DECLARAȚIE
adoptată, astăzi, 25 septembrie 2018, la Chișinău, Republica Moldova
Pornind de la faptul că democrația locală, colectivitățile locale, autonomia locală, cooperarea descentralizată și
autoritățile administrației publice locale constituie pilonii oricărui regim democratic;
Conştienţi de răspunderea pe care o purtăm faţă de cetăţenii Republicii Moldova, care așteaptă ca autoritățile pe
care le aleg să-și îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile funcționale;
Convinși de eficiența unei abordări de jos în sus la nivel administrativ și susținând o guvernanță pe mai multe
niveluri;
Recunoscând nevoia de a colabora în parteneriat pentru a realiza o coeziune legislativă, economică, socială și
teritorială mai puternică în cele două state;
Uniți în cuget și-n simțiri, călăuziți de interesele actuale ale colectivităților locale din cele două țări-surori,
pe care le reprezentăm în calitatea noastră de primari;
Luând în considerație și reiterând declarațiile anterioare ale structurilor asociative ale APL din Republica Moldova
și România de la Alba Iulia (22.05.2015) și Chișinău (11.05.2018);
Facem următoarea declarație care se constituie și într-un apel față de Guvernul României, Guvernul
Republicii Moldova, partenerii de dezvoltare al Republicii Moldova, instituțiile și statele membre ale Uniunii
Europene, reprezentanțele și organizațiile internaționale din ambele state, alte asociații reprezentative ale
APL, sectorul neguvernamental, mediul de afaceri din România, Republica Moldova și statele UE:
1. Desăvârșirea unui sistem administrativ bazat pe democrație locală, cooperare descentralizată și
autonomie locală este esențială în vederea asigurării pârghiilor specifice autoritățile publice locale pentru
dezvoltarea sustenabilă a colectivităților locale și pentru creșterea calității serviciilor publice;
2. Putem soluționa problemele concrete ale cetățenilor numai printr-o mai bună cooperare și prin
intermediul proiectelor comune, în vederea abordării provocărilor comune care ne așteaptă;
3. În vederea întăririi legăturilor între cele două țări surori, propunem organizarea, cel puțin anual, a unei
ședințe comune a Guvernului României și Guvernul Republicii Moldova, cu participarea tuturor structurilor
asociative ale APL din ambele state, cu aprobarea unui memorandum cuprinzând acțiunile concrete întreprinse în
scopul apropierii pe toate dimensiunile: instituțional, legal, economic, social etc.;
4. Solicităm suportul din partea guvernelor ambelor state în edificarea și consolidarea unei platforme
comune de consultare a APL din ambele țări în cadrul procesului de legislativ și de elaborare a programelor de
dezvoltare locală și regională, promovarea valorilor europene în guvernarea locală și consolidarea relațiilor dintre
colectivitățile locale din ambele state;
5. Solicităm promovarea activă a includerii reprezentanților CALM/APL din Republica Moldova în calitate
de stat asociat la UE, în toate structurile UE, responsabile de domeniul administrației locale și regionale, în calitate
de membri asociați sau cu statut de observatori. Sau includerea unor reprezentanți ai CALM în delegațiile oficiale
a structurilor asociative ale APL din România, pe lângă organizațiile respective din UE;
6. Semnalăm necesitatea creării unui fond special de susținere a colectivităților locale din Republica
Moldova prin concentrarea finanțărilor europene și românești, cu simplificarea și uniformizarea procedurilor de
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accesare a fondurilor, respectiv cu realizarea unei gestiuni autonome a acestui fond care să asigure acces egal,
apolitic și transparent pentru fiecare colectivitate locală; toate acestea să se realizeze numai prin organisme
instituite pe principii paritare, între reprezentanții autorităților administrației publice centrale, locale, structurile
asociative ale APL;
Cerem guvernelor ambelor state promovarea la nivelul Uniunii Europene a accesului a comunităților locale din
Republica Moldova la programele de dezvoltare locală și regională, inclusiv prin proiecte comune și parteneriate
cu autoritățile locale din România și alte țări UE;
7. Creșterea capacității de atragere și asimilare a fondurilor europene și naționale pentru dezvoltare prin
crearea unor fonduri speciale și/sau mecanisme eficiente de acoperire a contribuțiilor APL la proiectele comune
de dezvoltare;
8. În vederea întăririi colaborării inter-instituționale între autoritățile publice locale de pe cele două maluri
ale Prutului susținem instituirea de către Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova a unui program extins
de informare și/sau de formare profesională pentru funcționarii din administrația publică locală, în vederea
schimbului de cunoștințe, experiențe și bune practici;
9. Învățând din experiența trecutului considerăm că uniformizarea legislației între cele două state ar putea
facilita procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, propunem crearea unui program de
corelare/adaptare/ajustare a cadrului legal din domeniul administrației publice locale din Republica Moldova la cel
din Romania, cu participarea experților din România.
Chișinău, 25 septembrie 2018
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