și noi realizări care să îi surprin-
dă plăcut”, a menționat Tatiana Badan.

Patru primari din nordul țării au venit 
la Pelinia și au confecționat mărțișoare 
alături de meșterii populari din localitate, 
pentru a comunica virtual cu băștinașii 
din întreaga lume.

,,Este pentru prima dată când am 
confecționat un mărțișor. Pe lângă salu-
tul cald transmis băștinașilor noștri, am 
avut posibilitatea să facem schimb de 
experiență cu colegii din Pelinia, care 
au dezvoltat un model de afacere locală 
foarte necesară populației”, spune Vale-
rian Cecan, primar de Mihăileni, raionul 
Rîșcani.

PRIMARII ,  BUNI  LA CROȘETAT 
Ș I  COOPERAT

nilor mei care sunt de alte naționalități. Mai 
mult decât atât, mărțișorul confecționat îl voi 
agăța la sfârșitul lunii de un copac înfl orit și 
îmi voi aduce aminte cu drag de Moldova și 
tradițiile frumoase pe care le port în sufl et 
mereu”, afi rmă Marin Chilaru, băștinaș din 
Pelinia, stabilit cu traiul în Germania.

Cleyton este voluntar Corpul Păcii, care 
activează în satul Vorniceni a auzit despre 
eveniment și a decis să bifeze în experiențe-
le sale și confecționarea mărțișoarelor.

,,Am venit la această șezătoare pentru a 
cunoaște mai bine această frumoasă tradiție 
din Moldova, dar și să ajut Asociația de băș-
tinași Vorniceni să trimită un mărțișor online 
către băștinașii plecați. De aceea am făcut 
transmisiune live a șezătorii pe pagina aso-
ciației de băștinași Vorniceni”.

Șezătorile, ca zeci de alte evenimente or-
ganizate pentru localnici și cei plecați, nu ar 
fi  ajuns pe online la atâția oameni, în atâtea 

țări, dacă nu era efortul neobosit al persoa-
nelor responsabile de migrație din localitățile 
respective. Acestea cumulează acest rol de 
rând cu atribuțiile de bază din fi șa de post, 
iar în timpul liber ... muncesc, comunicând 
cu băștinașii și convingându-i să contribuie 
la dezvoltarea localității, prin idei, donații și 
muncă voluntară.

,,Această întâlnire a însemnat pentru 
mine un schimb de experiență nemaipome-
nit, împărtășirea impresiilor cu alți președinți 
de asociații și persoane responsabile de mi-
grație în cadrul primăriilor, precum și practici 
preluate din alte localități de promovare a 
istoriei și locurilor frumoase”, susține Marina 
Vozian, persoană responsabilă de migrație 
în cadrul primăriei Ciciuleni, raionul Hîncești.

Pentru a reda atmosfera de sărbătoare, 
ansamblurile folclorice din Pelinia și Chișcă-
reni au încins atmosfera cu dansuri și cânte-
ce ca la șezătorile din străbuni #CuDragA-
casa.

Cei care au acceptat invitația offl ine la 
șezătoare au putut vizita centrul de artiza-
nat din Pelinia și traseul turistic din Chișcă-
reni, proiecte implementate de PNUD Mol-
dova în anul 2018, cu sprijinul Guvernului 
Elveției și susținute prin contribuțiile băștina-
șilor și autorităților locale.
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O LOCALITATE DIN RAIONUL HÎNCEȘTI 
A SEMNAT UN ACORD DE COLABORARE 

CU O COMUNĂ DIN ROMÂNIA
Comuna Drăgușenii Noi din raionul Hîncești a semnat un 

acord de înfrățire cu comuna Păstrăveni din județul Neamț, 
România, informează Provincial.

Acordul a fost semnat de către Primarii ambelor localități, Gorea An-
ton Nicolai, primar de Păstrăveni Neamț și Gonța Petru primar de Drăgu-
șenii Noi, Hîncești.

Consiliul Județean Neamț din România va semna un 
acord de cooperare cu raionul Hâncești din Republica Mol-
dova, informează Provincial.

„M-am întâlnit cu omologul meu, Ghenadie Buza şi am stabilit detaliile 
viitorului acord. Parteneriatul nostru are rolul de a întări relațiile bilaterale 
dintre un ținut superb, cum este județul Neamț și Raionul Hâncești, de 
care ne desparte doar apa Prutului. Atât eu, cât și domnul Buza ne dorim 
să dezvoltăm proiecte pentru dezvoltarea turismului, a mediului de afa-
ceri, a inițierii specialiștilor în derularea de lucrări cu fi nanțare europeană 
și, nu în ultimul rând, schimburi de experiență între elevi”, a comunicat Io-
nel Arsene, Președintele Consiliului Județean Neamț.

RAIONUL HÂNCEȘTI VA SEMNA 
UN ACORD DE COLABORARE 
CU UN JUDEȚ DIN ROMÂNIA

SATUL ALUATU, DIN RAIONUL TARACLIA, 
SE ÎNFRĂȚEȘTE CU COMUNA SĂPOCA, 

DIN JUDEȚUL BUZĂU
Satul Aluatu din raionul Taraclia și comuna Săpoca din 

județul Buzău au pus bazele unei înfrățiri între localități. 
Delegația de peste Prut a vizitat, vineri, 22 martie, școala 
din satul Aluatu, renovată în vara anului trecut la inițiativa 
Asociația „UNIREA-ODIP”, care a organizat o campanie de 
strângere de fonduri în acest scop.

Potrivit unui comunicat al Asociației UNIEA-ODIP, din delegația din Bu-
zău au făcut parte Primarul comunei Săpoca, Iulian Manea, viceprimarul 
Ilie Ion și un consilier local. Ei au vizitat școala renovată din Aluatu și au 
dăruit localității Declarația de Unire semnată de Săpoca în Anul Centenar.

„Unirea se face prin fapte concrete, inclusiv prin aceste înfrățiri, am 
reușit să stabilim un dialog dintre Săpoca și Aluatu, iar în cel mai scurt 
timp va fi  semnat și Acordul de Cooperare”, a declarat președintele aso-
ciației unioniste, Vlad Bilețchi.

Amintim că în vara anului trecut, unioniștii au renovat școala din satul 
Aluatu, singura cu predare în limba română din raionul Taraclia, și care se 
afl a într-o stare dezastruoasă.

Vineri, 15 martie, la se-
diul Congresului Autorită-
ților Locale din Moldova 
(CALM) a avut loc o între-
vedere a experților CALM 
Ludmila Malai și Alexandru 
Morcov cu experți internați-
onali din cadrul proiectului 
„Inițiativa pentru apă a Uni-
unii Europene Plus (EUWI+) 
pentru țările Parteneriatului 
Estic.

În cadrul întrunirii au fost aduse 
în discuție propunerile de revizuire 
a strategiei de aprovizionare cu 
apă și canalizare și a noului plan 
de acțiuni pe termen mediu. Un 
alt subiect al discuției a fost instru-
mentele economice pentru Repu-
blica Moldova privind managemen-
tul integrat al resurselor de apă și 
identifi carea surselor de date.

Potrivit expertului CALM Ale-
xandru Morcov, întrevederea cu 
colegii din cadrul proiectului a fost 
una constructivă. „I-am atenționat 
asupra unor probleme majore cu 
care se confruntă APL, agenții eco-
nomici și cetățenii în domeniul apei 
și sanitației, dar și de gestionare 
atât a fondului de apă, cât și a pro-
ceselor de degradare a solurilor.”

