RAPORT DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
PE ANUL 2004

Activitatea Asociaţiei Comunelor din România a fost influenţatã de organizarea
în cadrul acestui an a alegerilor locale (iunie 2004), dar şi a alegerilor generale şi
prezidenţiale (noiembrie – decembrie 2004). Impactul acestora a fost foarte mare,
deoarece, pe de o parte au determinat implicare aleşilor locali de la nivel de comunã în
campaniile electorale, dar au determinat şi modificãri în ceea ce priveşte structura
adunãrii generale şi a consiliul director ale A.Co.R.
I.

Raport privind activitãţile statutare ale Asociaţiei Comunelor din
România în anul 2004
 Şedinţa ordinarã a Consiliului Director – semestrul I, martie 2004
În perioada 29 - 31 martie 2004 a avut loc la Bucureşti seminarul “Acceleram în

Comun pentru Reformã şi Integrare Europeanã”, organizat de Asociaţia Comunelor din
România (A.Co.R.), împreunã cu Institutul Naţional de Administraţie (I.N.A.). Seminarul
a urmãrit facilitarea unui dialog între reprezentanţii filialelor judeţene ale A.Co.R şi
reprezentanţi ai autoritãţilor publice centrale cu responsabilitãţi în ceea ce priveşte
reforma administraţiei publice (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul
Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, Ministerul
Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, Agenţia
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SAPARD). Tot cu aceastã ocazie a avut loc şi şedinţa ordinarã a Consiliului Director
A.Co.R. aferent semestrului I, ocazie cu care au fost discutate probleme organizatorice
legate de o mai bunã funcţionare a structurilor locale ale A.Co.R. La lucrãrile consiliului
director au participat coordonatorul programului GRASP, domnul Roger Vaughn, şi
doamna Teodora Ştefãnescu, director Democratic Capacity Building. Cei doi
reprezentanţi ai programului GRASP au fãcut o prezentare a prioritãţilor programului
pentru anul 2004, al modalitãţilor de colaborarea între acesta şi Asociaţia Comunelor şi
au identificat împreunã cu conducerea asociaţiei necesitãţile financiare imediate ale
acesteia.
 Sesiunea ordinarã a Adunãrii Generale - august 2004
Adunarea Generalã ordinarã pentru anul 2004 a avut loc la Complexul
Cleopatra din Mamaia în zilele de 28 şi 29 august 2004. Lucrãrile adunãrii generale au
avut loc împreunã cu una dintre cele cinci consfãtuiri zonale privind Formele asociative
în dezvoltarea satului românesc, organizate de Mişcarea pentru Progresul Satului
Românesc (M.P.S.R.) sub înaltul patronaj al Preşedintelui României, împreunã cu
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, Ministerul Culturii şi Cultelor,
Institutul Cultural Român, Comisia Naţionalã a României pentru UNESCO şi Uniunea
Ziariştilor Profesionişti din România. La consfãtuire au participat pe lângã cei 90 de
primari ai unor comune membre A.Co.R. şi reprezentanţi ai producãtorilor agricoli,
fermieri, reprezentanţi ai Direcţiilor pentru Agriculturã şi Dezvoltare Ruralã şi ai
Centrelor de Consultanţã din judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brãila, Ialomiţa şi
Cãlãraşi, reprezentanţi ai Agenţiei SAPARD, ai Asociaţiei producãtorilor de plante
industriale şi oleaginoase şi ai mai multor asociaţii de producţie agro-alimentarã
ecologicã. Din partea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale a fost
