Reţeaua de Asociaţii de Autorităţi Locale din sud-estul Europei – NALAS
În decembrie 2009, în cadrul Adunării Generale ordinare a NALAS, Asociaţia
Comunelor din România a fost primită ca membru plin! A fost o reuşită deplină a asociaţiei
pentru că reţeaua este foarte activă în Balcani şi furnizează servicii prin intermediul
proiectelor derulate în multe domenii ale administraţiei publice locale.
Mai mult, ACoR a preluat şi un proiect iniţiat de către Federaţia Autorităţilor Locale din
România sub egida NALAS, în valoare de 190.000 Eur care este implementat în perioada
ianuarie 2009 – iunie 2010. Proiectul este unul de acoperire internaţională, primul proiect de
acest fel al asociaţiei, şi intenţionează să promoveze un ghid al împrumuturilor locale la
nivelul autorităţilor publice locale (descrierea poate fi găsită în secţiunea dedicată proiectelor
asociaţiei).
Prezentarea reţelei
NALAS este o reţea de asociaţii de autorităţi locale din sud-estul Europei născută din
interesul Consiliului Europei de a găsi soluţii pentru soluţionarea stării de tensiune din
Balcani. Astfel, în 2001, asociaţiile de autorităţi locale din regiunea de sud-est a Europei au
fost invitate să se asocieze într-o reţea informală care a avut ca scop la început schimbul de
experienţă între membri în vederea dezvoltării organizaţionale a asociaţiilor şi îmbunătăţirea
calităţii serviciilor oferite de către acestea membrilor.
În 2004, membrii reţelei au luat decizia de a oficializa existenţa NALAS-ului, care a
fost astfel înregistrată ca asociaţie la Strasbourg. Din 2007, la Skopje în Macedonia a fost
înfiinţat şi secretariatul permanent al reţelei, în acest moment având șase angajaţi.
Obiectivele reţelei
NALAS promovează procesul de descentralizare în cooperare cu administraţia
centrală şi organizaţiile internaţionale, considerând că autonomia locală este un atribut cheie
al procesului de tranziţie ce afectează ţările din sud-estul Europei. NALAS construieşte
parteneriate pentru a contribui la procesul de reconciliere şi stabilizare în regiune şi, prin
aceasta, contribuie la procesul de integrare europeană în regiune.
NALAS iniţiază şi implementează iniţiative regionale pentru membrii ei şi susţine
asociaţiile să devină reprezentanţi viabili ai autorităţilor locale în relaţia cu administraţia
centrală. NALAS doreşte să ofere servicii către autorităţile locale în beneficiul cetăţenilor din
regiune şi să dezvolte un centru de cunoştinţe pentru a contribui la dezvoltarea administraţiei
locale din regiune, centru care să devină recunoscut de cât mai mulţi membri.
Recunoaştere internaţională
În eforturile depuse pentru a întări administraţia locală din sud-estul Europei şi pentru
a o aduce la standardele europene, NALAS respectă principiile stabilite de către Charta
Europeană a Autonomiei Locale şi lucrează cu un spectru larg de parteneri şi donori
internaţionali. NALAS este afiliată la Congresul Consiliului Europei, are statut de observator
la Comitetul Regiunilor, este membru asociat al Consiliului European al Municipalităţilor şi
Regiunilor – CEMR şi are colaborări cu FEDRE, LGI, Asociaţia din Austria, etc.
Încă de la început, NALAS a fost susţinut masiv financiar de către Agenţia de
Dezvoltare Internaţională din Elveţia – SDC. German Technical Support Agency – GTZ
contribuie în mod special la implementarea proiectelor concrete dezvoltate de către comisiile
NALAS (mai jos numite Task forces). Un al treilea finanţator al reţelei este Open Society
Institute.
Prezentare activităţi
NALAS este în 2010 o asociaţie destul de puternică, cu un executiv de șase persoane
şi cu finanţări gen lump sum şi nu granturi pe proiecte, de la SDC (Swiss Agency for
Development and Cooperation), GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Techniche Zusammenarbeit
GmbH) şi OSI (Open Society Institute).
Prin înţelegerea făcută cu finanţatorii în 2007, înţelegere prelungită în urma auditurilor
de la sfârşitul lui 2008, NALAS primeşte o sumă de bani care asigură funcţionarea
executivului şi a Task- force – urilor reţelei (comisiile de specialişti ale reţelei). În 2008,
NALAS a avut un buget de peste 600.000 de EUR, iar în 2009 unul similar.

Până în acest moment au fost înfiinţate şi funcţionează la nivelul NALAS cinci taskforce–uri, cu membri din aproape toate asociaţiile care fac parte din țea.
re S copul acestor
comisii este acela de a aduce împreună experţi, primari, profesionişti din administraţia
publică, etc, care să propună schimbări legislative, să elaboreze documente de politici
publice în regiune, să colecteze exemple de succes, să încurajeze într-un cuvânt schimbul
de idei în domeniul respectiv.
Fiecare task force are o „asociaţie gazdă” care practic se ocupă mai mult de
conţinutul întâlnirilor, al materialelor etc, organizarea diferitelor evenimente fiind de
competenţa personalului executiv NALAS.
1. Task force „Energy Efficiency” - http://www.nalas.eu/ee/about.aspx;
2. Task force „Descentralizare fiscală” - http://www.nalas.eu/fd/;
3. Task force „Managementul deşeurilor solide” – http://www.nalas.eu/sw/;
4. Task force „Planificare urbană” - http://www.nalas.eu/up/;
5. Task force „Dezvoltare capacității asociațiilor membre” - http://www.nalas.eu/ad/.
Un rezultat important al acestor grupuri de lucru este generarea de idei de proiecte
pentru NALAS. Aceste proiecte au fost finanţate până acum de către GTZ prin contracte
semnate în mod direct de către GTZ şi asociaţia care a condus proiectul respectiv.
Activităţile proiectelor nu sunt finanţate din bugetul NALAS, ci în mod direct de GTZ.
Proiectele sunt axate în mod special pe elaborarea unor analize regionale în anumite
domenii, elaborarea unor recomandări NALAS cu privire la anumite domenii, dar şi pe
implementarea unor anumite procese în municipalităţi pilot (cum este cazul proiectelor pe
urban planning în acest moment). Până în acest moment au fost elaborate două publicaţii „Cum
să
efectuezi
o
negociere
pe
buget
cu
administraţia
centrală?”
(http://www.nalas.eu/fd/budgetnegotiations/) şi „Rolul Asociaţiilor de autorităţi locale în
furnizarea de instruire către autorităţile locale” (http://www.nalas.eu/ad/training/).