La 14 martie, experții CALM 
au participat în cadrul Atelierului 
de lucru cu privire la noile norme 
de proiectare și construcție a sis-
temelor de alimentare cu apă la 
scară mică în Republica Moldova 
și aplicarea unor modele de afa-
ceri durabile pentru Alimentarea 
cu Apă și Sanitație la nivel rural. 
Evenimentul a fost organizat de 
către ministerul Agriculturii, Dez-
voltării Regionale și Mediului, 
cu suportul proiectului „Inițiativa 
pentru apă a Uniunii Europene 

Plus (EUWI+) pentru țările Par-
teneriatului Estic, în colaborare 
cu Organizația pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică. Partici-
panților le-au fost prezentate noile 
norme de proiectare și construcție 
a sistemelor de alimentare cu apă 
potabilă la scară mică (aprobată 
în aprilie 2018) și le-au fost aduse 
la cunoștință unele recomandări 
ce au ca obiectiv atingerea unor 
niveluri mai ridicate de securitate 
a apei în zonele rurale prin aplica-
rea unor modele de afaceri.

EXPERȚII CALM ȘI AI PROIECTULUI EUWI+ 
AU ANALIZAT PROBLEMELE ATESTATE ÎN PROCESUL 
DE GESTIONARE A FONDULUI DE APĂ

Administrarea bunurilor 
imobile contrar procedurilor 
reprezintă faptele de care 
cel mai des sunt învinuiți 
aleșii locali la intentarea 
cauzelor contravenționale. 
Acestea reprezintă circa o 
treime din numărul cauzelor 
contravenționale analiza-
te, potrivit raportului nr. 3 
”Monitorizarea cauzelor pe-
nale și contravenționale în 
privința reprezentanților ad-
ministrațiilor publice locale 
referitor la actele conexe 
corupției” elaborat de către 
expertul legal al IDIS Viito-
rul, Viorel Pîrvan.

Invocarea „intereselor publice” 
în calitate de urmări prejudiciabile 
ale celor 2 contravenții are de re-
gulă un caracter arbitrar. Analiza 
efectuată ne arată că în 13 cauze 
contravenționale au fost invocate 
drept urmări prejudiciabile „inte-
resul public”. În lipsa unei noțiuni 
în Codul Contravențional, care ar 
determina semnifi cația „interesului 
public” ca valoare socială, persistă 
interpretări și estimări subiective 
din partea organelor de drept.

Sunt inexplicabile cauzele 
contravenționale pe motiv că pri-
marul nu a informat și nu a adus 
la cunoștință consilierilor și altor 
subiecți scrisorile și răspunsurile 
recepționate în Primărie. Nu este 
clar care este gradul de pericol 
social al unor astfel de fapte din 
partea primarilor pentru a porni 
dosare contravenționale împotriva 
lor, precum și existența sau inexis-
tența unei daune interesului public 
sau drepturilor şi intereselor ocro-
tite de lege ale persoanelor fi zice 
sau juridice.

Remarcăm și anumite erori 
procedurale la intentarea cauze-
lor contravenționale, constatate în 
hotărârile fi nale ale instanțelor de 
judecată. Aici notăm califi carea 
incorectă a faptelor aleșilor locali, 
cu indicarea comiterii unor acţiuni 
din neglijenţă. La fel, menționăm 
constatarea contravenției de către 
o autoritate care nu avea astfel de 
competențe conform prevederilor 
Codului Contravențional, fi e întoc-
mirea incompletă a actelor proce-
suale.

Totodată, sancțiunea contra-
vențională „privarea dreptului de a 
deţine anumite funcţii” este extrem 
de vagă, nefi ind specifi cate clar si-
tuațiile când privarea poate fi  apli-
cată și nu ține cont de particularită-
țile aleșilor locali. Subliniem faptul 
că în cazul unui primar, aplicarea 
sancţiunii respective înseamnă 
efectiv lipsirea de mandatul acor-
dat de alegători.

În concluzie autorul raportului 
Viorel Pîrvan susține că pentru 
evitarea situațiilor în care autori-
tățile publice locale sunt învinuite 

pe nedrept e nevoie de evaluarea 
corectă și argumentarea motiva-
tă a daunelor cauzate interesului 
public și sporirea capacităților 
ofi ciilor teritoriale ale Cancelariei 
de Stat la efectuarea controlului 
de legalitate, pentru depistarea și 
sesizarea eventualelor încălcări 
în deciziile și dispozițiile autorită-
ților publice locale în scopul evi-
tării unor posibile dosare contra-
venționale.

Raportul ”Monitorizarea 
cauzelor penale și contraven-
ționale în privința reprezen-
tanților administrațiilor publice 
locale referitor la actele cone-
xe corupției” este realizat de 
IDIS Viitorul  și CALM cu sus-
ținerea fi nanciară a Fundației 
Soros-Moldova/Departamen-
tul Buna Guvernare. Acțiunile 
întreprinse în cadrul proiectul 
și opiniile exprimate în cadrul 
acestei publicații țin de respon-
sabilitatea implementatorilor 
și nu refl ectă neapărat poziția 
Fundației  Soros-Moldova.

PRETINSELE AFACERI IMOBILIARE – 
CELE MAI DESE ÎNVINUIRI ADUSE APL
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OPORTUNITATE PENTRU APL: PROGRAMUL PENTRU REÎMPĂDURIRE, 
„MILLION TREES MOLDOVA” CE ARE DREPT OBIECTIV 
PLANTAREA UNUI MILION DE ARBORI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Programul pentru reîmpădurire, 
„Million Trees Moldova” invită APL 
și organizațiile care doresc să con-
tribuie la îmbunătățirea climatului 
ecologic să participe în cadrul unui 
program ce are drept obiectiv plan-
tarea unui milion de arbori în Repu-
blica Moldova.   Autorii programului 
vor susține comunitățile în vederea 
recâștigării integrității ecologice 
din zonele cu păduri degradate, dar 
și la plantarea noilor fâșii forestie-
re.  Astfel, primarii sunt invitați să 
participe în cadrul acestui proiect 
pentru a crea coridoare ecologi-
ce, a reabilita perdelele forestiere, 
a îmbunătăți terenurile degradabile, 
a restabili bazinele hidrografi ce și a 
extinde acoperirea pădurilor, per-
mițând părților interesate locale să 
se conecteze cu natura și să devină 
parte integrantă a unui program de 
conservare mai amplu. 

Pentru a fi  eligibil participării la acest 
proiect, APL-ul trebuie să dețină terenul 
preconizat activităților de ameliorare a  pei-
sajelor dezafectate și degradate prin resta-
urarea pădurilor, prin decizia consiliul local; 
APL-ul sau organizația trebuie să vină cu 
un proiect de reabilitare  a zonei propuse 
spre plantare, în care explică cum popula-
ția locală va fi  antrenată în menținerea lo-
cului plantat dar și cum APL-ul își va exer-
cita responsabilitatea de îngrijire a zonei, 
etc. Se va acorda prioritate APL-urilor care 
desfășoară activități efi ciente din punct 

de vedere al costurilor, plantarea copaci-
lor nativi, se va concentra asupra creării 
mediului de viață pentru speciile sălbatice 
(fl oră și faună) prin conservarea zonei, nu 
au benefi ciat încă de această oportunita-
te. Autorii programului pentru reîmpădurire 

solicită tuturor solicitanților să completeze 
o aplicație online și să furnizeze o propu-
nere clară și convingătoare care trebuie să 
includă: un rezumat al activității APL-ului 
în acest domeniu și cele mai importante 
realizări de până acum; o prezentare ge-

