„Țăranul a zidit această țară ca pe o
catedrală a credinței și a înscris pentru
veșnicie, pe cer, cu sudoarea frunții lui,
strălucirea identitară a stelei acestei
națiuni.” Dinu SĂRARU

„PRIMĂRIA SALVEAZĂ ROMÂNIA!”
(Excelența Sa, Domnul Emil CONSTANTINESCU, în cadrul celei de-a
XIV-a sesiuni ordinare a Adunării generale a A.Co.R. la data de
28.02.2011,

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 1996-2000,
PREȘEDINTE DE ONOARE AL A.Co.R.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
ÎN ZILELE DE 18 - 21 FEBRUARIE 2018
ORELE
12:00 - 17:30
14:45 - 15:00
15:00 - 17:30

14:30 - 17:30

ACTIVITATEA
DUMINICĂ, 18 FEBRUARIE 2018 - PRIMA ZI
Înregistrarea participanților la HOTELUL RIN GRAND -  - Șoseaua VitanBârzești, nr. 7D, BUCUREȘTI  www.ringrandhotel.ro
Deplasarea membrilor Consiliului director la SALA DE CONFERINȚE „Strasbourg”,
lifturile din partea dreaptă, etajul 13.
 Întrunirea în ședință ordinară a Consiliului director al Asociației Comunelor din
România - dezbateri privind aspectele statutare prevăzute la art. 21 alin. (1) și (2) din
Statutul Asociației Comunelor din România, respectiv:
a) Raportul de activitate a Asociației Comunelor din România pe anul 2017;
b) Bilanțul contabil și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
c) Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
d) Planul anual de achiziții publice pentru anul 2018;
e) Modificarea și completarea Statutului Asociației Comunelor din România;
f) Modificarea și completarea HOTĂRÂRII NR. 3 din 25 ianuarie 2008 privind
stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunelor din
România;
g) Discutarea indicatorilor de performanță a filialelor județene ale A.Co.R.;
h) Discutarea Strategiei de dezvoltare a Asociației pentru perioada 2018 – 2020;
i) Stabilirea de măsuri pentru constituirea delegațiilor A.Co.R. la următoarele
evenimente internaționale: Conferința CEMR „Egalitate, diversitate & Incluziune”,
Bilbao, Regatul Spaniei, între 10 și 13 iunie 2018, Adunarea generală a
C.A.L.R.R.M., Chișinău, Republica Moldova, între 10 și 12 mai 2018, delegație
A.Co.R. la sediul CIFCA, în luna decembrie 2018;
● Deciziile Consiliului director pentru însușirea materialelor prevăzute la lit. a) - f) în
vederea prezentării spre aprobare Adunării generale.
Prezintă: Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al A.Co.R.
Participanții, cu excepția membrilor Consiliului director, sunt așteptați la SALA DE
CONFERINȚE „București” în vederea realizării de fotografii standardizate pentru
prezentarea pe site-ul asociației (fotografiile, la rezoluția maximă, vor fi transmise
ulterior și participanților, pe adresa de poștă electronică).
Socializare și vizitarea standurilor expoziționale organizate special pentru acest
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eveniment.
Membrii Consiliului director au, ca așezare în sală, locurile pe rândurile din față, pe întreaga
durată a sesiunii/ședinței, evidențiate în ordinea alfabetică a județelor, de la stânga la dreapta,
privindu-le din față.
17:30 - 19:00 Întrunirea în cea de-a XXI-a sesiune ordinară a Adunării generale a Asociației
Comunelor din România - dezbateri privind problemele prevăzute la art. 15 alin. (1)
din Statutul Asociației Comunelor din România, respectiv:
● Adoptarea Hotărârii privind aprobarea Raportului de activitate a Asociației
Comunelor din România în anul 2017;
● Adoptarea Hotărârii privind aprobarea Bilanțului contabil și execuției bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
● Adoptarea Hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2018;
● Adoptarea Hotărârii privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pe anul
2018;
● Adoptarea Hotărârii privind aprobarea modificărilor și completărilor Statutului
Asociației Comunelor din România;
● Adoptarea Hotărârii privind aprobarea modificărilor și completărilor HOTĂRÂRII
NR. 3 din 25 ianuarie 2008 privind stabilirea cotizației anuale datorate de
membrii Asociației Comunelor din România;
● Adoptarea Hotărârii privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Asociației
pentru perioada 2018 – 2020;
● Stabilirea de măsuri pentru constituirea delegațiilor A.Co.R. la următoarele
evenimente internaționale: Conferința CEMR „Egalitate, diversitate & Incluziune”,
Bilbao, Regatul Spaniei, între 10 și 13 iunie 2018, Adunarea generală a
C.A.L.R.R.M., Chișinău, Republica Moldova, între 10 și 12 mai 2018, delegație
A.Co.R. la sediul CIFCA, în luna decembrie 2018;
● Măsuri organizatorice privind Liga femeilor, primari ai comunelor din România;
● Analiza sesiunilor extraordinare ale adunărilor generale de alegere a organelor de
conducere la nivelul filialelor județene și discutarea calendarului acestora pe anul
2018;
● Comunicări pentru buna desfășurare a activităților pentru întreaga durată a
lucrărilor celei de-a XXI-a sesiuni ordinare jubiliare a Adunării generale a Asociației
Comunelor din România dedicată celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918;
comunicări din partea organizatorului evenimentului.
● Măsuri preliminare pentru elaborarea Albumului Centenarului Marii Uniri - 2018,
după modelul Cărții Încoronării – 1922, care să cuprindă reprezentanții principalelor
instituții și autorități publice centrale din România, primarii/președinții consiliilor
județene din România, precum și primarii/președinții raioanelor din Republica
Moldova.
Prezintă: Emil DRĂGHICI, președintele A.Co.R. și Sergiu ȚÂRA, președintele
executiv al A.Co.R.
Lucrările sesiunii ordinare sunt conduse de prezidiul care, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. e) din
Statutul A.Co.R. este alcătuit din: Emil DRĂGHICI - președintele, Mariana GÂJU - primvicepreședintele, Ghiorghe BUTE - secretarul general, Valeria DASCĂLU - vicepreședintele pe
Regiunea de Dezvoltare Nord-est și Mircea-Ioan ROVINAR – secretar pe Regiunea de Dezvoltare
Vest.
19:00 - 22:00

