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Ora locală

„Eu îmi doresc să fiu un Primar al tuturor”

În imagine: Sergiu ARMAȘU, Primar de Ialoveni

INTERVIU

Domnule Armașu, la 
25 octombrie ați împli-
nit 100 de zile în calita-
te de Primar al orașului 
Ialoveni. Cum au fost 
aceste zile pentru Dum-
neavoastră?

Au fost zile pline cu de 
toate: și cu evenimente po-
zitive, și cu provocări, și cu 
unele decepții, și cu multă 
muncă. Dar, în general, zile 
cu entuziasm și optimism.

După cum știm, ați 
candidat la alegerile lo-
cale în calitate de candi-
dat independent. Doriți 
pe viitor să aderați la un 
partid politic?

Eu prefer să mă ocup cu 
administrarea și reprezen-
tarea intereselor orașului, 
fără a face politică. Cu toate 
acestea, nu pot să spun un 
”nu” categoric unei posibi-
le aderări, pe viitor, la vreo 
formațiune politică. Dacă 
ialovenenii ar prefera un 
partid care să-i reprezinte, 
atunci aș lua în considerare 
opinia oamenilor. Eu îmi 
doresc să fiu un Primar al 
tuturor, așa cum am pro-
mis, de aceea totul depinde 
de părerea ialovenenilor. 

Care erau așteptările 
Dvs. atunci când ați fost 
învestit în funcția de 
primar de Ialoveni și ce 
ați găsit în realitate?

Atunci când am decis 
să candidez la funcția de 
primar, știam că nu este 
ușor, că este o sarcină 
complicată. Dar, în reali-
tate, orașul este mult mai 
supraîncărcat cu proble-
me, decât credeam, iar 
soluționarea multora din-
tre ele nu depinde doar de 
Primărie. Cel mai mult îmi 
displac momentele în care 
mă confrunt cu indiferența 
sau atitudinea formală a 
unor instituții, ministere, 
funcționari sau lucrători. 

Cu siguranță, atât 
Primăria Ialoveni, cât și 
localitatea în ansamblu, 
se confruntă cu nume-
roase probleme. Care ar 
fi cele mai stringente?

Dintre multitudinea 
de probleme ale orașului, 
aș scoate în evidență: ca-
litatea transportului in-
terurban, local; asigurarea 
cu apă, canalizare; infra-
structura drumurilor lo-
cale; serviciile de ocupație 
și agrement pentru tineri. 
De asemenea, o categorie 
aparte de probleme, care 
impun mai multă atenție 
și implicarea tuturor, este 
curățenia și ecologia. Cu 
referire la problemele Pri-
măriei, aș menționa în 

special, bugetul limitat, 
insuficiența cadrelor ca-
lificate, nivelul scăzut al 
remunerării muncii, sis-
temul nemotivant pentru 
lucrătorii din sectorul ame-
najare, servicii comunale, 
curățenie.

Care este atu-ul Dvs. 
în ”lupta” cu probleme-
le Ialoveniului, și ce Vă 
motivează să mergeți 
mai departe, în pofida 
greutăților pe care le 
întâmpinați?

Cred că atu-ul meu 
este optimismul și, uneori, 
ambiția de a crede că ori-
cum vom reuși, indiferent 
de multe circumstanțe ne-
favorabile. Mă motivează, 
în deosebi, încrederea și 
susținerea pe care o simt 
din partea cetățenilor, oa-
menilor simpli. Mă încura-
jează foarte mult atitudi-
nea înțelegătoare a multor 
ialoveneni, care sunt gata 
să contribuie dezinteresat, 
să muncească și să ajute vo-
luntar la crearea condițiilor 
decente de trai în oraș.

Astăzi orașul Ialo-
veni este cunoscut nu 
doar în Republica Mol-
dova, dar și peste hota-
rele ei datorită stațiilor 
pictate, care, după cum 
bine zic cetățenii, au 
devenit adevărate ga-
lerii de artă. Cum s-a 
născut această idee? Și, 
nu în ultimul rând, cum 
reușiți să stimulați tine-
rii ialoveneni să partici-
pe la activități de volun-
tariat?