nerală a necesității proiectului de reîmpă-
durire care va include o descriere a sitului 
de reîmpădurire cu fotografi i; obiectivele 
privind conservarea; o descriere detaliată 
a activității de reîmpădurire propuse, care 
să includă numărul estimativ de arbori care 

urmează a fi  plantați și numărul de ha care 
urmează a fi  restaurate, speciile de arbori 
selectate și cum sunt luate în considerare 
proiecțiile climatice în cercetare; planuri de 
gestionare / întreținere pe termen lung a 
copacilor și benefi ciile preconizate; o de-

scriere detaliată a programului de formare 
a modului în care se vor construi abilitățile 
și cunoștințe părților interesate locale, pen-
tru a avansa conservarea locului plantat; o 
cronologie de proiect; rezultatele scontate, 
inclusiv: așteptări pe termen scurt (6 luni 
- 1 an) și pe termen lung (1 + ani); să de-
scrieți modul în care  veți evalua rezultate-
le așteptate (adică sondaje, monitorizare, 
rata de supraviețuire a copacilor plantați); 
un CV pentru formatorul principal și scurte 
biografi i a celorlalți formatori. Pentru mai 
multe informații despre împăduriri, dar și 
despre alte oportunități trimiteți un e-mail 
la  parcurile.viitorului@gmail.com.  

Million Trees Moldova este o platformă 
națională de colaborare între organizații, 
instituții și companii, care și-au propus să 
planteze un milion de copaci în Republica 
Moldova.

Inițiativa Million Trees a apărut ca proiect 
de mediu în diferite orașe, cu scopul creșterii 
umbririi și a volumului de oxigen, prin plan-
tarea unui milion de copaci. Orașele implica-
te în prezent în această inițiativă sunt: Los 
Angeles, New York City, Shanghai, Londra, 
Denver și Ontario. Un motiv comun împăr-
tășit este reducerea efectelor  încălzirii glo-
bale prin micșorarea cantității dioxidului de 
carbon în aer.

În cazul Republicii Moldova, inițiativa are 
drept obiectiv soluționarea și preîntâmpi-
narea problemelor acute de mediu precum 
eroziunea solului, alunecările de teren și de-
șertifi carea, lipsa perdelelor forestiere pen-
tru protecția râurilor, terenurilor agricole cât 
și localităților rurale de vânturi.

Inaugurarea va avea loc  dumi-
nică, 24 martie, în Scuarul Casei 
de Cultură din localitate, transmite 
IPN. Satul Costești a fost desemnat 
Capitala Tineretului 2019 la sfîrșitul 
lunii noiembrie anul trecut, în bază 
de concurs. Se estimează că locali-
tatea va benefi cia în 2019 de un su-
port fi nanciar în valoare de pînă la 
1 milion lei, în funcție de calitatea 
și relevanța activităților de tineret 
preconizate.

Satul Costești a fost desemnat Capitala 
Tineretului 2019 la sfîrșitul lunii noiembrie 
anul trecut, în bază de concurs. Se estimea-

ză că localitatea va benefi cia în 2019 de un 
suport fi nanciar în valoare de pînă la 1 milion 
lei, în funcție de calitatea și relevanța acti-
vităților de tineret preconizate. Programul 
Capitala Tineretului reprezintă o iniţiativă 
preluată din experienţa Forumului European 
de Tineret şi presupune selectarea unei lo-
calităţi în cadrul căreia, pe parcursul unui 
an, sînt concentrate activităţile de tineret ale 
autorităţilor locale, ONG-urilor regionale şi 
naţionale, organizaţiilor internaţionale etc. 
În anii anteriori, Capitala Tineretului au fost 
localitățile Ungheni – 2011, Cahul – 2012, 
Ialoveni – 2013, Soroca – 2014, Sîngerei – 
2015, Ialoveni – 2016, Varnița –2017  și Ca-
hul – în 2018.

SATUL COSTEȘTI - DESEMNAT 

CAPITALA TINERETULUI ÎN 2019

CUM O PRIMĂRIE DIN R. MOLDOVA MOTIVEAZĂ OAMENII 
SĂ RECICLEZE DEȘEURILE ELECTRICE

Primăria municipiului 
Ungheni în parteneriat cu 
Întreprinderea Municipală 
„AVE – Ungheni” organi-
zează în perioada 15 apri-
lie – 1 iunie 2019 Tombola 
cu premii „Reciclează și 
câștigă!”.

Cetățenii care vor preda la 
punctul de colectare unul sau 
mai multe deșeuri electrice/elec-
tronice vor primi un „Bilet de tom-
bolă”.

Extragerea premiilor va avea 
loc pe data de 1 iunie 2019, de 
Ziua Internațională a Copilului, în 
Parcul Central din Ungheni.

Deșeurile electrice/elec-
tronice pot fi  de mai multe 

tipuri: echipamente electrice 
de dimensiuni mari (frigide-
re, mașini de spălat, cuptoa-
re cu microunde, monitoare, 
televizoare etc.), echipamen-
te electrice de dimensiuni 
mici (fi ere de călcat, acumu-
latoare, telefoane, fi erbătoa-
re electrice, uscător de păr, 
etc.), unelte electrice şi elec-
tronice, jucării, echipamente 
sportive etc.

Persoanele care vor preda 2 
echipamente electrice/electroni-
ce întregi (nedezmembrate), de 
volum mic (ceainic, foen, tastatu-
ra, șoricel, fi er de călcat, etc.) vor 
primi un „Bilet de tombolă”.

Persoanele care vor preda 
un echipament electric/electro-

nic întreg (nedezmembrat) de 
dimensiuni mari (frigider, mașină 
de spălat, televizor, calculator, 
cuptor electric, etc) vor primi 
două „Bilete de tombolă”.

Pentru baterii și becuri uzate 
nu vor fi  oferite bilete.  Acestea 
pot fi  predate gratuit la punctul 
de colectare.

Câştigătorii care nu vor fi  
prezenţi la tragerea la sorţi nu 
vor benefi cia de premii.

Nu se acordă contravaloarea 
în bani a premiilor, iar „Biletele 
de tombolă” câştigătoare nu sunt 
transmisibile unei alte persoane 
decât câştigătorul.

Regulamentul Tombolei cu 
premii „Reciclează și câștigă!” 
poate fi  accesat pe ungheni.md.
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Zona Berești, un spațiu public 
degradat din orașul Ungheni, a 
fost reamenajată și modernizată 
cu suportul fi nanciar al Guvernului 
Poloniei, în cadrul unui proiect de 
revitalizare urbană.

Au fost revitalizate curtea a patru blo-
curi multietajate, au fost reconstruite căile 
de acces către curțile blocurilor. De ase-
menea, a fost construită o parcare, trotuare 
noi, un teren de fi tness și de joacă, au fost 
amenajate spații verzi.

În cadrul proiectului, a fost instalată și 
amenajată o stație fotovoltaică și 50 de pi-
loni cu corpuri de iluminat, se spune într-un 
comunicat al Ministerului Agriculturii, Dez-
voltării Regionale și Mediului.

Proiectul a fost unul integrat, cofi nanțat 
de trei instituții: Solidarity Fund PL în Mol-
dova, Primăria mun. Ungheni și Facilitatea 
Globală de Mediu (GEF). Valoarea totală 
fi ind de circa 3,355 mln de lei.

