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Joseph Daul către PLDM: 
„Continuați să vă bateți, 
aveți toate atu-urile 
să învingeți!”

ÎNTÂLNIRE CU 
JOSEPH DAUL, 
PREȘEDINTELE 
PARTIDULUI 
POPULAR 
EUROPEAN

Conducerea Partidului Liberal Democrat din Moldova 
(PLDM) a avut pe data de 5 septembrie, la sediul central 
al partidului, o întâlnire cu Joseph Daul, Președintele 
Partidului Popular European (PPE).
În cadrul întâlnirii, Președintele PLDM, Tudor Deliu, a 
adus mulțumiri pentru colaborarea dintre PLDM și PPE, 
în special în cadrul proiectelor de instruire a efectivului 
partidului, susținute de Fundația Konrad Adenauer.

PLDM TRAGE UN SEMNAL DE ALARMĂ:

Toată puterea în stat 
este acaparată de un partid 
care reperezintă deschis 
interesele Federației Ruse

20 octombrie 2019 – 
PLDM în alegeri locale generale 
și parlamentare noi

Biroul Permanent Central al PLDM a aprobat recent o 
declarație privind situația social-politică de după crearea 
coaliției de guvernare PSRM-ACUM. În document se 
menționează că democrația și statul de drept din Republica 
Moldova se află într-un mare pericol.

Tudor Deliu,  
Iurie Bojoncă și 
Alexei Frunze sunt 
candidații PLDM 
pentru alegerile 
parlamentare noi 
din 20 octombrie 
2019. 
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Atelierul a inclus sesiuni de formare 
a candidaților PLDM din raioane privind 
cadrul legal de organizare şi funcționare 
a administrației publice locale, recoman-
dări practice despre identificarea pro-
blemelor prioritare din comunități, teh-
nici de elaborare a mesajului electoral, 
strategii de mobilizare la vot a alegăto-
rilor, planul de acțiuni a candidatului ș.a.

Evenimentele au avut un caracter 
interactiv, servind drept platformă de 
discuții pe cele mai stringente probleme 
cu care se confruntă primarii și consilierii 
în procesul decisional, dar și pe procedu-
rile juridice de participare a candidaților 
în campania electorală.

Viitorii aleși locali ai PLDM 
s-au instruit în domeniul 
administrației publice

ATELIERE 
DE LUCRU

Partidul Liberal Democrat din Moldova, în 
parteneriat cu Fundația ”Konrad Adenauer” și 
Centrul de Excelență în Management Public, a 
organizat, în luna august 2019, o serie de ateliere 
de lucru dedicate viitorilor aleși locali ai PLDM din 
raza raioanelor Sângerei, Fălești și Orhei.

ALEXANDRU 
BUJOREAN

ALEXANDRU 
FETESCU

TUDOR DELIU
Partidul Liberal Democrat din Mol-
dova are determinarea și resursele 
necesare pentru a continua proce-
sul de modernizare a Republicii 
Moldova, printr-o bună gospo-
dărire a comunităților locale. Nu 
avem ce aștepta! Ceea ce putem 
face noi, nu pot face alții! Alegerile 
locale generale din 20 octombrie 
2019 vor fi un nou examen pentru 
noi. Haideți să susținem acest exa-
men împreună!

Comunitățile trebuie să fie admi-
nistrate transparent și responsa-
bil, în interesul tuturor locuitorilor, 
iar promisiunile să fie transforma-
te în realități. Aceste instruiri ne 
ajută să devenim mai competenți, 
așa încât cetățenii să găsească 
la primării serviciile de calitate și 
sprijinul de care au nevoie.

După trei scrutine în care PLDM 
nu a participat ca și concurent 
electoral, am decis să revenim, 
pentru că avem experiență de gu-
vernare și memorie instituțională. 
Nu este localitate în care să nu 
găsești obiecte de infrastructură 
construite de aleșii locali ai PLDM 
încă în anii 2010-2014, când trans-
formasem toată țara într-un mare 
șantier.

”

”

”
Atelierele de lucru au făcut parte din-

tr-o serie de evenimente de îmbunătățire 
a performanței echipei PLDM la nivel 
local, organizate cu suportul Fundației 
„Konrad Adenauer” și al Centrului de 
Excelență în management Public. 

