Raport de activitate pe anul 2003
Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R.) este o organizaţie
nonguvernamentalã şi apoliticã, constituitã ca persoanã juridicã de drept privat, fãrã
scop patrimonial, reprezentând interesele autoritãţilor publice locale de la nivel de
comunã.
Asociaţia Comunelor din România a fost creatã la data de 20 septembrie 1997, cu
ocazia adunãrii constitutive organizatã în comuna Rucãr, judeţul Argeş. În prezent
Asociaţia Comunelor are o structura naţionalã, cu filiale în toate cele 41 de judeţe, cu un
numãr de 924 de comune membre din totalul de 2686 existente în România (34,4%).
În cei 6 ani de activitate Asociaţia Comunelor din România a dezvoltat relaţii de
colaborare şi parteneriat cu instituţii şi organizaţii interne şi internaţionale: Ministerul
Administraţiei Publice; Ministerul Finanţelor Publice; Agenţia Naţionalã a
Funcţionarilor Publici; Agenţia SAPARD; Asociaţia Municipiilor din România;
Asociaţia Oraşelor din România; Uniunea Naţionalã a Consiliilor Judeţene; Asociaţia
Directorilor Economici din cadrul Consiliilor Judeţene din România; Asociaţia
Secretarilor de Judeţe din România; Asociaţia Naţionalã a Informaticienilor din
Administraţia Publicã; Centrul Regional pentru Formare Continuã în Administraţia
Publicã Localã Bucureşti; Fundaţia pentru Societate Deschisã; Institutul pentru Politici
Publice; Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţionalã - USAID; Delegaţia
Uniunii Europene; Asociaţia Municipalitãţilor din Olanda; Asociaţia Municipalitãţilor
din Danemarca; Asociaţia Comunitãţilor Locale şi Primarilor din Republica Moldova.
I. Raport asupra Adunãrii Generale din luna aprilie 2003
Adunarea generalã ordinarã a Asociaţiei Comunelor din România a fost
organizatã împreunã cu Institutul Naţional de Administraţie (I.N.A.) sub denumirea
simbolicã „Acţionãm în Comun pentru Reformã” şi a avut loc în luna aprilie
2003, la Hotel Parc din Bucureşti. Participanţii au avut ocazia de a avea întâlniri cu
reprezentanţi ai ministerelor a cãror activitate are un impact direct asupra administraţiei
locale de la nivel de comunã (Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii; Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Administraţiei Publice;
Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale;
Agenţia SAPARD), împreunã cu care au discutat pricipalele probleme legislative,
financiare şi umane cu care se confruntã comunele din România. S-au fãcut şi unele

1

recomandãri de modificare a cadrului legislativ pentru îmbunãtãţirea activitãţii
administrative.
Cu aceastã ocazie a fost aprobatã structura comisiilor A.Co.R., s-au nominalizat
persoanele care vor face parte din acestea şi a avut loc întâlnirea constitutivã a acestora.
Au fost stabilite responsabilitãţile secretarului general (funcţie creatã cu ocazia adunãrii
generale a Asociaţiei Comunelor din octombrie 2002), precum şi cele ale directorului
executiv al asociaţiei.
S-au discutat unele probleme care au apãrut în funcţionarea asociaţiei, mai ales
în ceea ce priveşte situaţia financiarã, în condiţiile în care programele externe ale
asociaţiei erau încheiate, iar nivelul cotizaţilor era foarte redus. A fost aprobatã cu
aceastã ocazie o nouã modalitate de platã a cotizaţiilor: comunele plãtesc cotizaţia
filialei judeţene, iar preşedintele acesteia are obligaţia de a vãrsa minim 500 Euro la
bugetul central al A.Co.R. S-a urmãrit în acest fel asigurarea unui buget minimal pentru
funcţionarea asociaţiei.
În ultima zi a Adunãrii Generale a avut loc o întâlnire cu Ministrul administraţiei
publice, domnul Octav Cozmâncã, cu care au fost discutate problemele pe care le au
comunele din punct de vedere economic, social, legislativ, logistic, etc. Asociaţia
Comunelor a prezentat cu aceastã ocazie un document cu modificãrile propuse cadrului
legislativ de cãtre asociaţie în scopul îmbunãtãţirii activitãţii aleşilor locali, dar şi a
funcţionarilor publici.
II. Activitãţi şi parteneriate A.Co.R.
La mijlocul lunii iunie 2003 a avut loc Conferinţa finalã a programului MATRA.pme
„Îmbunãtãţirea managementului public în România”, conferinţã organizatã de
programul MATRA.pme, FALR şi VNG, program care a avut o componentã de instruire
pentru reprezentanţii asociaţiilor de autoritãţi locale din România (preşedinte şi director
executiv), activitãţi care au avut loc pe parcursul anului 2002, incluzând o vizitã de lucru
la sediul Asociaţiei Municipalitãţilor din Olanda - VNG.
Asociaţia Comunelor din România a fost implicatã în programul LOGON, care are ca
obiectiv întãrirea organizaţiilor umbrelã de autoritãţi locale din ţãrile Europei Centrale
şi de Est. Asociaţia Comunelor a fost reprezentatã la cea de-a doua întâlnire care a avut
loc la Viena şi a avut ca temã Serviciile de interes general şi Constituţia europeanã. Din
partea A.Co.R. a participat doamna Maria Huţu, primarul comunei Vârfu Câmpului,
judeţul Botoşani.
În perioada septembrie-noiembrie 2003 Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin
Unitatea Centralã pentru Reforma Administraţiei Publice (UCRAP) şi programul
GRASP au organizat la Sibiu, Suceava, Oradea şi Tulcea o serie de conferinţe cu tema
„Reforma administraţiei publice – descentralizarea şi monitorizarea performanţelor
acestui proces”, eveniment care s-a înscris în seria de dezbateri publice organizate în
cadrul Forumului Naţional pentru actualizarea strategiei Guvernului României privind
accelerarea reformei administraţiei publice. Asociaţia Comunelor a fost reprezentatã de
domnii Dumitru Ghica şi Emil Drãghici.
Asociaţia Comunelor din România a fost inclusã şi în cadrul proiectului derulat pe
parcursul anului 2003 de Federaţia Autoritãţilor Locale din România – F.A.L.R.
împreunã cu Institutul Bãncii Mondiale privind crearea unei baze de indicatori financiari
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pentru autoritãţile administraţiei locale din România. Comunele care au fost incluse în
baza de date sunt: Baciu, Nadeş, Hodoşa, Ibãneşti, Chichiş, Soveja, Valea Salciei,
Scânteieşti, Ştefan cel Mare, precum şi comunele din judeţul Alba.
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.
III. Acţiuni de lobby
Asociaţia Comunelor din România a fost consultatã şi s-a implicat în elaborarea
principalelor acte normative cu impact asupra autoritãţilor locale, mai ales a celor de la
nivel de comunã:
 OUG 45 / 2003
 Normele metodologice pentru aplicarea OUG 45 / 2003
 Normele metodologice pentru aplicare OUG 36 / 2002
 Statutul aleşilor locali
 Elaborarea unui manual de etici publice
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