Menționăm că 14 orașe din Republi-
ca Moldova sunt implicate în procesul de 
revitalizare urbană, cu suportul financi-
ar al Guvernului Poloniei. Pe parcursul 
anului trecut în orașele Bălți, Cimișlia, 
Comrat, Edineț, Ocnița și Ungheni au 
fost realizate  activități de reamenaja-
re și modernizare a zonelor degrada-
te, iar în anul curent, astfel de activități 
vor  continua în Edineț, Ocnița, Bălți, Ci-
mișlia, Ungheni, iar la Soroca, Ialoveni 
și Căușeni vor fi inițiate proiecte noi, în 
acest sens.

În luna aprilie a avut 
loc recepția fi nală a lucră-
rilor în cadrul proiectului 
investițional „Construcția 
sistemului de canalizare 
în sectorul Valul lui Traian 
și modernizarea stației de 
epurare din orașul Căușe-
ni” (etapa I), implementat 
de Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud din sursele 
Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională. 

Comisia de recepție s-a întru-
nit în ședință și a verifi cat, în pre-
zența antreprenorului, a proiec-
tantului și responsabilului tehnic, 
executarea lucrărilor în conformi-
tate cu prevederile legislației.

De asemenea, membrii co-
misiei de recepție au examinat, 
pas cu pas, îndeplinirea cerin-
țelor contractului de antrepriză, 
ale documentației de execuție 
și a reglementărilor specifi ce, cu 
respectarea exigențelor esenți-
ale în construcții, și au verifi cat 
termenele și calitatea defi nitivării 
lucrărilor prevăzute în contractul 

încheiat între investitor și execu-
tant, precum și în documentația 
anexată la contract.

După cercetarea vizuală a 
obiectului  și constatarea la fața 
locului a înlăturării de către an-
treprenor a tuturor obiecțiilor con-
semnate anterior, membrii comi-

siei au acceptat recepția fi nală 
și au semnat procesul-verbal de 
recepție a lucrărilor în cadrul pro-
iectului de construcție a sistemu-
lui de canalizare în sectorul Valul 
lui Traian din orașul Căușeni.

Urmează să aibă loc trans-
miterea documentației ce ține de 

construcția fi nalizată către apli-
cantul și benefi ciarul  proiectului, 
Consiliul Raional Căușeni, care, 
ulterior, va transmite rețeauna de 
canalizare nou-construită în ges-
tiunea Întreprinderii Municipale 
„Apă-Canal” Căușeni.

Reiterăm că măsura inves-

tițională „Construcția sistemului 
de canalizare în sectorul Valul 
lui Traian și modernizarea stației 
de epurare din orașul Căușeni” 
a presupus, la prima etapă, con-
strucția sistemului de canalizare 
cu o lungime de 8,9 km în sec-
torul nominalizat din orașul Cău-
șeni, pentru aceasta fi ind cheltuiți 
8,39 mln. lei, inclusiv 1,5 mln. lei 
din bugetul raionului Căușeni.

În anul curent, urmează a fi  
lansate lucrările de modernizare 
a stației de epurare din orașul Că-
ușeni, al cărui cost estimativ este 
de 54,0 mln. lei. În acest scop, 
pentru anul 2019 a fost alocată 
suma de 7,000,000 de lei din sur-
sele FNDR și 5.000.000 de lei din 
bugetul raionului Căușeni.

Realizarea cu succes a pro-
iectului dat va asigura accesul 
la servicii de  canalizare a  2000 
de cetățeni care locuiesc în sec-
torului Valul lui Traian din orașul 
Căușeni  și, a 17000 de locuitori 
ai centrului raional, care urmează 
să benefi cieze de un mediu am-
biant mai curat datorită epurării 
apelor uzate.

Biroul relații cu diaspo-
ra din cadrul  Cancelariei 
de Stat lansează, Apelul de 
Granturi în cadrul Progra-
mului Diaspora Acasă Re-
ușește „DAR 1+3”, aprobat 
prin HG nr.801/2018.

Sunt invitate să aplice la pro-
gram autoritățile publice locale de 
nivelul I în comun cu asociațiile/
membrii diasporei, asociațiile de 
băștinași, grupurile de inițiativă 
ale cetățenilor stabiliți în stră-
inătate sau reveniți, partenerii 
de dezvoltare/donatorii, pentru a 
benefi cia de susținere fi nanciară 
nerambursabilă în cadrul Progra-
mului „DAR 1+3”.

Apelul pentru depunerea do-
sarelor este deschis începând cu 
data de 8 aprilie 2019 până la data 
de 11 mai 2019, ora 24:00. Dosa-
rele depuse vor respecta cerințele 
prevăzute în Ghidul de aplicare al 

Programului.
Programul Diaspora Acasă Re-

ușește „DAR 1+3” urmărește ur-

mătoarele obiective specifi ce:
 Stimularea dezvoltării locali-

tăților rurale și urbane din Republi-

ca Moldova prin atragerea capita-
lului uman și fi nanciar din diasporă;
 Păstrarea și reanimarea 

conexiunii dintre cetățenii plecați 
și localitățile de origine prin reali-
zarea programelor și proiectelor 
de dezvoltare locală, în comun cu 
diaspora;
 Canalizarea remitențelor, 

dincolo de consum, spre dezvol-
tarea social-economică a zonelor 
rurale din Moldova;
 Sporirea gradului de partici-

pare și implicare a diasporei în pla-
nifi carea și dezvoltarea social-eco-
nomică la nivel local.

Programul  este deschis pentru 
aplicare autorităților publice locale 
din Moldova, care au rol de Parte-
ner lider aplicant (PLA) și poartă 
răspundere pentru implementarea 
efi cientă și calitativă a proiectului 
de dezvoltare locală.

Informații suplimentare pot fi  so-
licitate la adresa de e-mail:  brd@
gov.md sau la numărul de telefon: 
022-250-524

O ZONĂ PUBLICĂ DEGRADATĂ DIN ORAȘUL UNGHENI 
A FOST REAMENAJATĂ CU SUPORTUL GUVERNULUI POLONIEI

A AVUT LOC RECEPȚIA FINALĂ A LUCRĂRILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI DE CONSTRUCȚIE 
A SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN SECTORUL VALUL LUI TRAIAN DIN ORAȘUL CĂUȘENI

APEL PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI DIASPORA ACASĂ 
REUȘEȘTE „DAR 1+3” 2019
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Veste bună pentru locuitorii co-
munelor Lebedenco, Ursoaia și Hu-
tulu din Cahul. Din vară, ei vor be-
nefi cia de apă la robinet. Apeductul 
este construit în cadrul unui proiect 
fi nanțat de Guvernul Elveției.

În comuna Lebedenco din Cahul se lu-
crează la foc continuu. Muncitorii au de mon-
tat 24 de kilometri de conductă în două luni 
astfel încât, din vară, localnicii să poată be-
nefi cia de apă la robinete. Este un vis aproa-
pe realizat pentru localitatea unde 90 la sută 
din populaţie îşi lua apă din fântâni.

„Apa în fântâni nu este prea bună, are 
mulţi nitraţi şi oamenii vor putea benefi cia de 
apă mai bună”, a declarat Alexandru Bon-
dari, primarul comunei Lebedenco, Cahul.

„Prin acest proiect a fost reconstruită sta-
ţia de tratare care ne va asigura de calitatea 

apei şi pe lângă staţia de pompare vom avea 
una de clorare pentru tratarea apei din regiu-
ne”, a spus Sergiu Drangoi, vicepreşedintele 
raionului Cahul.