Prezenți la evenimente, 
președintele PLDM, Tudor Deliu, 
vicepreședintele, Alexandru 
Bujorean, și secretarul general, 
Alexandru Fetescu, au venit 
cu mesaje de încurajare a 
candidaților PLDM la viitoarele 
alegeri locale:
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(continuare din pag. 1)

„Din 2015, PLDM a fost supus unor 
presiuni enorme pentru a fi dustrus ca 
forță politică, care, fiind la guvernare, a 
obținut progrese importante în procesul 

de integrare europeană. Însă, partidul a 
rezistat și și-a refăcut echipa. Suntem 
determinați să reluăm procesul de mo-
dernizare a localităților și să relansăm 
proiectul de țară – integrarea în Uniunea 
Europeană”, a menționat Tudor Deliu.

Joseph Daul către PLDM: 

„Continuați să vă bateți, 
aveți toate atu-urile 
să învingeți!”

ÎNTÂLNIRE CU 
JOSEPH DAUL, 
PREȘEDINTELE 
PARTIDULUI 
POPULAR 
EUROPEAN

(continuare din pag. 1)

După ce Consiliul Politic 
Național al PLDM l-a propus 
pe Tudor Deliu ca și candidat 
pentru circumscripția nr. 33, 
Biroul Politic Central al par-
tidului a desemnat alte două 
candidaturi: cea a lui Iurie Bo-
joncă – pentru circumscripția 
uninominală nr. 50 (la Vest de 
Republica Moldova sau Dias-

pora), și cea a lui Alexei Frun-
ze – pentru circumscripția 
uninominală nr. 48 (Slobozia, 
mun. Tiraspol și Bender). 

Partidul Liberal Democrat 
din Moldova a decis să parti-
cipe în calitate de concurent 
electoral atât în alegerile lo-
cale generale, cât și în cele 
parlamentare noi, care se vor 
desfășura concomitent pe 
data de 20 octombrie 2019.

20 octombrie 2019 – 
PLDM participă în 
alegerile locale generale 
și în cele parlamentare noi

Alexei Frunze are 51 de ani și este absol-
vent al Academiei de Poliție „Ștefan cel 
Mare” și al Academiei de Administrare 
Publică de pe lângă Guvernul Republicii 
Moldova. Frunze este magistru în drept și 
a activat în organele de forță ale Republi-
cii Moldova.

Iurie Bojoncă are 58 de ani, este licențiat 
în filologie la Universitatea pedagogică 
„Ion Creangă” din Chişinău, iar din 2003, 
locuieşte cu toată familia sa în Italia. A 
lucrat ca profesor și director de școală 
în Băcioi, Ialoveni, ca redactor-adjunct 
la ziarul raional „Baştina” din Ialoveni și 
ca profesor de limba şi literatura română 
la Liceul „Prometeu” din Chișinău. Iurie 
Bojoncă este poet și prozator, unele cărți 
scriindu-le direct în italiană. Este mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Vicepreședinții PLDM, Iulian David 
și Alexandru Bujorean, și Secretarul 
general al partidului, Alexandru Fetes-
cu, s-au referit la activitățile de pregă-
tire a formațiunii pentru apropiatele 
alegeri locale generale și parlamentare 
noi.

La rândul său, Președintele PPE, Jo-
seph Daul, a menționat că înțelege bine 
contextul în care PLDM își desfășoară 
activitatea și apreciază contribuția 
liberal-democraților la procesul de de-
mocratizare și modernizare a Republicii 
Moldova. Oficialul european și-a expri-
mat convingerea că PLDM va redeveni o 
voce puternică atât în Republica Moldo-
va, cât și în cadrul familiei politice a po-
pularilor europeni.

„Lupta este lungă, continuați să vă 
bateți. Aveți toate atu-urile să învingeți. 
Succes în alegeri!“, a punctat Daul.

Partidul Liberal Democrat din Mol-
dova este membru observator al Parti-
dului Popular European din anul 2011.
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Tinerii din 
conducerea PLDM. 
Cine sunt ei?

