Stimate Dle Președinte al Asociației Comunelor, Dragă Emil
Stimate Dle Prim-minstru și Stimați membri ai guvernului României,
Excelență Dle Președinte al Comitetului European al Regiunilor, Excelențe
Domnilor Ambasadori,
Dragi prieteni și Onorata asistență!
Din numele delegației Congresului Autorităților Locale din Moldovoa, am
onoarea să Vă salut din tot sufletul și să Vă urez mult succes în
desfășiurarea lucrărilor acestui eveniment important și foarte frumos.
Suntem o delegație formată din 14 primari din Republica Moldova și ne
bucurăm foarte mult să fim alîturi de DVS, să vedem atâtea fețe cuoscute și
călduroae, care devin tot mai multe cu an ce trece. Ne simțim cu adevărat
că acasă, înrr-o familie unită în gînduri și în fapte.
În același timp, aș vrea să folosesc această oportunitate extraordinară și
prezenta Dlui Prim-ministru și a membrilor Guvernului României, pentru a
prezenta succint viziunea autorităților locale din Republica Moldova asupra
unor probleme esențiale care împiedică mult avansarea noastră pe calea
reformelor și integrării europene.
Stimate Dle Prim-ministru,
In primul rând, as vrea să vă exprim aprecierea și mulțumirea profundă din
partea tururor reprezentanților autorităților locale din Republica Moldova,
pentru jestul pe care l-ati făcut în calitatea sa de Comisar European, atunci
când a-ti venit la Chisinău și printre primele întâlniri pe care le-ati avut, a
fost acea cu Congresul Autorităților Locale din Moldova. Am avut o întâlnire
excepțională, privind implementarea acordului de asociere a Republicii
Moldova la Uniuniea Europeană. Să știti, că prin acel gest a-ti dat un
exemplul extraordinar de bun întregii clase politice prinvind locul și
imortanța autorităților locale în viața unei societăți,
imclusiv în
implementarea cu succes a reformelor. Vă multumim mult! Afost și rămâne
un semn de respect pentru APL și un gest demn de urmat de toti cei care
ajung la putere și uneori uită de unde au pornit!
Iar acum direct la subiect.
Dle Prim-ministru,
Stimati membri ai Guvernului României,
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Republica Moldova are nevoie de reforme reale și nu declarative sau
mimate. Cunoaștem și vedem cu toții ce se înâmplă în Republica Moldova și
cum dintr-o istorie de succes, am ajuns o istorie de insucces. Credem că a
venit timpul ca partenerii noștri de dezvoltarea, să-și regândească
abordările de până acum. Atât la nivel de priorități, cât și la nivel de direcții
de acționare. Credem, că o parte din vină pentru ceea ce s-a întâmplat și se
întâmplă în Moldova, trebuie sa-și asume și partenerii de dezvoltare, care
au acordat toți acesti ani sprijin enorm, dar fără să ceara/verifice
implementarea reformelor respective în practică. De aceea, considerăm că
suportul acordat trebuie să fie condiționat și să vină doar în schimbul
reformelor reale și nu doar declarate și celor mimate.
Una din primele prioritățile fundamentale și cerințe de reformare în raport
cu autoritățile Republicii Moldova, trebuie să devină Descentralizarea și
Reforma administrației publice. Cu regret, trebuie să constatăm că sistemul
de administrație publică din Republica Moldova este extrem de centralizat
și depășit. Acest sistem păstrează încă multe caracteristici al sitemului
totalitar din Uniunea Sovietică. Considerăm că fără o reformă profundă a
sistemnului de administrație publică acând ca instrumentul principal
descnetralizarea, NICI o reformă din alt domeniu nu poate fi realizată și
avea succes. Degeaba partenerii nostri vorbesc despre justiție, luptă cu
corupția, reforme economice etc., daca NU are cinea să le implementeze.
O altă problemă consituie acordarea asistenței financiare doar prin
intremediul guvernului central, fără implicarea unui cerc mai larg de actori
și fără un mecanism efectiv de implementare,c are să asigure controlul
necesar privind utiizarea asistenței date. Experiența Republicii Moldova,
demonstrează că o astfel de abordare NU a fost cea mai reușită. Gradul înalt
de politizare și corupție (inclusiv politică), de regulă, a denaturat esența și
eficiența asistenei financiare repective. Un exemplu concret, în acest sens
fiind grantul României pentru reparația școlilor, care a fost distribuit în
mare parte pe criterii politice, afectând și imaginea țării donatoare. Sau,
ceea ce s-a întâmplat cu grantul Polonez pentru dezvoltarea agriculturii,
care deja de câțiva ani nu poate fi implementat efectiv și pentru
administrarea căruia se luptă divrse forțe politice.
