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Centrul de Informaþii pentru
autoritãþile locale - LOGIN
oportunitãþi de finanþare ºi link-uri
cãtre alte site-uri relevante.

Proiectul LOGIN presupune
realizarea în România a unui
Centru de Informaþii pentru
autoritãþile locale (www.falr.ro).
Acest centru s-a nãscut din
nevoia de a face cunoscute ideile,
exemplele de succes, studiile, etc.
reprezentanþilor autoritãþilor locale din Centrul ºi Estul Europei.
Astfel, s-a înfiinþat LOGIN - un
centru de informaþii (resurse)
pentru autoritãþile locale, special
creat pentru a duce la îndeplinire
aceastã misiune. Centrul este un
instrument bazat pe reþeaua
Internet, o bazã de date de
depozitare ºi schimb de informaþii.
Proiectul este finanþat prin
programul Local Government and
Public Service Reform Initiative al
Open Society Institute Budapesta
(OSI/LGI) ºi de cãtre USAID/RSC/
Budapest, U.S. Agency for International Development.
Misiunea LOGIN este de a
furniza informaþii cãtre persoanele
de decizie de la nivel local prin
schimbul de informaþii ºi de
experienþe de succes din Europa
Centralã ºi de Est ºi din þãrile
fostei URSS (www.logincee.org).
LOGIN încurajeazã schimbul de
expertizã ºi experienþe pe o arie
cât mai largã de probleme. Surse
de informaþii, sub forma studiilor
de caz, a experienþelor de succes,
a rapoartelor, datelor ºi
materialelor de instruire, provin
din toatã regiunea ºi de la instituþii
din afara regiunii.
LOGIN oferã ºi un calendar de
evenimente (conferinþe, seminarii,
instruiri), situaþii la zi ale
legislaþiilor naþionale ºi impactului
lor asupra autoritãþilor locale, o
arhivã de studii de cercetare,
articole, lucrãri, rapoarte,
materiale legate de procesul de
integrare europeanã, noutãþi
naþionale ºi regionale de interes
asupra autoritãþilor locale,
informaþii legate de instruiri ºi