MEMBRII
PLDM

Partidul Liberal Democrat din Moldova a trecut, 
în ultimii ani, prin transformări profunde, care 
l-au făcut și mai puternic. În pofida tuturor pre-
siunilor și a campaniilor de denigrare, echipa a 
rezistat. Conducerea partidului a fost înnoită, 
au venit membri noi, tineri, cu inițiativă și dor-
nici de implicare în viața politică. A fost aleasă 

o nouă componență a Curții de Etică și Arbitraj 
care veghează strict integritatea membrilor 
de partid și respectarea Statutului formațiunii. 
PLDM este prezent în majoritatea raioanelor și 
municipiilor cu organizații teritoriale, cu staff-
uri electorale, cu primari și consilieri care își 
exercită ireproșabil atribuțiile. 

ALEXANDRU 
BUJOREAN 
VICEPREȘEDINTE AL PLDM

IULIAN 
DAVID 
VICEPREȘEDINTE AL PLDM

„PLDM este prima și unica 
formațiune politică din care 
am făcut și fac parte, și spun 
acest lucru cu mândrie. Am 
aderat la partid atunci când 
aveam 18 ani și pot spune că 
am deja 12 ani în calitate de 
membru. Am venit în echipă 
chiar de pe băncile liceului.

Partidul Liberal Democrat 
din Moldova, în ultimii ani, s-a 
pomenit în situația, simbolic 
vorbind, a unui sihastru care 
mergea spre Ierusalim sau, în 
cazul nostru spre Bruxelles, 
spre integrarea europeană. 
Dar între timp a fost prins de 
o haită de tâlhari care l-au 
bătut, l-au aruncat undeva pe 

acostament și, iată, după toți 
acești ani, după plecarea re-
centă a haitei de la guvernare, 
dacă putem să-i spunem așa, 
partidul și-a revenit, trece 
prin câteva etape, inițial, prin 
purificarea rândurilor de acei 
oportuniști care au folosit 
partidul pentru a-și satisfa-
ce interesele personale sau 
de grup. Ulterior, a avut loc 
o reformare internă intensă, 
pe care cred că o finalizăm 
deja și, în prezent, suntem la 
cea de-a treia etapă, în care 
mergem spre relansarea par-
tidului, inclusiv prin intenția 
noastră de a participa activ în 
viitorul scrutin local”.

„Am ales să fac parte din 
PLDM încă în 2007. Atunci, erau 
comuniștii la guvernare, iar 
alternativele de dreapta erau 
inconsistente și nu răspundeau 
așteptărilor mele. Așa că m-am 
implicat alături de colegii mei  
liberal-democrați ca să schim-
băm  un pic lucrurile. 

În prezent, PLDM este un 
partid reorganizat.  Noi promo-
văm valorile pro-europene şi ne 
desfăşurăm activitatea ca un 
partid deschis, cu oameni com-
petenți, care urmăresc scopuri-
le dezvoltării țării, şi nu pe cele 
personale. Cred că vom obține 
rezultatele mult aşteptate. Noi 

ne vom desfășura activitatea 
în beneficiul țării. S-a dovedit 
că scopurile personale nu aduc 
beneficii nici celor care le-au 
urmat, şi nici țării. PLDM are 
un viitor bun şi vom continua 
parcursul european, corect, cu 
democrație internă și fără sco-
puri ascunse.  Noi suntem bine 
pregătiți la etapa actuală, mer-
gem conform graficului stabilit 
de către staff, avem candidații 
verificați la toate nivelele şi 
sperăm că în această campa-
nie să obținem un rezultat bun. 
PLDM va desemna cei mai buni 
candidați în alegerile locale din 
20 octombrie 2019”.

Membru PLDM de la fondarea partidului în decembrie 2007.

A activat în calitate de secretar politic, iar din 2011 în calitate 
de președinte al Organizației Teritoriale Leova a PLDM.
De două ori a fost ales consilier local și raional, iar în perioada 
anilor 2011-2016 a deținut funcția de reprezentant al Guvernu-
lui în raionul Leova.

Este membru PLDM din 2007. În prezent este consilier raional 
Călărași din partea PLDM.

Vârsta: 31 ani. 
Casatorit, un copil. 
Născut în Leova. 
Profesia: jurist. 

Vârsta: 40 ani. 
Căsătorit, 2 copii. 
Născut în Răciula, Călărași. 
Profesia: economist. 
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votare în organizații primare, 
avem activitatea organizațiilor 
teritoriale la nivelul unui raion 
și avem PLDM la nivel național. 
Prin intermediul organizațiilor 
teritoriale, reușim să comuni-
căm cu toți membrii PLDM.