prezent domnul Nicolae Istudor, secretar de stat.
Lucrãrile adunãrii generale ale A.Co.R. au avut pe ordinea de zi alegerea unui
nou Consiliu Director şi a conducerii asociaţiei pentru perioada 2004 - 2006, aprobarea
raportului de activitatea pentru anul 2003, discutarea propunerii de buget al A.Co.R.
pentru anul 2005, al proiectului de strategie şi al programelor Asociaţiei Comunelor din
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România pentru anii 2004 şi 2005, precum şi adoptarea protocolului de colaborare între
Asociaţia Comunelor din România, Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc şi
Federaţia Editorialã a Presei Române, dar şi a aspectelor legate de situaţia financiarã a
A.Co.R.
De asemenea, la şedinţa ordinarã a noului Consiliu Director care a avut loc în
data de 29 august 2004 s-au discutat principalele probleme legislative, financiare,
umane, logistice, etc., cu care se confruntã autoritãţile locale de la nivel de comunã,
identificându-se principalele prioritãţi legislative ale A.Co.R. pentru perioada
urmãtoare. A fost discutatã şi poziţia asociaţiei faţã de delegaţia României în cadrul
Congresului Puterilor Locale şi Regionale – Camera Puterilor Locale, din cadrul
Consiliului Europei, aprobându-se mandatul de negociere al locurilor care urmau sã
revinã comunelor în urma negocierilor cu reprezentanţii celorlalte structuri asociative
(Asociaţia Municipiilor din România şi Asociaţia Oraşelor din România).
Cu prilejul Adunãrii Generale a A.Co.R. care a avut loc la sfârşitul lunii august
costurile de masã ale participantilor în cele douã zile ale adunãrii (aproximativ 100 de
persoane) au fost acoperite cu ajutorul unei sponsorizãri din partea Mişcãrii pentru
Progresul Satului Românesc.
 Şedinţa ordinarã a Consiliului Director – semestrul II, octombrie 2004
Consiuliul Director ordinar aferent semestrului II al anului 2004 a avut loc în
perioada 15 – 17 octombrie 2004 la Vatra Dornei. Membrii Consiliului Director au
aprobat cu aceastã ocazie o nouã organigramã a asociaţiei, noua siglã, misiunea şi
obiectivele A.Co.R. A fost discutat şi aprobat şi un set de indicatori de evaluare ai
performanţelor filialelor judeţene, indicatori care vor fi folosiţi în evaluarea activitãţii
anuale ale filialelor asociaţiei şi care vor deveni funcţionali începând cu adunarea
generalã care va avea loc în luna februarie 2005 (Anexa 2).
În ceea ce priveşte structura organizatoricã a asociaţiei, noua organigramã prevede
introducerea a trei funcţii de secretari generali adjuncţi pe probleme organizatorice
(atragerea de noi membri în zonele de care rãspund, mobilizarea membrilor pentru plata
cotizaţiei, etc.). Numirea lor se va face de cãtre preşedinte, care va monitoriza activitatea
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lor, toate acestea având drept scop eficientizarea organizãrii A.Co.R, precum şi
creşterea nivelului de comunicare între nivelul central şi filialele judeţene, implicit cu
membrii.
Au fost înfiinţate comisiile de specialitate ale asociaţiei, al cãror rol va fi de a
elabora amendamente şi puncte de vedere pe marginea politicilor publice promovate de
guvern şi care privesc autoritãţile locale de la nivel de comunã, dar şi elaborarea de
politici publice în domeniile de interes ale comunelor care nu se aflã pe