Cina la RESTAURANTUL „Stars”.
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LUNI, 19 FEBRUARIE 2018 - A DOUA ZI
06:30 - 09:00

Micul dejun la RESTAURANTUL „Stars”.

09:15 – 09:30

Deplasarea participanților la Sala de conferințe „București”.

09:30 - 14:00

● Deschiderea oficială a celei de-a XXI-a sesiuni ordinare, cu caracter jubiliar, a
Adunării generale - „Centenarul Marii Uniri de la 1918”
Audierea Imnului Europei, a Imnului național al României, a Imnului Republicii
Moldova și a Imnului Asociației Comunelor din România – secvențe totalizând 140 de
secunde;
Lucrările celei de-a XXI-a sesiuni ordinare, cu caracter jubiliar, a Adunării generale se
desfășoară Sub Auspiciile Familiei Regale a României.
Deschiderea oficială a celei de-a XXI-a sesiuni ordinare, cu caracter jubiliar, a
Adunării generale - „Centenarul Marii Uniri de la 1918” va fi asigurată de ALTEȚA
SA REGALĂ PRINCIPELE RADU.
Scurt mesaj al doamnei Ludmila SFÂRLOAGĂ, președintele Delegației Românei la
Congresul Puterilor Locale și Regionale (CPLRE) al Consiliului Europei, dedicat
memoriei doamnei Suzana-Minodora LUCA, membru al Camerei Puterilor Locale
din CPLRE, primarul comunei Băișoara, județul Cluj.
Alocuțiunea domnului academician Emil-Răzvan THEODORESCU dedicată
prezentării importanței Marii Uniri din anul 1918 pentru istoria României.
Sunt invitați să participe:
● DOMNUL Klaus-Werner IOHANNIS, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI – prin adresa
nr. 83 din 12.02.2018 Administrația Prezidențială a dat răspunsul: „…Din păcate,
agenda Președintelui României este stabilită pentru perioada următoare și nu putem
da curs solicitării dumneavoastră. …”;
● DOMNUL Călin-Constantin-Anton POPESCU-TĂRICEANU, PREȘEDINTELE
SENATULUI – confirmarea în așteptare;
● DOMNUL Nicolae-Liviu DRAGNEA, PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
– confirmarea în așteptare;
Din partea Guvernului României, sunt invitați să participe:
● DOAMNA Vasilica-Viorica DĂNCILĂ, PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI – a confirmat
participarea;
● DOMNUL Paul STĂNESCU, VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE – a confirmat participarea;
● DOAMNA Grațiela-Leocadia GAVRILESCU, VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL
MEDIULUI – a confirmat participarea;
● DOAMNA Carmen-Daniela DAN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE –
confirmarea în așteptare;
● DOMNUL Mihai-Viorel FIFOR, MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE – confirmarea
în așteptare;
● DOMNUL Eugen-Orlando TEODOROVICI, MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE –
a confirmat participarea;
● DOMNUL Petre DAEA, MINISTRUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE –
nu poate participa, fiind plecat din țară; participă DOMNUL Claudiu-Sorin ROȘU3