Din momentul în care am 
fost ales în funcția de secre-
tar general al partidului, am 
conștientizat că avem misiunea 
grea de a rezista tuturor atacu-
rilor. PLDM a rezistat și astăzi 
este pe deplin reformat. Nu 
suntem partidul unui singur om, 
deciziile noastre sunt colegiale, 
mereu precedate de dezbateri 
și consultări, finanțarea noastră 
este corectă și transparentă. 
Dar astăzi în fața noastră stă o 
nouă misiune: să ne redobân-
dim spiritul de învingători! Vom 
reuși și în acest demers, uniți, 
determinați și bine organizați. 
Acum trebuie să luptăm mai 
mult ca niciodată pentru a re-
dobândi încrederea cetățenilor, 
trebuie să demonstrăm nu prin 
vorbe, dar prin acțiuni imple-
mentate pentru fiecare locali-
tate, că PLDM, beneficiind de 
experiența acumulată pe par-
cursul anilor, poate prelua pute-
rea, mai întâi la nivel local, apoi 
la nivel central.

Avem experiența mai mul-
tor scrutine și, dacă nu am par-
ticipat la ultimele alegerile par-

lamentare, asta nu înseamnă că 
noi am stat într-o parte și ne-am 
uitat la ceea ce se întâmplă pe 
scena politică. PLDM a parti-
cipat la alegerile prezidențiale 
susținând-o pe Maia Sandu 
în calitate de candidat unic al 
partidelor pro-europene, am 
participat la alegerile locale 
anticipate din mun. Chișinău, 
susținându-l pe Andrei Năstase, 
am participat și la alegerile par-
lamentare din 2019, chiar dacă 
nu am fost prezenți în buleti-
nul de vot. Unitatea forțelor de 
dreapta, care era servită drept 
argument principal pentru care 
PLDM nu trebuia să participe, 
era într-adevăr o necesitate 
stringentă. Cu părere de rău, 
astăzi, trebuie să menționez că 
această unitate nu s-a realizat. 
Lucru regretabil, dar care trebu-
ie remediat.

Pentru apropiatele alegeri 
locale noi vom face o campa-
nie electorală utilă. Vrem ca 
cetățenii să conștientizeze că 
în această țară comunitățile lo-
cale trebuie să fie guvernate de 
autorități locale competente. 
Lupta noastră nu trebuie să se 
reducă doar la implementarea 
sterilă a unor proiecte accep-
tate aici, la Chișinău, trebuie să 
implementăm  proiecte care 
reies din necesitățile locuitori-
lor de la sate”. 

„Eu m-am implicat în po-
litică, în PLDM nemijlocit, de 
la 15 ani. Pot spune că aici am 
crescut, aici m-am format, aici 
mi-au căzut „dinții de lapte”, 
aici am trăit primele dezamă-
giri, primele înfrângeri, victorii, 
succese și pentru mine PLDM 
este ceva mai mult decât un 
simplu partid sau o echipă 
din care fac parte, pentru că 
ultimii șase ani mi-am văzut 
mai rar părinții decât colegii 
de partid. Noi am trecut prin 
toate etapele școlii viitorilor 
politicieni, care este un proiect 
nou lansat de PLDM și am avut 
drept scop crearea și formarea 
liderilor tineri pentru alegerile 
locale. Acum ne-am implicat 
în campania de pregătire pen-

tru alegerile locale generale 
din 20 octombrie. Aceste ale-
geri au o importanță deosebi-
tă pentru tinerii noștri.

În ultimii patru ani PLDM 
a trecut prin transformări pro-
funde. Presiunile și campani-
le de denigrare, dacă sincer, 
ne-au fost de folos și ne-au 
făcut mai puternici. Regretăm 
enorm că am avut membri 
de partid care au folosit plat-
forma partidului pentru a-și 
realiza scopurile și interesele 
personale, dar astăzi PLDM 
este un partid reformat, curat, 
cu oameni noi, sinceri, tineri cu 
inițiativă. PLDM are toată de-
terminarea și resursele pentru 
a relansa proiectul de moder-
nizare a Republicii Moldova”. 

