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Robert Tudorache este noul preÅŸedinte al OrganizaÅ£iei ALDE ArgeÅŸ. Acesta a preluat, sub interimat, conducerea filiale
judeÅ£ene dupÄƒ ce Simona BrÄƒtulescu a anunÅ£at plecarea la PNL. DeÅŸi liderii argeÅŸeni au migrat cÄƒtre alte forma
gurile rele au vorbit despre dezintegrarea partidului, noul preÅŸedinte face luminÄƒ asupra situaÅ£iei din organizaÅ£ia sa. D
asemenea, puncteazÄƒ ÅŸi rolul pe care îl au oamenii politici în aceste momente cruciale.

AÅ£i preluat conducerea OrganizaÅ£iei ALDE într-un moment destul de dificil, când lideri ÅŸi aleÅŸi locali ai
organizaÅ£iei dvs. au preferat sÄƒ ia calea altor partide. Ce strategie de reconstruire a formaÅ£iunii aveÅ£i la nivelul
judeÅ£ului?

- Atunci când am decis sÄƒ mÄƒ implic în activitatea politicÄƒ, am ales sÄƒ mÄƒ alÄƒtur unui proiect de
reconstrucÈ›ie a clasei politice româneÈ™ti. Am rÄƒmas fidel acestei cauze, motiv pentru care È™i astÄƒzi
când ALDE trece printr-o perioadÄƒ complicatÄƒ din punct de vedere al resurselor umane sunt aici È™i
îmi doresc sÄƒ continui ideile È™i valorile în care cred. Faptul cÄƒ parte dintre colegi au luat decizia de a
se îndrepta spre alte partide este opÅ£iunea lor È™i nu stÄƒ în puterea mea sÄƒ analizez gestul fÄƒcut. Pot
spune însÄƒ cÄƒ pÄƒstrez pentru fiecare dintre ei aceleaÈ™i sentimente de respect È™i consideraÈ›ie È™i
doresc mult succes în tot ce urmeazÄƒ.
Referitor la strategia de reconstrucÈ›ie a filialei, aÈ™ începe prin a vÄƒ spune cÄƒ ?zvonul? plecÄƒrii
membrilor spre alte formaÈ›iuni politice nu este întocmai o reflexie a realitÄƒÈ›ii. La o primÄƒ evaluare
a situaÈ›iei resurselor umane din filialÄƒ, contactând în primÄƒ fazÄƒ colegii alÄƒturi de care am pornit la
drum în 2015, am fost plÄƒcut surprins sÄƒ aflu cÄƒ majoritatea îÈ™i doresc sÄƒ rÄƒmânÄƒ È™i sÄƒ con
împreunÄƒ activitatea. De asemenea, mare parte dintre colegii aleÈ™i locali È™i-au manifestat aceeaÈ™i
dorinÈ›Äƒ de a rÄƒmâne în echipa pentru care ei au muncit în toÈ›i aceÈ™ti ani.
DeÈ™i trecem printr-o perioadÄƒ extrem de dificilÄƒ, în care izolarea este cea mai importantÄƒ, ALDE
ArgeÈ™ va pÄƒstra deschisÄƒ comunicarea online cu toÈ›i cei care îÈ™i doresc sÄƒ se alÄƒture proiectulu
nostru. În aceste zile, mai mult implicarea noastrÄƒ este importantÄƒ È™i necesarÄƒ. În aceste zile
constatÄƒm cât de mult deciziile politice ne influenÈ›eazÄƒ viaÈ›a È™i cum decidenÈ›ii politici, pe care no
învestim cu putere prin votul nostru, sunt cei care prin hotÄƒrârile lor ne decid existenÈ›a.

O filialÄƒ nu înseamnÄƒ preÈ™edintele, o filialÄƒ înseamnÄƒ totalitatea membrilor ei

În contextul electoral al acestui an, care este strategia pe care mergeÅ£i?

- Obiectivul nostru este acela de a identifica È™i desemna candidaÈ›ii pentru funcÈ›iile de primar È™i
consilier local. Desigur, nu excludem posibilitatea încheierii unor alianÈ›e politice locale. Dar pot sÄƒ
vÄƒ asigur cÄƒ toate deciziile vor fi luate doar în urma consultÄƒrii colegilor implicaÈ›i în conducerea
filialei sau a organizaÈ›iilor locale. O filialÄƒ nu înseamnÄƒ preÈ™edintele, o filialÄƒ înseamnÄƒ totalitate
membrilor ei.