agenda

guvernului şi care sã fie susţinute / promovate în întâlnirile cu reprezentanţii instituţiilor
centrale. În paralel se impune şi organizarea şi dezvoltarea unor corpuri profesionale
ale funcţionarilor publici de la nivel de comunã cât mai eficiente şi active. În acest scop
s-a decis înfiinţarea a nouã corpuri profesionale (Corpul Profesional al Secretarilor
Comunelor Din România; Corpul Profesional al Funcţionarilor Publici cu Atribuţii în
Domeniul Gestiunii Resurselor Financiare şi al Colectării Creanţelor Bugetare Locale;
Corpul Profesional al Funcţionarilor Publici cu Atribuţii în Domeniul Gestiunii
Resurselor Umane; Corpul Profesional al Funcţionarilor Publici cu Atribuţii în
Domeniul Informării, Relaţiilor Publice şi Transparenţei Decizionale; Corpul
Profesional al Funcţionarilor Publici cu Atribuţii în Domeniul Informatizării
Administraţiei Publice Locale; Corpul Profesional al Funcţionarilor Publici cu Atribuţii
în Domeniul Auditului Public Intern; Corpul Funcţionarilor Publici cu Atribuţii în
Domeniul Urbanismului şi Amenajării Teritoriului; Corpul Profesional al Funcţionarilor
Publici cu Atribuţii în Domeniul Registrului Agricol şi al Cadastrului Imobiliar-Edilitar;
Corpul Profesional al Funcţionarilor Publici cu Atribuţii în Domeniul Asistenţei
Sociale).
O altã decizie a privit obligaţia membrilor A.Co.R. din filialele judeţene de a dezvolta
pagini web de prezentare a comunelor pentru cel puţin 5 comune din fiecare judeţ (cel
puţin pentru cele cinci comune membre în consiuliul director de la nivelul fiecãrei filiale
judeţene.
Cu acest prilej, firma SOBIS a efectuat o prezentare a unei aplicaţii electronice
pentru primãriile din românia şi s-a oferit sã creeze în mod gratuit 10 pagini web pentru
10 comune din România.
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Cel mai important succes al asociaţiei în aceastã peioadã a fost obţinerea a 3
locuri (1 membru şi 2 supleanţi) în delegaţia României la Consiliul Europei. Este una
dintre problemele care au fost prioritare pentru A.Co.R. în ultimii doi ani, deoarece
permite asociaţiei participarea la lucrãrile Camerei Puterilor Locale a Consiliului
Europei, unde se dezbat probleme referitoare la autoritãţile locale din Europa.
Reprezentarea A.Co.R. în acest organism are un impact deosebit în ceea ce priveşte
imaginea asociaţiei şi nivelul ei de recunoaştere pe plan european.
De asemenea au fost discutate probleme cu care se confruntã comunele din România
în procesul de descentralizare administrativã şi fiscalã şi au fost fãcute propuneri de
amendare a cadrului legislativ şi de îmbunãtãţire a activitãţii autoritãţilor locale. A fost
întocmit un document cu propunerile de modificare a cadrului legislativ în vederea
creşterii eficienţei adminsitartive, document înaintat Secretarului General al Guvernului
României care a participat la adunarea generalã a filialei Suceava.
II.