ANASTASIA 
COJOCARI 
PREȘEDINTA 
ORGANIZAȚIEI 
DE TINERET A PLDM 

ALEXANDRU 
FETESCU 
SECRETAR GENERAL 

AL PLDM

Master în științe politice. Este membră a PLDM din 2011, iar din 
2018 exercită funcția de președintă a Organizației de Tineret a 
PLDM.

A activat în calitate de consilier al fracțiunii parlamentare a 
PLDM. Este membru al PLDM din 2011, iar din 2017 exercită 
funcția de secretar general al partidului.

Vârsta: 27 ani. 
Necăsătorită. 
Născută în Botnărești
 Anenii Noi. 
Profesia: jurist.

Vârsta: 33 ani. 
Căsătorit, un copil. 
Născut în Lunga, Florești. 
Profesia: economist.

„Implicarea mea în politi-
că s-a întâmplat încă din anii 
studenției. Eram student la 
o facultate care presupunea 
mult interes și pentru domeniul 
politic. Studiam la Facultatea 
Relații Internaționale, Științe 
Politice și Administrative, iar 
interesul nostru pentru poli-
tică era destul de mare. Exact 
atunci când îmi finisam stu-
diile a apărut Partidul Liberal 
Democrat din Moldova. PLDM 
avea o serie de promisiuni, 
un program electoral, avea o 
echipă în care, la acel moment, 
nu puteai să nu ai încredere. 
Era o echipă competentă care 
promitea multe pentru viitorul 

Republicii Moldova. Anume 
atunci am înțeles că PLDM este 
echipa perfectă în care trebuie 
să te implici. Proiectul de țară – 
aderarea la Uniunea Europea-
nă – era și un vis al meu. Anu-
me PLDM îmi oferea exact ceea 
ce așteptam eu de la domeniul 
politic. El exprima perfect valo-
rile care motivează oamenii și 
pe mine personal, să se implice 
în politică. 

Nu mă tem să spun că 
PLDM a fost, este și va fi cel mai 
bine structurat partid de cen-
tru dreapta. Suntem structurați 
pe trei nivele: avem organiza-
rea membrilor la nivel de lo-
calitate și la nivel de secție de 
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Consiliul Politic Teritorial Cimișlia al PLDM s-a reunit, pe 6 august a.c. într-o 
ședință de lucru. La eveniment a fost prezentat programul de activitate al 
organizațiilor teritoriale ale PLDM, a fost ales staff-ul electoral Cimișlia și 
candidații pentru funcțiile de primari și consilieri locali.

PLDM este forța politică 
în care oamenii au încredere

CONSILIU 
POLITIC 
TERITORIAL

Primarul orașului Cimișlia, 
Gheorghe Răileanu, a fost 
ales președinte al OT Cimișlia 
a PLDM. Decizia a fost luată 
la ședința lărgită a Consiliului 
Politic Teritorial, pe 5 septem-
brie a.c.

Gheorghe Răileanu este 
primar al orașului Cimișlia din 

2007, actualmente deținând al 
treilea mandat. Gheorghe Ră-
ileanu consideră că rolul unui 
primar este de a fi conducătorul 
unei comunități, un model pen-
tru cetățeni, o persoană care să 
poată mobiliza și încuraja oa-
menii, să fie un om de omenie 
și un gospodar demn de urmat.

Președințele OT PLDM Cimișlia, Ma-
xim Colța, a vorbit despre decizia Consi-
liului Politic Național prin care PLDM și-a 
anunțat participarea în calitate de con-
curent electoral în alegerile locale gene-
rale din 20 octombrie.. În acest context, 
el a afirmat că echipa locală și-a păstrat 
membrii în pofida provocărilor din ultimii 
ani, dar și susținerea oamenilor.

„Am vorbit cu oamenii din sate, ei 
ne-au încurajat, spunându-ne că au în 
continuare încredere în PLDM, deoarece 
partidul are un potențial de aleși locali 
foarte bun și țin minte lucrurile bune fă-
cute pentru ei”, a spus președintele OT 
Cimișlia.

La rândul său, Gheorghe Răilea-
nu, vicepreședintele OT Cimișlia, a 
menționat că, în pofida dezamăgirii ge-
nerale față de clasa politică din Moldova, 
oamenii mai speră în schimbări. De ace-
ea, echipa PLDM are de muncit foarte 
mult pentru a îndreptăți aceste așteptări.