MAREȘ, secretar de stat;
● DOMNUL Valentin POPA, MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE – confirmarea în
așteptare;
● DOAMNA Lia-Olguța VASILESCU, MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE –
confirmarea în așteptare;
● DOAMNA Rovana PLUMB, MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE –
confirmarea în așteptare;
● DOAMNA Sorina PINTEA, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII – confirmarea în așteptare;
● DOMNUL George-Vladimir IVAȘCU, MINISTRUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII
NAȚIONALE – confirmarea în așteptare;
● DOMNUL Ioan DENEȘ, MINISTRUL APELOR ȘI PĂDURILOR – confirmarea în
așteptare;
● DOMNUL Petru-Bogdan COJOCARU, MINISTRUL COMUNICAȚIILOR ȘI
SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE – confirmarea în așteptare;
● DOMNUL Radu-Codruț ȘTEFĂNESCU, DIRECTORUL GENERAL AL AGENȚIEI
NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ – a confirmat
participarea.
●
EXCELENȚA
SA,
DOMNUL
Mihai
GRIBINCEA,
AMBASADORUL
EXTRAORDINAR ȘI PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN ROMÂNIA
ȘI SERBIA – a confirmat participarea.
● Din partea ASOCIAȚIEI CHINEZE DE PRIETENIE INTERNAȚIONALĂ A
ORAȘELOR (CIFCA), participă o delegație alcătuită din 3 persoane, condusă de
către domnul Boming QING, secretarul general al CIFCA.
● Din partea CONGRESULUI AUTORITĂȚILOR LOCALE DIN REPUBLICA
MOLDOVA - CALM, participă o delegație alcătuită din 22 persoane, condusă de
către doamna Tatiana BADAN, președintele CALM și copreședinte al Consiliului
Autorităților Locale din România și Republica Moldova, primarul satului Selemet,
raionul Cimișlia.
● Secretarul general al European Alliance Group din cadrul Comitetului European al
Regiunilor (CoR), domnul Micheal Ó CONCHUIR.
● Din partea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale
din România, sunt invitați să participe:
DOMNUL Marian OPRIȘAN, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene
din România, președintele Consiliului Județean Vrancea;
DOMNUL Robert-Sorin NEGOIȚĂ, președintele Asociației Municipiilor din
România, primarul Sectorului 3, București;
DOMNUL Mădălin-Ady TEODOSESCU, președintele Asociației Orașelor din
România, primarul orașului Balș, județul Olt; a confirmat participarea DOAMNA
Gabriela-Florica TULBURE, prim-vicepreședintele, primarul orașului Seini, județul
Maramureș.
 alte personalități ale vieții publice românești și din străinătate.
Transmisiunea în direct poate fi urmărită la adresa: www.faxmedia.ro/acor
14:00 - 15:45

Prânzul la RESTAURANTUL „Stars”.

15:45 – 16.00

Deplasarea participanților la Sala de conferințe „PARIS”.