Ideea vine încă din 
campania electorală. În 
rețeaua internet, unul din 
membrii grupului ”Ialo-
veni – orașul soarelui” a 
plasat niște imagini cu 
stațiile de călători devas-
tate, într-o stare deplora-
bilă. Atunci am solicitat de 
la precedenta conducere a 
Primăriei autorizație pen-
tru a amenaja câteva stații, 
ca să dăm un exemplu de 
voluntariat și să contribu-
im la schimbarea imaginii 
orașului. Dar, cu regret, am 
primit un răspuns negativ, 
argumentându-se că Pri-
măria dispune de un sector 
de amenajare, menționând 
ca argument - ”sunt în stare 
singuri”. Desigur, răspun-
sul l-am considerat ridi-
col. Pentru prima dată am 
văzut că o administrație 
locală respinge volunta-
riatul și mi-am propus să 
revin la această inițiativă 
mai târziu, după electora-
lă. Astfel, după validarea 
mandatului de primar, am 
lansat acest apel către locu-

itorii orașului și am rămas 
foarte plăcut surprins de 
receptivitatea tinerilor vo-
luntari. A fost o experiență 
deosebită, am cunoscut 
tineri foarte talentați, lo-
cuitori binevoitori, gata 
să-și aducă aportul pentru 
a face orașul mai frumos. 
Eu sunt foarte mândru 
că această inițiativă ne-a 
unit mai mult și că ialove-
nenii au demonstrat că se 
pot realiza multe lucruri 
bune, cu eforturi comune. 
Vom susține în continua-
re inițiativele voluntarilor 
și vom găsi posibilități de 
a-i motiva pe cei mai activi 
cetățeni.

La ce nivel catalogați 
colaborarea cu Consi-
liul local, administrația 
raională dar și cu alte 
instituții din or. Ialo-
veni?

În principiu, colabora-
rea cu membrii Consiliu-
lui local este pozitivă. Dar 
avem și unele divergențe 
de opinii, care necesită mai 
multe discuții, pentru a fi 
depășite. Sunt de părerea 
că în procesul de adminis-
trare a orașului trebuie să 
ne ghidăm mai mult de 
bunul simț gospodăresc 
și să lăsăm ideologia poli-
tică la o parte. Uneori am 
senzația că membrii consi-
liului, exponenții partide-
lor, ar face mai mult pentru 
oraș dacă s-ar concentra pe 
activități concrete, nu nu-
mai pe participări la eve-
nimente festive și tăieri de 
panglici. Unii membri ai 
consiliului sunt foarte re-
ceptivi, participă personal 
în activitățile de voluntari-
at și alte inițiative ale Pri-
măriei. Îmi doresc să con-
solidăm echipa consiliului 
local, astfel ca interesul 
orașului să prevaleze, iar 
aleșii ialovenenilor să de-
monstreze o dedicație in-
tereselor tuturor, nu celor 
de grup.

Referitor la echipa con-
siliului raional: consider 
că este deschisă pentru 
colaborare, avem multe lu-
cruri de realizat în comun 
și, totodată, de învățat 
împreună, pentru a depăși 
rezervele existente. Toa-
te instituțiile orășenești 
sunt antrenate activ în 
realizarea sarcinilor asu-
mate de administrația lo-
cală, în timp ce problemele 
apărute ne străduim să le 
soluționăm în mod con-
structiv.

Care sunt sursele de 
finanțare ale Primări-
ei Ialoveni? Ce procent 
vine din taxe, din buget, 

alte surse?
Cea mai mare cotă în 

totalul de venituri ale Pri-
măriei Ialoveni este asigu-
rată din transferurile de la 
Bugetul de Stat, inclusiv cu 
destinație specială pentru 
instituțiile preșcolare. O 
altă sursă de venit – taxe-
le locale, care constituie 
circa 7% din venituri, o 
cifră foarte mică pentru 
a asigura o autentică au-
tonomie locală. Pentru 
îmbunătățirea unor ser-
vicii, Primăria benefici-
ază de suport din partea 
partenerilor de dezvolta-
re, în cadrul unor proiec-
te internaționale, cum ar 
fi USAID, LGSP. De ase-
menea, au fost asigurate 
unele încasări ca urmare a 
licitațiilor publice.

De mai multe ori ați 
menționat că, odată 
învestit în funcție, ați 
constatat o gaură finan-
ciară enormă în bugetul 
orașului. În opinia Dvs., 
de ce în bugetul orașului 
nu vin suficiente veni-
turi? Și, cum pot fi aces-
tea acumulate?