Raport privind activitãţile şi parteneriatele A.Co.R. în anul 2004

În perioada septembrie 2003 – februarie 2004 Institutul Bãncii Mondiale a
organizat Dialogul Regional pentru îmbunãtãţirea accesului la informaţii cu ajutorul
Legii privind accesul la informaţiile de acces public şi a Centrelor de Informare a
Cetãţenilor. Seminarul a fost organizat sub forma a opt videoconferinţe la care au
participat reprezentanţi ai societãţii civile din România, Bulgaria, Macedonia, Albania,
precum şi experţi ai Bãncii Mondiale. Asociaţia Comunelor a fost reprezentatã de domnii
Emil Drãghici şi Sergiu Ţâra.
Începând cu luna mai 2004 Asociaţia Comunelor din România a beneficiat de
sprijin financiar din partea guvernului Statelor Unite prin programul GRASP. Ajutorul
financiar a fost în valoare de 11800 $, fiind prevãzute acoperirea sumelor necesare
pentru salarii (director executiv şi contabil), cheltuieli de comunicare, consumabile,
precum şi organizarea a 8 adunãri generale în filiale judeţene ale A.Co.R., cu toate
costurile aferente. Deşi planul iniţial prevedea organizarea de întâlniri în 8 filiale
judeţene, acestea au avut loc în doar 7 filiale. Acest lucru se datoreazã pe de o parte
alegerilor locale şi generale care au avut loc în România pe parcursul acestui an (în
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luna iunie, respectiv în luna noiemnbrie) şi care au determinat implicarea primarilor de
la nivel de comunã în campania electoralã, dar şi în activitãţile efective de organizare
tehnicã a alegerilor. Pe de alta parte, finalizarea prematurã a programului GRASP (cu
şase luni înaintea termenului de finalizare a grantului) a determinat suspendarea
activitãţilor care ar fi dus la finalizarea grantului.
În toate cele şapte filialele care au beneficiat de sprijinul Asociaţiei Comunelor din
România pe baza grantului obţinut din partea guvernului Statelor Unite prin programul
GRASP, au fost organizate întâlniri de câte o zi cu membri, dar şi cu comune potenţial
membre, cu scopul de a mãri numãrul de membri ai asociaţiei, dar şi de a îmbunãtãţi
nivelul de colectare al cotizaţiilor în vederea îmbunãtãţirii sustenabilitãţii financiare a
activitãţilor A.Co.R. Întâlnirea filialei Constanţa a avut loc în comuna Cumpãna şi au
participat 28 de primari de comune din judeţ (din totalul de 54 de comune); întâlnirea
filialei Prahova a avut loc în comuna Cornu, la ea participând primari din 48 de comune
ale judeţului (din 86 de comune potenţiale membre); la întâlnirea filialei Suceava au
participat 41 de comune din judeţ si a fost organizat şi un curs de instruire cu membri
privitor la importanţa unei asociatii, dar şi a modalitãţilor practice de dezvoltare
instituţionalã a acesteia (din 90 de comune existente); întâlnirea filialei Vaslui a avut loc
la primãria comunei Fãlciu şi au participat 20 de primari (din totalul de 71 de comune);
întâlnirea filialei Tulcea a avut loc în municipiul Tulcea şi au participat 37 de primari de
comunã (din totalul de 45 de comune din judeţ); adunarea generalã a filialei Teleorman
urmeazã a avea loc în cursul acestei luni; ultima filialã, Dâmboviţa, a organizat
adunarea generalã în localitatea Conţeşti, având o prezenţã de 43 de primari din cele 76
de comune din judeţul Dâmboviţa. În toate filialele au fost alese noi consilii directoare al
filialei, formate din 5 membri, în conformitate cu prevederile Statutului A.Co.R.
Din acest punct de vedere este important de subliniat faptul cã în urma activitãţilor
organizate de cãtre A.Co.R. în baza grantului au fost atrase 250 de noi comune membre
în cele 7 filiale, care s-au adãugat la comunele deja existente; acest lucru înseamnã o
creştere efectivã a numãrului de comune membre cu 10% din numãrul comunelor din
România, ceea ce înseamnã un succes care depãşeşte estimãrile fãcute la începutul
derulãrii acestui grant.
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În baza grantului obţinut din partea programului GRASP se vor tipãri diplome de
certificare a calitãţii de membru pentru comunele care au intrat recent în asociaţie,
urmând ca în perioada urmãtoare sã se treacã la eliberarea acestor certificate noi cãtre
toţi membrii A.Co.R.
Stafful executiv al asociaţiei a fost întãrit prin angajarea unui contabil, iar începând
cu luna noiembrie şi a unui specialist IT, cu atribuţii în actualizarea paginii web a
asociaţiei, dar şi în oferirea de servicii în domeniul IT pentru membri.
Asociaţia Comunelor a beneficiat la încheierea programului GRASP (luna decembrie
2004) de o donaţie constând dintr-un autoturism marca SKODA şi din diverse
echipamente IT, donaţie a cãrei valoare este de aproximativ 40.000 $.
Asociaţia Comunelor din România a derulat împreunã cu Asociaţia Naţionalã a
Studenţilor în Ştiinţe Administrative proiectul „Tineri pentru comunitate”, finanţat de
Autoritatea Naţionalã pentru Tineret. Proiectul a prevãzut formarea de echipe de câte
doi studenţi care au fost repartizaţi în 10 comunitãţi locale, timp de o sãptãmânã, în
perioada 6-12 septembrie 2004. Comunele implicate în proiect au fost: comuna Rucăr
(judeţul Argeş), comuna Măxineni (judeţul Brãila), comuna Ştefan cel Mare (judeţul
Cãlãraşi), comuna Cumpăna (judeţul Constanţa), comuna Vulcana-Băi (judeţul
Dâmboviţa), comuna Scânteieşti (judeţul Galaţi), comuna Băiţa de sub Codru (judeţul
Maramureş), comuna Taşca (judeţul Neamţ), comuna Gorgota (judeţul Prahova) şi
comunele Dorna-Arini şi Panaci (judeţul Suceava). Studenţii au activat în cadrul
primãriilor, unde s-au familiarizat cu problemele cotidiene ale acestora. Ei au organizat
de asemenea o întâlnire cu tinerii din comunitate pentru identificarea oportunitãţilor de
implicare civicã a tinerilor în viaţa publicã a colectivitãţilor locale. Concluziile şi
percepţiile studenţilor în urma perioadei de o sãptãmânã petrecutã la nivel local au
dezbãtute în cadrul unui seminar care a avut loc la Buşteni, în data de 17 octombrie.
Pãrţile implicate în proiect au decis sã continue proiectul şi în anul urmãtor. În acest
sens, A.Co.R. a prezentat propuneri pentru 20 de posibile locaţii (comune) pentru anul
2005, care au fost aprobate în şedinţa consiliului director de la Vatra Dornei.
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