16.00 – 18.00

● Conferirea titlului, certificatului, plachetei și diplomei de excelență „PRIMAR DE 5
STELE”, ce se acordă primarilor comunelor din România, ca răsplată a meritelor
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importante și în semn de apreciere deosebită pentru alegerea de ori în această
funcție, începând cu anul 2000.
Conferirea, în cadrul celei de-a XII-a ediții, a DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ ȘI A
TITLULUI DE MERIT „Nicolae SABĂU” – „CHINTESENȚA FRUMUSEȚII
CÂNTECULUI POPULAR NAȚIONAL” – 2017, unor comune și/sau primari ai
acestora, în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru contribuția lor, la nivel
național, la promovarea și păstrarea valorilor și civilizației tradiționale specifice satului
românesc.
Este invitat să efectueze înmânarea distincțiilor domnul Nicolae SABĂU
● Conferirea, în cadrul celei de-a IX-a ediții, a ORDINULUI DE MERIT, TROFEULUI
și DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ „Corneliu LEU” – 2017, unor comune și/sau primari
ai acestora, în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru activitatea depusă în
domeniul literaturii și publicisticii, în mediul rural.
Este invitat să efectueze înmânarea distincțiilor domnul conf. univ. dr. Vlad LEU
● Conferirea, în cadrul celei de-a IV-a ediții, a ORDINULUI DE MERIT, TROFEULUI
și DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ „Ivan PATZAICHIN” - 2017, unor comune și/sau
primari ai acestora, în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru activitatea
depusă în sprijinul promovării activităților sportive în mediul rural.
Este invitat să efectueze înmânarea distincțiilor domnul Ivan PATZAICHIN
● Conferirea, în cadrul celei de-a II-a ediții, a TROFEULUI și DIPLOMEI DE
EXCELENȚĂ „ZETEA” – 2017, unor comune și/sau primari ai acestora, în semn de
recunoștință și înaltă apreciere pentru instalarea de investitori și promovarea de
produse tradiționale românești, în mediul rural.
Este invitat să efectueze înmânarea distincțiilor domnul Silviu-Gelu ZETEA
● Conferirea, în cadrul celei de-a I-a ediții, a ORDINULUI DE MERIT, TROFEULUI și
DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ „Dinu SĂRARU” - 2017, care se acordă comunelor,
primarilor acestora sau unităților locale ale cultelor ori asociațiilor religioase, după
caz, recunoscute în România, cu scopul de a aprecia, public, rolul acestora pentru
asumarea statutului de factori ai păcii sociale, precum și pentru abnegația depusă, în
sprijinirea de proiecte/programe cu rol educațional, social-caritabil, cultural și de
parteneriat social, în mediul rural, pentru susținerea categoriilor defavorizate,
combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială, dezvoltarea politicilor de
susținere a familiei pe parcursul întregului ciclu de viață a membrilor acesteia.
Este invitat să efectueze înmânarea distincțiilor domnul Dinu SĂRARU
 Toți beneficiarii de distincții sunt invitați în ținută adecvată pentru
efectuarea fotografiilor ce vor fi incluse într-un album al manifestării!!!
18:00 - 19:00

Timp liber la dispoziția participanților.

19:00 - 02:00

● Recepție oferită invitaților Asociației Comunelor din România și participanților la
lucrări, în SALA DE CONFERINȚE „București”
Sunt invitate să ia parte la recepție toate persoanele care sunt incluse în
acest program.
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MARȚI, 20 FEBRUARIE 2018 – A TREIA ZI
08:00 – 09:45

Micul dejun la RESTAURANTUL „Stars”.

09:45 – 10:00

Deplasarea la SALA DE CONFERINȚE „București”.

10:00 – 10:10

Prezentarea Sistemului de Informare Publică prin SMS – SIP SMS
Prezintă: DOMNUL Mircea MATEI, director al companiei Faxmedia

10:10 – 14:00

● Prezentarea și analiza problemelor cu care se confruntă comunele din
România și, implicit, autoritățile administrației publice locale ale acestora, în
prezența reprezentanților autorităților publice centrale.
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (10:1011.00):
DOAMNA Sirma CARAMAN, secretar de stat – a confirmat participarea;
DOMNUL Adrian-Ionuț GÂDEA, secretar de stat – a confirmat participarea;
DOMNUL Ciprian-Lucian ROȘCA, secretar de stat – a confirmat participarea;
DOMNUL Daniel-Iustin MARINESCU, directorul general al Direcției Generale
Administrație Publică – a confirmat participarea.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (11:20-11:40):
DOMNUL GENERAL DE BRIGADĂ Dan-Paul IAMANDI – inspectorul general –
confirmarea în așteptare;
DOMNUL COLONEL Daniel-Marian DRAGNE, prim-adjunct al inspectorului
general – confirmarea în așteptare.
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE (11:40-12:10):
DOMNUL Dumitru-Daniel BOTĂNOIU, secretar de stat – confirmarea în așteptare.
AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE (12:10-12:40):
DOMNUL Adrian-Ionuț CHESNOIU, directorul general al AFIR – a confirmat
participarea;
DOMNUL Cătălin GRIGORE, directorul Direcției infrastructură – a confirmat
participarea.
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE ÎN AGRICULTURĂ (12:40-13:10):
DOMNUL Adrian PINTEA, directorul general APIA – a confirmat participarea;
DOAMNA Raluca-Emilia DAMINESCU, directorul Direcției metodologie,
monitorizare, raportare și relații instituționale – a confirmat participarea.
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE (13:10-13:40):
DOAMNA Daniela PESCARU, secretar de stat – confirmarea în așteptare;
DOAMNA Marioara DIACONESCU, directorul Unității centrale de armonizare
pentru auditul public intern – a confirmat participarea pentru luni, 19 februarie 2018,
ora 10:00.
MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE (13:40-14:00):
DOMNUL Paul-Claudiu COTÎRLEȚ, secretar de stat – a confirmat participarea.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE (14:00-14:20):
DOMNUL Gigel PARASCHIV, secretar de stat – confirmarea în așteptare.
14:00 – 16:00

Prânzul la RESTAURANTUL „Stars”.

