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Raport
Privind deplasare în Republica Moldova
a delegației oficiale a orașului Copșa Mică
Deplasarea în orașul Ștefan Vodă, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova, a avut loc în
baza aprobării Consiliului Local al Orașului Copșa Mică prin HCL nr.57 /2016 și în urma unui
schimb de corespondență între primarii localităților Ștefan Vodă și Copșa Mică.
Delegația compusă din domnii Daniel Tudor Mihalache – primar (inițiatorul procesului de
înfrățire) și Paul Drăghiciu – Administrator Public, s-a deplasat cu autoturismul domnului primar în
perioada 9-12.10.2016, în orașul Ștefan-Vodă, Republica Moldova, parcurgând 1.300 km.
Orașul Ștefan Vodă, centru raional, are cca 7.700 de locuitori, este administrat de Consiliul
Local fomat din 17 consilieri și primarul localității cu aparatul propriu, o formă similară de
organizare ca a orașului Copșa Mică.
Deplasarea a avut ca scop cunoașterea dintre reprezentanții localităților, punerea în discuție
a posibilității înfrățirii dintre comunitățile noastre, scop care a fost atins în totalitate.
Pe perioada deplasării, am participat la întâlniri cu consilieri locali, funcționari ai primăriei,
reprezentanți ai școlilor, casei de cultură și școlii de arte!
De asemenea, am fost primiti la Consiliul Raional, de președintele insituției, care s-a
declarat încântat de inițiativa noastră mulțumindu-ne totodată și pentru sprijinul pe care România îl
acordă constant Republicii Moldova. Totodată am vizitat câteva afaceri locale, mai mici sau mai
mari, din domeniul agricol (viticultură și pomicultură), extrem de bine organizate și care pot fi
reproduse și în zona Copșa Mică.
În cadrul întâlnirilor am avut plăcerea să descoperim un mare interes din partea oamenilor
de a ne cunoaște, de a împărtăși cu noi experiența lor, de a ne dezvălui adevăratea față a fraților
moldoveni, nu cea pe care o avem formată din presă sau de propaganda politică.
Dincolo de faptul că am descoperit un oraș care are multe din problemele pe care le avem la
Copșa Mică (apa, deșeuri, gopodărire domeniu public, mediu, social etc), am descoperit niște
oameni calzi, educați, cu preocupări desebit de frumoase în domeniul cultural, sportiv, educativ și
social, cu care credem că merită să dezvoltăm relații de prietenie mai ales că, vorbind aceeași limbă,
nu o să avem probleme de comunicare și astfel, nivelul înfrățirii poate ajunge până la nivel de
familii, de persoane etc. De o experiență extrem de emoționantă am avut parte la vizitarea Casei
Memoriale ALEXEI MATEEVICI din Zaim, autorul poeziei Limba noastră, unde custodele
muzeului, profesorul și scriitorul Ion Găină ne-a oferit o mostră de românism, de determinare și de
dragoste față de limba română.
România și Republica Moldova au o istorie comună și un destin, fără doar și poate, comun.
Dincolo de voința marilor puteri europene sau euro-atlantice, considerăm că este necesar ca românii
și moldovenii să se cunoască direct, să își stabilească acest destin comun așa cum își doresc și cum
se pricep. Dezvoltarea viitoare a orașelor europene va depinde în mare măsură de valoarea
cetățenilor care trăiesc în aceste orașe.
O colaborare între orașele Copșa Mică și Ștefan Vodă în materie de tineri și copii ar fi
extrem de benefică pentru crearea de valori comune, europene în spiritul promovării păcii,
cooperării și dezvoltării economice care să asigure prosperitatea și asigurarea unui trai decent,
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absolut necesar pentru atingerea de către aceștia a propriului potențial. De asemenea, expertiza
noastră cu privire la integrarea europeană, dezvoltare serviciilor publice zonale, atragerea
finanțărilor nerambursabile etc, poate fi de un real ajutor autorităților locale din Șefan Vodă.
Credem cu tărie că se pot deschide porți de colaborare în toate domeniile de activitate
existente în localitățile noastre.
După prezentarea acestui raport, domnul primar Daniel Tudor Mihalache va transmite o
invitație oficială către autoritățile locale din Ștefan Vodă pentru vizitarea orașului Copșa Mică, cât
mai curînd, vizită în cadrul căreia să se stabilească, dacă este posibil, calendarul procesului de
înfrățire.
Cu precizarea că în acest proces vom solicita tuturor copșenilor să se implice,
Paul Drăghiciu
Administrator Public

Daniel Tudor Mihalache
Primarul orașului Copșa Mică
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