La apeduct vor fi  conectate comunele Le-
bedenco, Ursoaia şi Hutului, iar de alimenta-
rea cu apă potabilă vor benefi cia aproximativ 
3.000 de persoane. Proiectul este realizat 
din bani europeni şi ai Guvernului Elveţiei.

De altfel, locuitorii din alte 8 localităţi din 
raionul Cahul  vor avea avea acces la apă 
potabilă pe parcursul următorilor 2 ani din 
sursele Uniunii Europene.

„Sistemele vor ajunge în opt locali-
tăţi, până la Alexandru Ioan Cuza şi care vor 
permite aceeaşi conectare din râul Prut”, a 
mai adăugat Sergiu Drangoi.

Pentru conectarea unei gospodării la 
apeduct, localnicii vor achita 2.500 de lei, iar 
familiile sărace vor fi  conectate gratuit.

Autoritățile locale din 
Rădoaia (Sângerei) au 
decis să aducă în locali-
tate mai multe afaceri și 
să creeze locuri de mun-
că prin oferirea gratuită 
a spațiilor comerciale și 
de producție. Oamenii 
din sat apreciază inițiati-
va Primăriei, care îi face 
încrezători că astfel, în 
scurt timp, vor avea po-
sibilitate de a câștiga un 
salariu bun în localitate, 
fără a fi  nevoiți să facă 
naveta până în centrul ra-
tional.

Primăria din Rădoaia a decis 
să pună la dispoziţia investitori-
lor o suprafaţă de 600 de metri 
pătraţi, dintr-o clădire cu trei eta-
je, afl ată în proprietatea sa. Pe 
timpul Uniunii Sovietice, în clă-
dire activa administraţia gospo-
dăriei agricole, iar acum, la par-
ter funcţionează doar o brutărie. 

Autorităţile locale estimează că 
în spaţiile disponibile ar putea 
lucra 100 de oameni.  

„Zilnic, zeci de femei plea-
că la muncă la diferite fabrici 

şi uzine din oraşul Bălţi, ne-
având posibilitatea să fi e cât 
mai aproape de familie şi copii. 
Iată de ce administraţia publică 
locală şi-a propus ca scop să 

creeze cât mai multe locuri de 
muncă. Administraţia publică 
locală oferă acest spaţiu gra-
tuit, în chirie, adică fără nici o 
obligaţie fi nanciară din partea 

investitorului, a declarat Mihae-
la Clipca, contabilă la Primăria 
din Rădoaia.

Recent, o fabrică de textile 
din sat s-a închis, iar fostele an-
gajate aşteaptă ca iniţiativa Pri-
măriei să prindă viaţă.

„Este o idee foarte bună pen-
tru că sunt mulţi, forţă de mun-
că la noi în sat care ar dori să 
lucreze pe loc, să fi e aproape 
de copii, de familie. E mai uşor 
în privinţa aceasta cu transpor-
tul”. „Vrem un loc de muncă, 
să avem în sat, pe loc, eu chiar 
sunt cu trei copii, singurică, am 
în vedere că mi-e convenabil, la 
şcoală, grădiniţă, seara să ies, 
să fi e un salariu bun”. „Tare mult 
tineret este şi nu poate pleca din 
cauza copiilor, că-s cu copii mici 
şi când sunteţi aproape e mai 
uşor şi de casă”, susţin oamenii.

În satul Rădoaia din raionul 
Sângerei locuiesc aproximativ 
5700 de oameni şi activează 
peste 40 de întreprinzători. 

Proiectul „Îmbunătățirea 
serviciilor de alimentare cu 
apă și de canalizare în ora-
șul Drochia” se realizează 
conform planului stabilit. La 
această concluzie au ajuns 
membrii Comitetului direc-
tor local (CDL), întruniți ieri 
în ședință la Primăria Dro-
chia, care au estimat vo-
lumul de lucru efectuat în 
raport cu riscurile și provo-
cările ce apar.

Membrii CDL au pus în discuție 
aspecte privind contribuţia pentru 
conectările individuale la rețelele 
extinse de alimentare cu apă; posi-
bilităţi de compensare a cheltuieli-
lor de conectare pentru categoriile 
defavorizate de benefi ciari; reexa-
minarea şi recalcularea sumelor 
pentru conectările individuale la 
reţele; întocmirea şi autorizarea 
listelor familiilor nevoiaşe pentru 
compensarea plăţilor de conectare 
din sursele Uniunii Europene.

De asemenea, a fost apreci-
at ca un succes faptul că apa din 
cinci sonde din oraşul Drochia a 
fost testată, iar rezultatele anali-
zelor vor determina deciziile ulteri-
oare cu privire la stabilirea sursei 
de apă ce va alimenta localitatea. 
Directorul Agenţiei de Dezvoltare 
Regională Nord (ADR Nord), Vitalii 
Povonschii, a precizat pentru MOL-
DPRES că prioritare trebuie să fi e 
investițiile în calitatea apei, apoi în 
rețelele de apeduct propriu-zise. 
„Având în vedere sănătatea popu-

lației, este vital ca oamenii să aibă 
acces la apă potabilă de calitate”, 
a menționat directorul ADR Nord.

Proiectul „Îmbunătățirea ser-
viciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare în orașul Drochia” este 
implementat în cadrul Programului 
„Modernizarea Serviciilor Publice 
Locale în Republica Moldova”, im-
plementat de Agenția de Coopera-
re Internațională a Germaniei.

Ca urmare, în orașul Drochia 
vor fi  reabilitate 4,6 km de aduc-
ție de apă potabilă sub presiune 

și 8,5 km de rețele de alimentare 
cu apă. Rețelele de alimentare cu 
apă din Drochia vor fi  extinse cu 
8,9 km. Totodată, la Drochia vor fi  
construite şi reabilitate o stație de 
tratare a apei potabile, două stații 
de pompare, șapte castele de apă 
și șase rezervoare de apă potabilă. 
De asemenea, vor fi  instalate șap-
te stații hidrofor în blocurile locative 
multietajate.

Circa 17.300 de localnici vor fi  
conectați la sistemul de alimentare 
cu apă.

LOCALITĂȚILE LEBEDENCO, URSOAIA ȘI HUTULU DIN CAHUL 
VOR AVEA, DIN VARĂ, APĂ LA ROBINETE

AUTORITĂȚILE LOCALE DIN RĂDOAIA VOR SĂ DEZVOLTE LOCALITATEA

ORAȘUL DROCHIA VA FI ASIGURAT CU APĂ DE CALITATE, 
CONFORM UNUI PROIECT AL UE
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Peste 2 luni, în Ialoveni va 
fi  dată în exploatare o nouă 
rețea de canalizare cu o lun-
gime de 1,4 km.

Noua rețeauă are diametru mai 
mare, decât cea veche, fi ind de 315 
mm. Inițial, noile rețele erau proiec-
tate prin curțile de bloc, iar pentru a 
evita disconfortul locătarilor s-a de-
cis ca pozarea acestora să se facă 
prin zona centrală a orașului.

Rețeua veche avea un termen 
de exploatare peste de 50 de ani cu 
un grad înalt de uzură, fapt ce cau-
za un șir de avarii.

Țevile utilizate au o durată de 
exploatare mult mai mare, astfel vor 
rezista în timp.

Pozarea rețelei de canalizare 
este efectuată de către specialiștii 
unii companii private. Conform con-
tractului lucrările vor dura 75 de zile 
de la semnarea contractului. Astfel, 
noua rețea va fi  data în exploatare 
în luna iunie. Costul total al lucrări-
lor se estimează la circa 3,7 mil. lei, 
dintre care circa 2,5 mil. lei sunt ofe-
riță de către furnizorul de apă.