16:00 – 18:00

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ:
● Programul Național de Cadastru și Carte Funciară și Registrul Electronic
Național al Nomenclaturii Stradale
Prezintă: DOMNUL Radu-Codruț ȘTEFĂNESCU, DIRECTORUL GENERAL AL
AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ, DOMNII
Victor-Adrian GRIGORESCU, directorul Direcției de înregistrare sistematică și Victor
POPA, directorul Direcției de publicitate imobiliară – au confirmat participarea;
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE (17:00-17:30):
DOMNUL Dr. Raed ARAFAT, secretar de stat – a confirmat participarea.

16:00 – 18:00

Întâlnirea Consiliului Director al Corpului profesional al secretarilor comunelor
din România – lifturile din partea dreaptă, etajul 13, Sala de conferințe
„Strasbourg”.

17:00 – 18:30

Întâlnirea Ligii femeilor, primari ai comunelor din România – lifturile din partea
dreaptă, etajul 13, Sala de conferințe „Moscova”.

19:00 – 23:00

Cina la RESTAURANTUL „Stars”.

MIERCURI, 21 FEBRUARIE 2018 – A PATRA ZI
07:00 - 09:00

Micul dejun la RESTAURANTUL „Stars”.

09:00 - 09:15

Deplasarea la SALA DE CONFERINȚE „București”.

09:30 - 10:30

●Barierele întâmpinate de femeile din mediul rural în accesarea serviciilor medicale prenatale
și de planificare familială - soluții sustenabile;

Prezintă: DOAMNA Dr. Cornelia SCĂRLĂTESCU-PARASCHIV, Manager „Mame
pentru viață. Viața pentru mame." World Vision România;

● Controlul și măsuri pentru eliminarea epidemiei tuberculozei în România, precum și
rolul autorităților administrației publice locale, cu precădere ale celor din mediul rural;
Prezintă: DOAMNA Andreea IORGA, Comitetul Național de Coordonare a Programelor
HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei

10:30 - 11:00

Stabilirea de măsuri preliminare pentru organizarea reuniunii Consiliului
Autorităților Locale din România și din Republica Moldova din 10-12 mai 2018,
de la Chișinău.

11:00 - 11:30

● Concluzii privind acțiunile ce le au de întreprins Asociația Comunelor din România,
filialele județene și corpurile profesionale ale A.Co.R., precum și Liga femeilor, primari
ai comunelor din România, în anul 2017;
● Declarația/Rezoluția Asociației Comunelor din România adoptată de către
Adunarea generală cu prilejul celei de-a XXI-a sesiuni ordinare;
● Închiderea lucrărilor celei de-a XXI-a sesiuni ordinare a Asociației Comunelor din
România.

10:30 - 11:30

Se asigură cafea, pateuri, prăjituri  la intrarea în SALA DE
CONFERINȚE „București”

11:30 - 12:00

ELIBERAREA CAMERELOR DIN HOTELUL RIN GRAND.

NOTĂ: Problemele supuse prezentării vor fi sistematizate și concentrate, precum și argumentate
juridic, scop în care aceste persoane vor întreprinde activități de documentare până cel mai târziu pe
data de 17 februarie 2018, ora 14:00, concomitent cu consultări efectuate cu alți primari și specialiști în
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domeniile respective. Toate materialele vor fi prezentate în formă scrisă și transmise la adresa de
poștă electronică acor@acor.ro, spre a putea fi cuprinse în dosarul sesiunii ordinare a Adunării
generale a Asociației Comunelor din România.
PARTENERI MEDIA:
a) A
AG
GR
RO
OTTVV - TELEVIZIUNEA AGRICULTURII ȘI A SATULUI ROMÂNESC  http://agro-tv.ro/;
b) RADIO ANTENA SATELOR;
c) REVISTA „ALBINA ROMÂNEASCĂ”  http://www.vipnet.ro/albina/antet.html
d) PORTALUL „CARTE ȘI ARTE”  http://www.cartesiarte.ro/
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