
ACORD
cu privire la consolidarea forţelor pro-europene la nivel local

Luînd în considerare toţi factorii interni şi externi care vizează procesul de reforme şi 
parcursul european al Republicii Moldova,

Ţinînd cont de opţiunile alegătorilor şi de realităţile post-electorale din fiecare unitate 
teritorial-administrativă şi respectând principiile autonomiei autorităţilor publice locale,

În vederea asigurării unei guvernări mai bune şi mai eficiente, la nivel central şi la cel 
local în egală măsură,

Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat şi Partidul Liberal Reformator
se angajează:

1. Să consolideze forţele pro-europene în cadrul unităţilor teritorial-administrative de 
nivelul  doi.  Partidele  semnatare  se  angajează  să  re-evalueze  situaţia  coaliţiilor 
raionale şi municipale, astfel încât să asigure o guvernare locală eficientă, pro-
europeană, bazată pe conlucrarea partidelor membre ale CPE.

2. Să asigure stabilitatea internă, pacea socială şi obiectivele comune de dezvoltare 
prin unitate şi conlucrare cu reprezentanţii tuturor forţelor politice la nivel local, 
cu oamenii cu autoritate din toate domeniile.

3. Să promoveze solidar dezideratul naţional de integrare în Uniunea Europeană, să 
demonteze orice iniţiativă de subminare a acestuia şi să implementeze la nivel 
local obiectivele Programului de guvernare al Coaliţiei Pro Europene.

4. Să  recurgă  exclusiv  la  practica  dialogului  şi  a  consultărilor  între  structurile 
teritoriale  de  partid,  atunci  când  trebuie  de  rezolvat  problemele  de  guvernare 
locală.

5. Să susţină cu mijloace  şi  resurse  comune campania  de informare a cetăţenilor 
despre beneficiile integrării europene pentru poporul Republicii Moldova.

Aleşii locali cunosc cel mai bine că toate proiectele de dezvoltare locală şi regională se 
datorează asistenţei din partea Uniunii Europene, a statelor occidentale şi a instituţiilor 
internaţionale  de finanţare.  Iar,  odată cu semnarea  Acordului  de asociere  cu UE,  va 
creşte puternic acest suport pentru Republica Moldova. Modernizarea şi  prosperitatea 
ţării este mai presus de orice interese politice.

Semnează:

Partidul Liberal Democrat din Moldova, Preşedinte Vlad Filat

Partidul Democrat din Moldova, Preşedinte Marian Lupu

Partidul Liberal Reformator, Preşedinte Ion Hadârcă

Chişinău, 12 martie 2014