Prezent la ședință, secretarul general 
al PLDM, Alexandru Fetescu, a încurajat 
echipa să se mobilizeze, asigurând-o de 
tot suportul necesar din partea echipei de 
la centru pentru un rezultat demn la locale.

„Suntem un partid puternic, ne-am în-
noit structurile, ne-am consolidat echipa și, 
după cum am declarat la reuniunea Consi-
liului Politic Național, avem forțele necesare 

pentru a obține un scor bun la scrutinul din 
toamnă”, a spus Alexandru Fetescu.

Membrii CPT Cimișlia al PLDM au 
dezbătut programul de activitate al 
organizaților locale, care va pregăti 
structurile teritoriale ale partidului pen-
tru o competiție electorală de succes. De 
asemenea, s-a mai discutat despre situ-
ația din sate, dar şi despre cazurile de 
abuz din partea altor formațiuni politice 
la adresa candidaților PLDM.

PLDM a desfășurat astfel de reuni-
uni în toate organizațiile sale teritoriale, 
unde au fost create staff-uri electorale 
locale și s-a aprobat ofertele electorale  
pentru localități.

Gheorghe Răileanu 
este noul președinte 
al OT Cimișlia a PLDM
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Democrația și statul de drept din Republica Moldova se află într-un mare 
pericol. Sub acoperirea actualei majorități parlamentare, are loc acapararea 
celor mai importante instituții și structuri ale statului de către partidul pro 
Putin, condus de Igor Dodon.

Toată puterea în stat este acaparată 
de un partid care reperezintă deschis 
interesele Federației Ruse

DECLARAȚIA 
BIROULUI 
PERMANENT 
CENTRAL 
AL PLDM DIN 
20 AUGUST 2019

PLDM TRAGE UN 
SEMNAL DE ALARMĂ

Contrar angajamentelor asumate, 
noua majoritate parlamentară încă nu a 
declanșat procesul de deoligarhizare și 
de scoatere din captivitate a statului. Ni-
meni din cei care au uzurpat recent pute-
rea în stat nu a fost tras la răspundere, iar 
cei vizați direct au fost lăsați să evadeze 
din țară nepedepsiți.

Investigațiile privind furtul miliar-
dului s-au împotmolit, iar comisia de 
anchetă așa și nu a obținut anexele ori-
ginale cu beneficiarii din raportul Kroll 2.

Contrar promisiunilor de a elimi-
na schemele de monopol de pe piață și 
intermediarii din sistemul energetic, de 
a îmbunătăți mediul de afaceri și de a 

crea locuri de muncă acasă cu salarii mai 
mari, guvernarea înăsprește politica fis-
cală și împovărează oamenii cu majorări 
de tarife și scumpiri.

Având în vedere cele expuse mai sus, 
Partidul Liberal Democrat din Moldova 
condamnă pasivitatea cu care PPDA și 
PAS asistă la acapararea puterii în stat 
de către un partid care reperezintă des-
chis interesele Federației Ruse. Creditul 
de încredere pe care l-am acordat blocu-
lui ACUM la ultimul scrutin parlamentar 
și la crearea guvernului de coaliție s-a 
epuizat.

Partidul Liberal Democrat din Mol-
dova cere PPDA și PAS să se disocieze 

de acțiunile subversive ale PSRM de 
politizare a instutuțiilor statului și să 
oprească acest proces de subjugare a 
Republicii Moldova, demonstrând astfel 
că nu sunt complici la războiul hibrid, 
pe care președintele rus Vladimir Putin 
îi poartă pentru a-și menține dominația 
politică și economică în spațiul post-
sovietic. În caz contrar, alegerile par-
lamentare anticipate vor fi inevitabile, 
cele locale din octombrie ar putea fi 
câștigate de partidul pro rus al lui Do-
don, iar responsabilitatea pentru haosul 
și instabilitatea din țară va reveni în în-
tregime tuturor componentelor actualei 
coaliții de guvernare.
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Buletin informativ
al Partidului Liberal Democrat din Moldova

Domnule Deliu, pe 20 octombrie 
vom avea alegeri locale. Ca politician 
cu o bogată experiență, dar și ca expert 
în administrația publică locală, cum 
anticipați acest scrutin? La ce schimbări 
să ne așteptăm?