După fi nalizarea lucrărilor în 
zonă vor avea loc lucrări de asfalta-
re a teritoriului.

Primari din opt țări își 
consolidează eforturile pen-
tru a spori numărul de pro-
iecte urbane cu privire la 
utilizarea energiei solare și 
pentru a implica cetățenii 
în tranziția la energia re-
generabilă, ca parte a unei 
inițiative lansate de PNUD 
Moldova. Astfel, primarii 
au semnat Solar Mayors 
Charter, o declarație inter-
națională a primarilor care 
promovează valorifi carea 
energiei solare în mediul 
urban. Documentul a fost 
adoptat în cadrul Solar Ci-
ties, un forum internațional 
care a avut loc la Lisabona 
în perioada 18-19 martie.

Evenimentul face parte dintr-o 
inițiativă care are ca scop interco-
nectarea autorităților locale, ac-
tiviștilor civici, a sectorului privat 
și cetățenilor în jurul producerii și 
fi nanțării energiei curate, pentru 
a aborda tehnologiile emergente, 
precum blockchain pentru energia 
solară.

„Realizarea celui de-al șapte-

lea Obiectiv de Dezvoltare Durabi-
lă, energie accesibilă și curată, nu 
e posibilă fără cooperarea cu pri-
marii, cetățenii și companiile. Iată 
de ce PNUD Moldova, în parteneri-
at cu alte țări, a lansat inițiativa So-
lar Mayors Club, unde primarii au 
semnat declarația de angajament 

în tranziția la energia solară”, afi r-
mă Dumitru Vasilescu, Specialist 
politici, PNUD Moldova.

Inițiativa este gestionată de 
PNUD Moldova, în parteneriat 
cu Citizenergy, platformă europea-
nă de agregare a oportunităților de 
fi nanțare participativă a energiei 

durabile și Energy Cities, cea mai 
mare asociație europeană a auto-
rităților locale pentru tranziția ener-
getică. Proiectul este cofi nanțat de 
Fondul Global pentru Inovații al 
PNUD.

La eveniment au participat 
primari de orașe, activiști civici și 

reprezentanți ai platformelor de fi -
nanțare participativă a energiei din 
Republica Moldova, Serbia, Geor-
gia, Tadjikistan, Croația, Somalia, 
Liban și Portugalia.

„Aproximativ 74% din resursele 
energetice utilizate în Moldova sunt 
importate. În asemenea condiții, 
problemele precum dependen-
ța de surse externe, securitatea 
energetică și costurile resurselor 
energetice sunt în topul priorităților 
dezvoltării durabile a țării și a mu-
nicipiului Chișinău”, spune Ruslan 
Codreanu, primarul interimar al 
municipiului Chișinău, unul dintre 
participanții la evenimentul Solar 
Cities.

Deși Republica Moldova este 
o țară cu potențial înalt de utilizare 
a energiei solare, a cunoscut până 
acum  o dezvoltare limitată a sis-
temelor fotovoltaice. În ultimii cinci 
ani, au fost implementate apr. 50 
de proiecte mici, în mare parte 
instalații solare pe acoperiș, ma-
joritatea în Chișinău, cu o capa-
citate cumulată de aproape 4MW. 
Sistemele fotovoltaice ar putea 
furniza o capacitate de 4,5GW în 
Moldova.

PROMOVAREA ENERGIEI SOLARE ÎN MEDIUL URBAN 
PRIMARII SE ALIAZĂ PENTRU A IMPLICA CETĂȚENII ÎN TRECEREA LA ENERGIA REGENERABILĂ

ORAȘUL IALOVENI VA AVEA O REȚEA NOUĂ DE CANALIZARE

Pentru ca cetățenii să bene-
fi cieze de informații utile și acce-
sibile, panourile cu recomandări 
au fost instalate în adiacentul 
Centrului comunitar pentru tineri, 
astfel ca trecătorii să fi e informați 
cum să-şi protejeze locuinţe-
le, automobilele şi buzunarele de 
hoţi, despre siguranţa în trafi c dar 
şi cum să-și pregătească copiii să 
reacționeze în situațiile de risc.

La eveniment au participat, 
conducerea Inspectoratului de 
Poliție Ciocana, angajați ai Poliți-
ei, reprezentanți ai Administrației 
publice locale, Primarul localității 
Budedești, administrația Liceului 
Teoretic „Budești” și a Casei de 
cultură, echipa Bunicilor Grijulii, 
liderii sectoarelor „Supraveghere 
de Vecinătate“, precum și peste 
250 locuitori ai comunei.

ÎN SATUL BUDEȘTI DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU 
A FOST INAUGURATĂ „ALEEA SIGURANȚEI”

Municipiul Strășeni a di-
fuzat în direct pentru pri-
ma dată ședința consiliului 
municipal, utilizând echipa-
ment de transmisie on-line 
de ultimă generație.

Municipiul Strășeni a pilotat 
abordarea „insule de integritate” a 
PNUD, difuzarea live a ședințelor 
de interes public.

„Echiparea completă a sălii de 
conferințe a municipiului cu echi-
pamente audio și video de calitate 
va asigura că activitatea autorită-
ților va deveni mai transparentă și 
va favoriza o mai bună participare 
a locuitorilor. Aceasta va contribui 
la crearea unei culturi a integrită-
ții printre angajații și conducerea 
municipiului, la un mediu liber de 
corupție și, în ultimă instanță, la un 
nivel mai ridicat de încredere a po-
pulației în administrația locală”, a 
declarat Valentina Casian, primarul 
orașului Strășeni.

De aceste îmbunătățiri efec-
tuate în sala de conferințe vor 

benefi cia 21.954 persoane care 
locuiesc în Strășeni, precum și 
peste 2.000 de migranți născuți în 
municipiu, care vor putea urmări 
și se implica în procesul decizi-
onal local prin consultări, propu-
neri și soluții, fi ind parte din viața 
comunității lor.

Acțiunea a fost posibilă prin 
acordarea de Guvernul Româ-

niei a unui grant în valoare de 
10.000 USD.

Metodologia anti-corupție „in-
sula de integritate” a fost deja 
implementată în peste 10 țări din 
Europa de Sud-Est și 20 de gu-
verne locale și a fost recunoscu-
tă pe plan internațional datorită 
Premiului pentru Serviciul Public 
acordat de ONU.

ȘEDINȚELE CONSILIULUI MUNICIPAL 
DIN STRĂȘENI SUNT TRANSMISE ÎN DIRECT
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Primarul orașului Cimișlia, 
Gheorghe Raileanu, a prezentat 
raportul cu privire la activitatea 
primăriei în anul 2018, informează 
Provincial.

Potrivit raportului, în 2018 au 
fost organizate 7 ședințe ale con-
siliului orășenesc la care au fost 
înaintate 180 proiecte de decizii și 

din acestea adoptate – 148.
Din 2015 până în 2018, veni-

turile proprii acumulate anual în 
bugetul orășenesc au crescut cu 
133,4 %.

În același raport, se mențio-
nează că în anul 2018 am început 
realizarea proiectului Grădina bo-
tanică din Cimișlia.

RAPORTUL PRIMARULUI DE CIMIȘLIA 
PRIVIND ACTIVITATEA PRIMĂRIEI ÎN 2018

În sudul țării este în plină 
desfășurare un proiect de 
dezvoltare a infrastructurii 
de afaceri prin conectarea a 
câteva localități din regiune 
la rețeaua de drumuri nați-
onale.