Situația financiară di-
ficilă este caracteristică 
nu doar pentru Primăria 
orașului Ialoveni. În con-
textul crizei economico-
financiare din Republica 
Moldova și cerințelor im-
puse cu austeritate, con-
statăm o reducere drastică 
a mijloacelor Fondurilor 
Naționale: Ecologic, Ruti-
er, Dezvoltare Regională, 
Eficiență Energetică. De 
asemenea, nu sunt dis-
ponibile mijloace pentru 
investiții capitale, s-au 
redus toate alocările din 
fondurile speciale și extra-
bugetare. Regresul econo-
mic influențează negativ 
acumularea de venituri la 
nivel local și nu există o po-
litică de stat, care ar oferi 
pârghii reale autorităților 
locale de a spori venituri-
le. Noi suntem obligați să 

dezvoltăm baza de gene-
rare a veniturilor proprii 
locale, să accesăm direct 
proiecte internaționale eli-
gibile pentru administrația 
locală, să asigurăm un ma-
nagement financiar efi-
cient și să luptăm pentru 
existență. 

Una din modalitățile, 
care ar contribui la conso-
lidarea bugetului nostru 
local, constă în operarea 
modificărilor legislative 
privind colectarea impozi-
tului pe venit de la persoa-
ne fizice după locul de trai, 
acolo unde cetățeanul are 
nevoie de servicii locale, 
comunale, infrastructură, 
apă, canalizare, ilumina-
re stradală etc. Dacă s-ar 
efectua această modificare 
legislativă, conform prac-
ticii din multe state euro-
pene, veniturile în bugetul 
orașului Ialoveni ar crește 
considerabil, deoarece o 
bună parte a locuitorilor 
orașului muncesc în capita-
lă și  achită impozitele la lo-
cul de muncă – în Chișinău, 
iar serviciile la locul de trai 
trebuie să fie asigurate de 
Primăria Ialoveni. 

Dacă primăriilor le-ar 
fi fost delegate mai multe 
competențe, și veniturile 
acumulate în bugetul local 
ar fi mai sporite. 

Dle Armașu, cât de 
”reală” este implimen-
tarea aceastei inițiative 
și în Republica Moldova, 
în opinia Dvs.?

Deja am înaintat propu-
nerea la CCALM (Conduce-
rea Congresului Autorită-
ţilor Locale din Moldova), 
Ministerul Finanțelor, de 
asemenea, inițiativa  a 
fost discutată și la Comi-
sia parlamentară privind 
administrația publică loca-
lă. CCALM  a  solicitat for-
marea unui grup de lucru, 
care va examina propune-
rile și solicitările aleșilor 
locali. Ministerul Finanţe-
lor a anunţat că este gata 

să le examineze.

În octombrie cu-
rent, ați făcut parte din 
Delegația Primarilor, 
având astfel ocazia să 
participați la Bruxelles, 
Parlamentul European, 
unde, în numele Primă-
riei Ialoveni, ați semnat 
Convenția Primarilor 
pentru Energie locală 
durabilă. Ce presupune 
aceasta, și, la general 
vorbind, cum stă or. Ia-
loveni la capitolul acce-
sări de fonduri europe-
ne?

Semnarea Convenției 
este un prim-pas, care ne 
oferă posibilitatea de a be-
neficia din partea echipei 
de coordonatori ai Uniunii 
Europene de asistență me-
todologică strategică, spri-
jin financiar și tehnic pen-
tru proiecte de eficiență 
energetică și energie locală 
durabilă. La capitolul acce-
sări de fonduri europene 
avem foarte mult de lucru. 
Trebuie să învățăm a scrie 
și a atrage noi proiecte, tre-
buie să consolidăm echipa 
Primăriei și să dezvoltăm 
parteneriate în domeniul 
dezvoltării regionale și 
transfrontaliere, trebuie 
să dezvoltăm cooperarea 
cu orașele înfrățite, cu 
organizațiile neguverna-
mentale și de comun să 
atragem surse externe 
pentru orașul Ialoveni.

Cititorii noștri se vor 
întreba, probabil, cum 
se odihnește un pri-
mar. Ne puteți spune? 
Sau, mai bine zis, are un 
primar timp și pentru 
odihnă?

Un primar se odihnește 
… repede! Dacă e s-o spun la 
modul mai serios – pentru 
mine odihna este puținul 
timp pe care reușesc să-l 
petrec în familie. 

Ecaterina NACONECINÎI

Oraşul Ialoveni, ca şi multe alte localităţi din ţară, se confruntă cu 
mai multe probleme: de la reparaţia drumurilor, canalizare, până la 
sistemul nemotivant pentru lucrătorii din sectorul amenajare, servicii 
comunale, curăţenie. Despre problemele, dar şi despre reuşitele Ad-
ministraţiei Publice Locale, ne va povesti mai multe primarul oraşului 
Ialoveni, Sergiu ARMAȘU, în interviul ce urmează.