Anticipez că vom avea, totuși, o campanie 
electorală în stil moldovenesc, cu concurenți 
care promit marea și sarea, cu dezbateri 
politizate și atacuri la persoană, adică o 
campanie axată mai mult pe vorbe goale, și 
mai puțin pe fapte concrete. Dar oamenii din 
comunitățile noastre locale așteaptă o altfel 
de ofertă electorală. Ei așteaptă manageri 
care știu și pot să rezolve problemele la nivel 
local.Noi, liberal-democrații, avem această 
ofertă. Vom merge direct la cetățeni cu soluții 
concrete la problemele cu care se confruntă 
fiecare localitate în parte și cu candidați 
școliți în administrația publică locală și testați 
la capitolul integritate morală.

Cum ați descrie dvs. profilul unui ales 
local?

Un ales local – primar sau consilier – 
trebuie să fie, înainte de toate, un om de 
omenie, un model demn de urmat, să fie 
activ, să aibă capacități manageriale, să-
și onoreze atribuțiile de o manieră corectă 

„Nimic nu ne împiedică 
să fim europeni la noi acasă”

TUDOR 
DELIU:

vom accepta pe listele PLDM doar oameni 
dintr-o bucată, iar meritocrația și integritatea 
morală sunt criteriile de bază după care 
vor fi evaluați candidații noștri. Eu am fost 
primar, am lucrat cu APL-uri și știu cât este de 
responsabil să conduci o comunitate locală. 
Primăriile trebuie să fie deschise pentru 
oameni, să fie cât mai aproape de nevoile lor.

Ce șanse de revitalizare mai au 
satele noastre, dacă multe din ele sunt 
depopulate?

Există suficiente oportunități de 
dezvoltare a comunităților locale. Totul 
depinde de capacitățile manageriale ale 
primarilor și echipelor de consilieri, de 
energia și spiritul lor de inițiativă. Avem 
multe exemple de primării conduse de 
liberal-democrați, unde lucrurile se mișcă 
înainte, în pofida tuturor crizelor. Acolo 
unde există preocuparea de a implementa 
proiecte de dezvoltare locală, de a accesa 
fonduri, schimbările în bine sunt vizibile. 
Dacă s-a reparat un kilometru de drum sau 
o grădiniță deja e un pas înainte.

Cum vedeți colaborarea cu alte 
formațiuni la nivel local?

PLDM a manifestat întotdeauna 
deschidere pentru colaborare cu alte partide 
care urmăresc aceleași obiective. Dar nu 
întotdeauna partenerii noștri de coaliție au 
avut intenții bune în raport cu noi. Timpul însă 
le așează pe toate și îi așează pe toți la locul 
lor. E încă devreme să vorbim despre alianțe 
la nivel local. Dar cred că si PPDA, și PAS s-ar 
simți mult mai confortabil alături de PLDM 
decât de PSRM într-o viitoare configurație 
politică fie la nivel local, fie la nivel central. 
De ce mai confortabil? Pentru că anume 
PLDM a făcut istorie încă de la apariția sa pe 
scena politică: a pus capăt unei guvernări 
comuniste ce părea să nu se mai termine, 
a lansat inițiative și proiecte de anvergură 
care au adus și puteau încă să aducă beneficii 
mari pentru Republica Moldova și pentru toți 
cetățenii săi.

Interviu acordat 
portalului de știri UNIMEDIA

TUDOR DELIU”

și responsabilă, să-i trateze pe oameni cu 
respect, să nu fie preocupat de înavuțirea 
personală și de promovarea rudelor 
în funcții, ci de nevoile oamenilor și ale 
comunității locale pentru care are mandat 
să o guverneze. Toată lumea vorbește despre 
standarde europene. Dar ce ne împiedică 
pe noi să implantăm aceste standarde în 
domeniile în care activăm, în primăriile 
noastre, în toate înstituțiile statului? Nimic 
nu ne împiedică să fim europeni la noi acasă, 
numai să dorim acest lucru! Deci, ca să fie clar, 

Chiar dacă am fost 
mai puțin vizibili în 
spațiul public, noi am 
comunicat pe interior cu 
membrii și susținătorii 
noștri, cu aleșii noștri 
locali, iar astăzi avem 
organizații funcționale în 
majoritatea raioanelor. 


