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La solicitarea Asociației Comunelor din România și a Congresului
Autorităților Locale din Moldova, în calitate de promotori ai ideii constituirii
unui forum de dezbatere comun care să reunească autoritățile locale de pe
ambele maluri ale Prutului, Asociația Orașelor din România a fost invitată să
se alăture acestui demers.
Prin mailul transmis de către președintele executiv al ACoR în luna
august au fost anunțate principalele linii de colaborare :
 Susținerea și promovarea participării, în calitate de observatori, ai unei
delegații a autorităților locale din Republica Moldova la lucrările
Comitetului European al Regiunilor, precum și colaborarea la nivelul altor
instituții europene;
 Identificarea unor metode concrete de sprijin a autorităților locale din
Republica Moldova, care să contribuie la îmbunătățirea capacității
administrative ale acestora;
 Dezbaterea modalităților de transpunere a acquis-ului comunitar în
legislația Republicii Moldova prin utilizarea experienței României;
 Identificarea unor surse de finanțare pentru acțiuni de sprijin a
autorităților locale din Republica Moldova și lansarea unui program pilot
de finanțare;
 Identificarea de proiecte cu finanțare externă care să finanțeze
inițiativele comune, în special în domeniul instruirii personalului din
administrația publică din Republica Moldova;
 Adoptarea unei strategii și a unui plan de acțiuni în vederea dezvoltării
relațiilor de cooperare dintre colectivitățile locale.
Acestea au fost prezentate în ședința Consiliului Director al A.O.R. de
la finalul lunii august a.c. moment în care s-a decis supunerea spre aprobare
a hotărârii de aderare la acest nou organism, respectiv a Congresul
Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM), membrilor
Adunării Generale a A.O.R. forul statutar cu atribuții în domeniu.

Asociața Orașelor a fost invitată să participe la ședința solemnă
informală a Congresului Autorităților Locale din România și Republica
Moldova de la Sibiu, eveniment la care au participat președintele Asociației
Orașelor, Adrian Teban, vicepreședintele regiunii 7 Horațiu Răcuciu, primarul
orașului Miercurea Sibiului, Ioan Troancă și directorul AOR, Alexandru
Petrovici. La ședința de la Sibiu au participat: Raluca Turcan, ministru al
Muncii, Simona Bucura Oprescu – președintele Comisiei pentru Administrație
din Camera Deputaților, Daniela Câmpean , președinte al CJ Sibiu.
La evenimentul de la Sibiu a fost semnată Declarația Apel privind
constituirea CALRRM, inițiativă care are drept scop întărirea cooperării dintre
autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova și cele din
România și identificarea modalităților prin care se pot face schimburi de bune
practici în domeniul administrației publice locale, dar și promovarea reciprocă
a drepturilor și intereselor autorităților locale în cadrul instituțiilor europene,
existența unui program pilot de finanțare europeană, elaborarea unui plan de
acțiuni pentru colaborarea comunităților locale din cele două țări precum și
susținerea și promovarea participării, în calitate de observatori, ai unei
delegații a autorităților locale din Republica Moldova la lucrările Comitetului
European al Regiunilor.
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