ALDE este un proiect politic care poate sÄƒ aducÄƒ schimbÄƒri majore în modul de a se face politicÄƒ în România

Ce mesaj aveÅ£i pentru cei care au rÄƒmas fideli ALDE?

- AÈ™a cum spuneam È™i la începutul interviului, ALDE este un proiect politic care poate sÄƒ aducÄƒ
schimbÄƒri majore în modul de a se face politicÄƒ în România. Colegii care s-au alÄƒturat acestui proiect
au È™tiut de la început cÄƒ drumul pe care pornesc nu va fi uÈ™or. Cei care au fÄƒcut acest pas fiind
motivaÅ£i de valori È™i nu de interesul personal îÈ™i asumÄƒ în continuare rolul de a promova
comunitatea. Ei sunt astÄƒzi încÄƒ membri ALDE È™i pentru asta eu le mulÈ›umesc È™i le sunt
recunoscÄƒtor.
Nu am fÄƒcut niciodatÄƒ promisiuni fÄƒrÄƒ garanÈ›ia cÄƒ le pot onora. Dar colegilor mei din ALDE Arge
le pot promite cÄƒ voi respecta fiecare opinie, crezul meu fiind acela cÄƒ funcÈ›ia de preÈ™edinte nu are
valoare fÄƒrÄƒ forÈ›a È™i sprijinul echipei sale.
Îi aÈ™tept acasÄƒ pe toÈ›i cei care au clÄƒdit în aceÈ™ti ani ?casa numitÄƒ ALDE ArgeÈ™?.
ÎmpreunÄƒ putem da o È™ansÄƒ generaÈ›iilor copiilor noÈ™tri!

AstÄƒzi este despre sÄƒnÄƒtate È™i spirit civic! Despre alegeri vorbim mai târziu.

Ce obiectiv aveÅ£i ca preÅŸedinte al ALDE ArgeÅŸ, dar ca om politic, în perspectiva viitoarelor alegeri locale ÅŸi
parlamentare?

- În aceastÄƒ perioadÄƒ dificilÄƒ pentru întreaga omenire, România se confruntÄƒ cu cea mai mare crizÄƒ d
sÄƒnÄƒtate din istoria modernÄƒ. AceastÄƒ crizÄƒ va lÄƒsa amprente serioase asupra economiei. Ca om
politic, atenÈ›ia mea se îndreaptÄƒ spre tot ce înseamnÄƒ apel la siguranÈ›a populaÈ›iei È™i la identificarea
unor stategii de sprijin a mediului de afaceri, cu precÄƒdere a agenÈ›ilor economici mici È™i mijlocii,
aceastÄƒ zonÄƒ ecomomicÄƒ fiind cea mai vulnerabilÄƒ în acest moment.
Pe agenda mea politicÄƒ va constitui o prioritate comunicarea È™i colaborarea cu mediul de afaceri

pentru a veni în sprijinul aplicÄƒrii mÄƒsurilor de prevenire a rÄƒspândirii epidemiei È™i pentru a acorda
asistenÈ›a necesarÄƒ persoanelor aflate în situaÈ›ii critice din punct de vedere social.
AstÄƒzi este despre sÄƒnÄƒtate È™i spirit civic! Despre alegeri vorbim mai târziu.
Dumnezeu sÄƒ ne ajute È™i sÄƒ binecuvânteze România!

# Îi aÈ™tept acasÄƒ pe toÈ›i cei care au clÄƒdit în aceÈ™ti ani ?casa? numitÄƒ ?ALDE ArgeÈ™?.
# Ca om politic, atenÈ›ia mea se îndreaptÄƒ spre tot ce înseamnÄƒ apel la siguranÈ›a populaÈ›iei È™i la identificarea unor
sprijin a mediului de afaceri, cu precÄƒdere a agenÈ›ilor economici mici È™i mijlocii, aceastÄƒ zonÄƒ ecomomicÄƒ fiin
vulnerabilÄƒ în acest moment.
# Eu È™i colegii mei aleÈ™i în funcÈ›iile locale suntem în aceastÄƒ perioadÄƒ la dispoziÈ›ia autoritÄƒÈ›ilor locale
sprijinul aplicÄƒrii mÄƒsurilor de prevenire a rÄƒspândirii epidemiei È™i pentru a acorda asistenÈ›a necesarÄƒ persoane
situaÈ›ii critice din punct de vedere social.