Proiectul a demarat în toamna 
anului 2017, iar până în prezent 
în cadrul acestuia au fost constru-
iți 3,1 km de drum între localitățile 
Hârtop și Mereni. De asemenea, a 
fost reabilitată o porțiune de 2,02 
km de drum din coridorul 20-RD 
Sud, R34-Sârma-Tomai-Sără-
teni-Hârtop-R3.

Actualmente, antreprenorul, 
desemnat prin licitaţie, execută 
lucrări de construcție și amena-
jare a trotuarului pe ambele păr-
ți ale drumului şi a intrărilor în 
curți.  “Ulterior se va proceda la 
construcția îmbrăcămintei asfal-
tice de uzură, pe o lungime de 
4 km, în intravilan și a îmbrăcă-
mintei asfaltice, pe o lungime de 
1,5 km, în extravilanul localității. 
La fi nal se vor monta indicatoare 
şi va fi  amenajat gazonul”, indică 

surse de la Agenţia de Dezvoltare 
Regională Sud (ADR SUD).

Proiectul “Dezvoltarea infras-
tructurii de afaceri prin conectarea 
localităților și a drumurilor locale de 
pe coridorul 20-RD Sud, R34-Sâr-
ma-Tomai-Sărăteni-Hârtop  la re-
țeaua de drumuri naționale” se es-
timează la circa 38 milioane de lei 
şi este  implementat de ADR Sud 

din sursele Fondului Național pen-
tru Dezvoltare Regională (FNDR). 
Programul urmează să fi e fi nalizat 
în anul curent.

Prin decizia Consiliului Națio-
nal pentru Coordonarea Dezvoltării 
Regionale, pentru fi nalizarea aces-
tui proiect din FNDR au fost alocați 
peste 17 milioane de lei.

CÂTEVA SATE DIN SUDUL ȚĂRII VOR FI CONECTATE 
LA REȚEAUA DE DRUMURI NAȚIONALE

LA FLOREȘTI ȘI IALOVENI S-A DISCUTAT DESPRE REGIONALIZAREA 
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 
Mediului (MADRM) a orga-
nizat la Florești un seminar 
pentru a informa autorități-
le locale despre importan-
ța regionalizării serviciului 
public de alimentare cu 
apă și de canalizare.

Primul seminar privind regio-
nalizarea serviciului de alimenta-
re cu apă și de canalizare a avut 
loc ieri la Ialoveni. În perioada 
următoare, MADRM urmează să 
desfășoare astfel de seminare și 
în alte raioane ale țării.

Potrivit MADRM, scopul des-
fășurării seminarelor este de a 
informa autoritățile administrației 
publice locale despre politica na-
țională în vederea îmbunătățirii 
serviciilor locale în sectorul apro-
vizionării cu apă, prezentarea 
exemplelor de regionalizare din 
Republica Moldova și experiența 
internațională, consolidarea dia-

logului între autorităţile centrale 
şi locale pentru identifi carea în 
comun a celor mai bune soluţii de 
dezvoltare a sectorului.

Seminarul de la Florești a fost 
organizat în trei sesiuni tematice: 
(I) Regionalizarea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canaliza-
re a județului Iaşi, România; (II) 

Aspectele legale și instituţionale 
ale regionalizării serviciului public 
de alimentare cu apă și de cana-
lizare în Republica Moldova; (III) 
Aspecte practice privind regiona-
lizarea serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare. Studiu 
de caz – S.A. „Servicii Comunale 
Florești”.

La seminar au participat și 
experți naționali în domeniu, care 
au comunicat că prioritizarea pro-
iectelor și investițiilor în sector 
este un aspect esențial în calea 
spre dezvoltarea durabilă, iar prin 
asociere poate fi  prestat un servi-
ciu durabil şi calitativ.

Desfășurat în incinta S.A. 

„Servicii Comunale Florești”, se-
minarul de informare a fost orga-
nizat în cadrul proiectului SDC/
ADA „Consolidarea cadrului in-
stituțional în sectorul alimentării 
cu apă și sanitație din Republi-
ca Moldova”, fi nanțat de Agenția 
Elvețiană pentru Dezvoltare și 
Cooperare și Agenția Austriacă 
pentru Dezvoltare.

„Serviciile de calitate prestate 
cetățenilor sunt esențiale și ocu-
pă un loc deosebit în politica gu-
vernamentală, iar alimentarea cu 
apă și sanitație este indiscutabil 
una dintre prioritățile de dezvolta-
re și una dintre cele mai actuale 
probleme” a precizat Secretarul 
de Stat în domeniul protecției 
mediului și resurselor naturale, 
Valentina Țapiș.

Seminarul a fost organizat în 
trei sesiuni tematice: (I) Prioriti-
zarea investițiilor, (III) Aspectele 
legale și instituţionale ale regio-

nalizării în Republica Moldova, 
(III) Regionalizarea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canaliza-
re a județului Iaşi, România.

În contextul experienței Ro-
mâniei la acest capitol, directorul 
tehnic al SA „Apăvital” Iaşi, Mihai 
Doruş, a prezentat istoria dez-
voltării operatorului, a subliniat 
aspectele comune cu situația din 
ţara noastră și a menționat că 
proiectele regionale și operato-

rii regionali au avut prioritate la 
fi nanțările din partea Uniunii Eu-
ropene.

„Guvernul României a făcut 
din regionalizare una din pietre-

le de temelie a sectorului apei şi 
un elementul cheie al politicii de 
dezvoltare a sectorului, care are 
drept scop îmbunătățirea perfor-
manțelor sectorului și a efi cienței 

infrastructurii, sub aspectul calită-
ții și costurilor. S-a dovedit de a fi  
o reformă esențială care a dus la 
îmbunătățirea calității și efi cienței 
costurilor infrastructurii și servicii-
lor locale de apă” a precizat Mihai 
Doruș.

Reprezentanții autorităților 
locale participanți la seminar au 
fost interesați de viabilitatea in-
vestițiilor şi recuperarea costuri-
lor, politica echilibrată de stabilire 
a prețurilor, valoarea patrimoniu-
lui afl at la dispoziția operatorului 
regional, precum și intenția de 
proiect transfrontalier a ApaVital 
de prestare a serviciului în țara 
noastră. De asemenea, autorită-
țile locale au precizat că semina-
rele și instruirile sunt importante 
pentru dezvoltarea capacităților 
autorităților și a prestatorilor de 
servicii.

La seminar au participat și ex-
perți naționali în domeniu care au 
comunicat că prioritizarea proiec-
telor și investițiilor în sector este 
un aspect esențial în calea spre 
dezvoltarea durabilă, iar prin aso-
ciere poate fi  prestat un serviciu 
durabil şi calitativ.

Pe parcursul discuțiilor au fost 

abordate etapele de implementa-
re a politicii de regionalizare prin 
studiu de caz ale operatorilor re-
gionali creaţi în orașele Floreşti, 
Nisporeni și Cahul.



VOCEA
AUTORITĂŢILOR LOCALE

Buletin informativ
nr. 5-6 (62-63), 2019

29

La 16 aprilie a avut loc conferin-
ța națională dedicată fi nisării celor 
zece ani de implementare a proiec-
tului elvețian „Apă și Sanitație în 
Moldova“ (ApaSan). La eveniment 
au participat parteneri de dezvol-
tare, reprezentanți ai proiectului, 
ai autorităților publice centrale și 
locale. Experții Congresului Auto-
rităților Locale din Moldova (CALM) 
Alexandru Morcov și Ludmila Malai 
au vorbit în cadrul sesiunii temati-
ce „Servicii durabile de alimentare 
cu apă și sanitație“ despre proble-
mele, difi cultățile și provocările cu 
care se confruntă operatorii mici 
de apă și sanitație în procesul de 
prestare a acestui serviciul la ni-
vel local, dar și despre necesitatea 
asigurării unui serviciu durabil și 
calitativ.