Iată, de ce, considerăm că mecanismul de acordarea a asistenței din partea
țărilor donatoare, inclusiv al României, trebuie urgent să fie revizuit în
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direcția descentralizării lui și impliicării plenare și largi în acest proces a
structurilor asociative ale APL și a societății civile cât din tările donatoare,
atât și din cele ale Repubicii Moldova.
De asemenea, credem că o soluție în acest sens, ar fi crearea unor
programe și fonduri de finanțare cu acces direct pentru autoritățile locale,
cu asigurarea unui mecanism obiectiv și transparent de dsitribuire unde să
articipe pe baze paritare donatorii, autoritățile locale, centrale și societatea
civilă.
În fine, Dle Prim-ministru și stimați membri ai Guvernului, în legătură cu
avansarea refgormelor din domeniul descnetrlizării și după alegerile locale
din Republica Moldova, a crescut cererea și necesitatea pentru
intensificarea relațiilor între comunitățile locale din Republica Moldova și
România. Autoritățile locale din Moldova sunt intersate și doresc să
stabileasca realțiie de cooperare/înfrățire și să învețe din expereința fraților
săi din Românie privind tot ce însemnă procesul de integrarea europeană,
atragerea și adminitrarea de fonduri, implementarea proiectelor, instruirea
funcționarilor, implicarea cetățenilor și multe alte lucuri. Cine daca nu
România ar fi cea mai indicată țară care ar putea spijini acest proces?
În acest sens, sunt necesare programe și proeicte speciale de stat de
instruire, informare și schimb de experiență, care să aibă capacitatea de a
cuprinde cât mai mulți reprezentanți ai APL din Repiublica Moldova și să
facă așa ca peste câțiva ani să NU mai rămână nici o comunitate din
Republica Moldova fără infrățire cu cel puțin una din România. Credem că
concentrarea resurselor financiare disponibile a României anume pe
această direcție, va fi cea mai utilă și strategică investiție. Numai așa credem
că vom putea ajuta real Republica Moldova să fie ruptă de trecutul odios.
Aceste sunt doar câteva dintre gânduri ale noastre am vrut să vi le prezint.
Sperăm că de ele se vor fi luate în considerație, deoarce vin din partea
autorităților locale care în Republica Moldova, care insituția publică cea mai
aproape de cetățeni și care beneficiază de cea mai mare încredere din
partea cetățenilor.
Stimati prieteni și colegi,
Onorata asistență!
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Recent, Congresul Autorităților Locale din Moldova, a celebrat aniversarea
de 5 ani de la fondarea sa. În această perioadă, CALM a reuști să devină cea
mai mare și reprezentativă organizație al autorităților locale din din
Republica Moldova, vocea căreia se aude tot mai tare în țară și peste
hotarele ei. Pe tot parcursul acestei perioade, de la fondare și până în
prezent, alături de CALM a fost Asociația Comunelor din România, care ne-a
ajutat foarte mult și cu care împreună am reușit să realizăm multe lucrururi
extraordinar de frumoase și necesare, comunităilor locale de pe ambele
părți ale Prutului. În prezent, putem spune cu certitudine că datorită acestui
parteneriat și prietenii extraordinare, sute de comunități locale din
Republica si România au devenit mai aproape. VĂ mulțumim foarte mult!
Multumim foarte mult Dragă Emil Drăghici, Mariana Gîju și alți prieteni, care
puneți foarte mult suflet pentru a distruge mrejele vitrige ale istoriei și a da
o șansa acestui pământ la un viitor mai bun și mai luminos, alături de cei
dragi și de famila. Apreciem sprijinul acordat și suntem încrezători că ne
așteaptă și în continuare tot mai multe fapte frumoase.
Vă dorim multă sănătate și succes tuturor în tot ce faceți!
iar colegilor primari - mult succes în alegerile care se apropie!
La mai mult și la mai mare!
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