Fişă de proiect - Proiectul „Împrumuturi pentru administraţia locală” (Local Government
Borrowing)
Finanţator: German Technical Support Agency – GTZ
Partener: Reţeaua de Asociaţii de Autorităţi Locale din sud-estul Europei – NALAS (proiectul a
fost iniţiat de către executivul Federaţiei Autorităţilor Locale din România, în calitate de membru
NALAS)
Perioadă: 18 luni, ianuarie 2010 – iunie 2011
Descriere:
Scopul proiectului este de a ajuta autorităţile locale din ţările reprezentate în NALAS să îşi
planifice mai bine investiţiile de capital, prin creşterea capacităţii acestora şi prin politici publice la
nivel naţional în domeniu susţinute de către asociaţiile de autorităţi locale. Aceasta va duce la un
management mai bun al resurselor financiare locale şi la creşterea surselor de venituri ca un
important factor în determinarea nivelului transferului inter-guvernamentale, la creşterea gradului
de încredere a pieţei financiare în administraţiile locale, la pregătirea administraţiei locale de a
intra pe piaţa creditelorşi la întărirea mediului de afaceri local.
Rezultatele aşteptate la sfârşitul proiectului sunt în principal o privire de ansamblu asupra
legislaţiei care guvernează împrumuturile la nivel local în ţările reprezentate în NALAS, culegerea
de studii de caz în domeniu, realizarea unui ghid privind împrumuturile pentru administraţia locală
în sud-estul Europei, printat în limba engleză şi în alte 9 limbi din zonă, un schimb de experienţă
între autorităţile locale din aceste ţări şi un program de dezvoltare a capacităţii administraţiei
publice locale din Balcani care să cuprindă conferinţe, ateliere, vizite de lucru, instruire, etc.
Activităţi:
1. colectarea de informaţii privind situaţia existentă în cele 12 ţări reprezentate în NALAS în
ceea ce priveşte împrumuturile pentru administraţia locală (Albania, Macedonia, Bulgaria,
România, Moldova, Slovenia, Turcia, Muntenegru, Serbia, Bosnia-Herzegovina +
Republica Srpska, Croatia, Kosovo).
2. analiza materialelor colectate şi elaborarea capitolelor „teoretice” ale ghidului privind
împrumuturile la nivel local.
3. elaborarea unui format pentru colectarea de exemple de succes şi exemple negative din
ţările participante în acest domeniu.
4. colectarea studiilor de caz şi finalizarea ghidului.
5. implementarea unui program de dezvoltare a capacităţii reprezentanţilor administraţiei
publice locale din ţările participante, activităţile acestuia urmând a fi identificate pe
parcursul primului an al proiectului.
Beneficii pentru ACoR:
• proiectul va avea ca rezultat final un ghid privind împrumuturile la nivel local. Acesta va
analiza în special paşii care trebuie făcuţi înainte de a contact un credit sau de a iniţia un
proces de emitere de acţiuni, dar şi comparaţii între diferitele forme de împrumuturi pentru
a vedea care sunt de recomandat administraţiei locale.
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Schimbul de experienţă care va fi realizat atât prin intermediul ghidului dar şi prin
intermediul programului de dezvoltare a capacităţii administraţiei locale va fi benefic
pentru reprezentanţii administraţiei publice locale din România.
având o acoperire regională, toată zona Balcanilor, proiectul va fi o bună experienţă pentru
staful ACoR de implementare de proiecte internaţionale.
proiectul va constitui în acelaşi timp şi o contribuţie importantă la obiectivele NALAS şi,
drept urmare, ACoR îşi va consolida poziţia în cadrul reţelei (ACoR a devenit membru
NALAS în noiembrie 2009).
din punct de vedere financiar, proiectul va contribui la acoperirea unor cheltuieli ale
biroului ACoR din Bucureşti (în special de comunicaţii) şi la plata angajaţilor care se vor
ocupa de implementarea proiectului.
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