De asemenea, experții au prezentat mai 
multe date colectate ca urmare a solicitări-
lor venite din partea APL și operatorilor mici 
de apă și sanitație, din aprilie 2017 până 
în decembrie 2018, perioadă de activitate 
a Serviciului CALM de Suport al Operato-
rilor Mici de Apă și Sanitație SOMAS . „În 
tot acest timp, toate solicitările și asistența 
pe care am prestat-o am înregistrat-o într-o 
bază de date complexă, detaliată, care ne 
permite să sistematizăm și să înțelegem 
problematica cu care se confruntă APL și 
operatorii mici de apă și sanitație din lo-
calitățile rurale“, a explicat expertul CALM 
Alexandru Morcov.

Expertul juridic din cadrul serviciului 
SOMAS a CALM Ludmila Malai a constatat 
că serviciul fi nanțat de Apa San a fost unul 
binevenit, solicitat și așteptat de către APL 
și operatorii mici de apă și sanitație, care 
au fost neglijați în toată această perioadă 
de către autoritățile centrale responsabile 
de acest domeniu.

Pe parcursul activității SOMAS, ex-
perții CALM din cadrul acestui serviciu au 
acordat asistență pentru circa 600 de ca-
zuri de solicitări unice. De cele mai multe 
ori, o solicitare cuprindea mai multe do-
menii de activitate a APL, dar și a opera-
torilor mici de apă și sanitație. Potrivit lui 
Alexandru Morcov, solicitarea de asisten-
ță reprezenta în majoritatea cazurilor un 
complex de servicii prestate operatorilor 
mici de apă și sanitație. „Circa 200 de au-
torități publice locale și în jur de 50 de 
operatori mici de apă și sanitație au be-
nefi ciat în această perioadă de serviciile 

experților din cadrul SOMAS“, a punctat 
Alexandru Morcov.

De asemenea, la fi nalul acestui pro-
iect, studiind structura solicitărilor, ex-
perții CALM au reiterat faptul că APL au 
nevoie de asistență nu doar în domeniul 
prestării serviciilor de apă și sanitație dar, 
practic, în toate domeniile de competen-
ță ce le revin, ceea ce reiese că politicile 
CALM de creare a Centrului de Experti-
ză, Asistență și Instruire (CEAI) se pliază 
perfect pe necesitățile APL. Acest proces 
este în plină desfășurare, CALM exami-
nează toate solicitările APL și le identifi -
că pe cele mai prioritare.  „Constatăm cu 
regret că resursele din care se dezvoltă 
acest Centru sunt insufi ciente și ar fi  foar-
te important aportul partenerilor de dez-
voltare în realizarea acestui deziderat, 
ceea ce ar constitui un pol de conservare 
și transmitere ulterioară a memoria insti-
tuțională, capacităților și expertizei etc, 
către autoritățile publice locale în cadrul 
unui proces continuu“, a explicat Alexan-
dru Morcov. Potrivit expertului CALM, ți-
nând cont de salariile necompetitive, lip-
sa și migrația de cadre, precum și a altor 
factori, sunt foarte dese cazurile când se 
investește în specialiștii din cadrul APL, 
iar aceștia se eliberează din funcție și 
astfel se pierde memoria instituțională, 
se pierd investițiile proiectelor anterioare 
și în consecință avem o administrație pu-
blică vulnerabilă.

C O N C L U Z I I L E  C A L M 
DUPĂ DOI DE ACTIVITATE A SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ 
PENTRU OPERATORII MICI DE APĂ ȘI SANITAȚIE! 

Experții C ongresului Autorităților Loca-
le din Moldova (CALM) Alexandru Osadci, 
Ludmila Malai și Alexandru Morcov au 
avut întrevederi și cu Lucie Leclert, expert 
al companiei de consultanță SCAT, în ve-
derea evaluării rezultatelor proiectului El-
veției de Apă și Sanitație în Moldova (Apa-
San), fi nanțat de către Agenția Elvețiană 
pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Experții au abordat și aspecte ale no-
ului proiect fi nanțat de Agenția Elvețiană 
de Cooperare ce va demara în luna sep-
tembrie a acestui an și care va fi  axat pe 
toate serviciile APL, nu doar cele de apă 
și sanitație. De asemenea, a fost făcută 
legătura între proiectul precedent, inclusiv 
activitățile efectuate în cadrul Serviciului 
de Suport al Operatorilor Mici de Apă și 
Sanitație (SOMAS) al CALM, dar și în ca-
drul proiectului ApaSan și următorul pro-
iect „Oameni implicați, municipalități puter-
nice” care va fi  fi nanțat, de asemenea, de 
către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare 
și Cooperare.

 Potrivit coordonatorului de programe 
în cadrul CALM Alexandru Osadsci, aces-
ta este un lucru fi resc deoarece, atunci 
când vorbești despre etapele trecute ale 
unui proiect, analizezi unde sunt restanțe-
le pentru a efectua unele eforturi adiționa-
le, dar și pentru a identifi ca reușitele.

De asemenea, în cadrul întrevederilor 
s-a vorbit despre continuarea activităților 

începute în cadrul SOMAS, dar și extin-
derea acestora în cadrului Centrului de 
Expertiză, Asistență și Instruire (CEAI) a 
CALM, dar și consolidarea unor rezultate 
înregistrate. CALM a optat pentru abor-
darea anumitor direcții de bază, pe lângă 
cele din cadrul SOMAS și CEAI, cum ar fi  
consolidarea instituțională, a politicilor de 
descentralizare fi scală, administrativă, pa-
trimoniul, cadrul legislativ etc.

Expertul CALM Alexandru Morcov a 
declarat că  sistemul informațional, dar și 
infrastructura locală reprezintă un interes 
pentru APL și CALM. „În acest sistem in-
formațional ar urma să fi e înregistrată toa-
tă infrastructura care există, toate obiec-
tele imobile, rețelele, țevile subterane etc, 
care ar crea condiții optime pentru planifi -
carea strategică la nivel local.”

Expertul Ludmila Malai a afi rmat că in-
stituția CALM are ca obiectiv consolidarea 
serviciilor pe care le dezvoltă pentru mem-
brii săi, reunite în cadrul CEAI, dar este 
nevoie de suport pentru anumite direcții 
care încă nu sunt pe deplin acoperite în 
cadrul activităților propriu-zise ale CALM-
ului.

Consultantul Lucie Leclert a mențio-
nat că își dorește și pe viitor o cooperare 
strânsă cu CALM, cu autoritățile publice 
locale, deoarece și proiectul are aceleași 
obiective, fi ind vorba și de investiții capita-
le pentru APL.
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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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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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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 refelectă 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 fi ecare zi de sâmbătă, între orele 10.00 și 12.00 fi ind „La Înălțime 
cu CALM”. Vă invităm să ne ascultați la postul de radio Eco FM, pe frecvențele 97,6 MHz – Fălești, 100,2 
MHz – Sângerei, 104,4 MHz – Anenii Noi, 98.5MHz – Ștefan Vodă sau online pe site-ul ecofm.md.  Emi-
siunile înregistrare le găsiți accesând site-ul calm.md. 

OAMENII INFORMAȚI SUNT PUTERNICI!