În cadrul primului atelier de
lucru de pregãtire a proiectului
LOGIN, la care au participat
reprezentanþii secretariatelor
structurilor asociative din
România, s-a punctat în mod
deosebit necesitatea publicãrii pe
aplicaþia LOGIN a cât mai multor
exemple de succes din România,
dar ºi din þãrile partenere. În acest
Dezvoltarea Asociaþiei Comunelor
sens, invitãm toþi membrii
structurilor asociative din din România beneficiazã de sprijinul
România ºi orice persoanã
Agenþiei Statelor Unite pentru
interesatã, sã trimitã cãtre FALR
Dezvoltare Internaþionalã (USAID)
(falr@falr.ro) cât mai multe exemple de succes, dar ºi insuccese,
Misiunea Asociaþiei Comunelor identifica problemele comune cu
care se pot constitui într-un real din România  A.Co.R. este de a care se confruntã aceþtia în
ajutor pentru autoritãþile locale din realiza o uniune cât mai strânsã activitatea cotidianã. Trebuie
între comunele din România ºi de remarcat din acest punct de
România, dar ºi din regiune.
a reprezenta interesele acestora vedere faptul cã principalele
Secþiunile Centrului sunt în relaþiile cu instituþiile probleme sunt legate de cadrul
administraþiei publice centrale, în legislativ care, în foarte multe
urmãtoarele:
●
Biblioteca reuneºte toate conformitate cu prevederile, cazuri, este confuz sau/þi
principiile ºi idealurile prevãzute contradictoriu, determinând
documentele urcate pe site (mai
în Carta europeanã a autonomiei apariþia a numeroase dificultãþi în
puþin anunþurile de orice fel);
locale. Tributarã obligaþiei ceea ce priveºte aplicarea lui. Un
●
Calendar evenimente prevãzute în misiunea ei, alt aspect comun este cel legat
oferã posibilitatea de a fi la cu- Asociaþia Comunelor a hotãrât de lipsa resurselor financiare
rent cu toate evenimentele care atragerea unui numãr cât mai pentru a acoperi costurile legate
se întâmplã la nivelul structurile mare de membri din toate judeþele de aplicarea responsabilitãþilor
asociative din administraþia þãrii intenþionând ca în acest mod cu care au fost delegate
publicã localã sau care implicã forþa ºi reprezentativitatea autoritãþile locale în urma
asociaþiei la nivel naþional sã procesului de descentralizare
reprezentanþi ai acestora;
●
Integrarea Europeanã creascã þi astfel, numeroasele administrativã þi care nu a fost
problemele cu care se confruntã însoþitã întotdeauna þi de alocarea
cuprinde materialele care au majoritatea comunelor din resusrselor financiare necesare
legãturã cu procesul de integrare România, sã devinã mult mai pentru finanþarea respectivelor
a României în UE;
vizibile pentru factorii de decizie activitãþi. Acest lucru se reflectã
●
Modificãri legislative in- de la nivel central.
în gradul ridicat de sub-finanþare
clude anunþuri de modificãri legPentru susþinerea acestui plan în care se zbat autoritãþile locale,
islative aduse unor legi de interes ambiþios, A.Co.R. a aplicat ºi a în mod special cele de la nivelul
pentru administraþia publicã obþinut o finanþare din partea comunelor.
Agenþiei Statelor Unite pentru
Se urmãreþte de asemenea
localã;
Dezvoltare
Internaþionalã
(USAID)
identificarea
þi a altor aspecte în
●
În secþiunea Noutãþi se
care prin intermediul ARD Inc. afara celor legislative, mai ales
vor publica anunþuri legate de
implementeazã un program cele legate de unele aspecte de
diferite evenimente ale instituþiilor pentru reformarea þi dezvoltarea naturã economicã sau socialã,
ºi organizaþiilor europene administraþiei publice din þara dar care au un impact major în
(conferinþe, sesiuni plenare ºi noastrã. Ceremonia de semnare ceea ce priveþte activitãþile de la
extraordinare, etc), de apariþia a grantului a avut loc la sediul nivel de comunã. Aceste probleme
unor publicaþii, reviste, studii, A.Co.R. din Palatul Parlamentului vor fi centralizate la nivelul
precum ºi de apariþia unor acte þi au participat domnul Emil conducerii asociaþiei cu scopul de
legislative ale Uniunii Europene; Drãghici, preþedintele A.Co.R. þi a fi iniþiate modificãri sau
●
Oportunitãþi finanþare domnul Harold Dickherber, Sen- completãri ale cadrului legislativ
sã
îmbunãtãþeascã
este locul în care se pot gãsi toate ior Local Governance Advisor în care
cadrul Romania Local Govern- activitatea administrativã din
liniile de finanþare deschise;
ance Bridge Project.
comunele României.
●
Secþiunea Instruire va
Planul de activitãþi finanþat prin
Pe lângã finanþarea acestor
cuprinde anunþuri legate de intermediul acestui grant prevede activitãþi care privesc dezvoltarea
seminarii, instruiri, ateliere de organizarea unui numãr de 14 instituþionalã a Asociaþiei
lucru;
întâlniri de câte o zi la nivelul Comunelor, finanþarea mai
●
Alte site-uri cuprinde un filialelor judeþene ale A.Co.R., acoperã costurile necesare
numãr de site-uri de interes urmãrindu-se o prezenþa a cel achiziþionãrii de cãtre asociaþie a
pentru autoritãþile locale din puþin 30 de primari din fiecare unui videoproiector, precum ºi a
judeþ. Scopul acestor întâlniri altor
costuri
legate
de
România ºi din regiune.
constã, pe lângã atragerea de noi funcþionarea asociaþiei pânã în
membri în cadrul asociaþiei, în a luna august.
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Sesiunea adunãrii generale a Federaþiei Autoritãþilor Locale din România

Fotografie de grup cu primarii care au primit diplome de onoare

Cuvântul prezentat de dl Emil DRÃGHICI,
preºedintele Asociaþiei Comnelor din ROmânia
Sunt deosebit de onorat sã fiu astãzi,
aici, la reuniunea celui mai înalt for al
autoritãþilor administraþiei publice locale, cu atât mai mult cu cât ne bucurãm
de prezenþa unora dintre cele mai
proeminente personalitãþi ale vieþii
politice, responsabile, împreunã cu noi,
pentru calitatea vieþii ºi bunãstarea
tuturor românilor, precum ºi a celor ce
vin în marea noastrã grãdinã ROMÂNIA, pe care cu toþii ne-o dorim
frumoasã ºi, deopotrivã, mãnoasã.
Asociaþia Comunelor din România,
ultima, înfiinþatã, dar nu cea din urmã,
dupã numãrul ºi activitatea membrilor
sãi, a militat ºi militeazã pentru existenþa
Federaþiei Autoritãþilor Locale din
România ca o portavoce a tot ce
înseamnã împãrtãºirea de valori ºi
interese comune ale celor din sate, unde
s-a nãscut veºnicia, dupã cum frumos
spunea Lucian BLAGA, ale celor din
oraºe ºi ale celor din municipii.
Reprezint acum Asociaþia Comunelor
din România, cunoscând foarte bine
chinurile de la facerea ei; sunt însoþit
de reprezentanþii fiecãrui judeþ, la nivel
de comunã, care cunosc la fel de bine
toate greutãþile pe care le avem în
activitatea noastrã de zi cu zi, toate
limitãrile ºi frustrãrile, create chiar prin
legi, unii dintre noi lãsând satele sub
ape, sub nãmol ori cu oameni care au
drept acoperiº cerul ºi grija Bunului
Dumnezeu. Am venit aici, nu cu gândul
sã cerem, ci sã oferim spre cunoaºtere
autoritãþilor administraþiei publice
centrale interesul nostru pentru o

dezvoltare durabilã a satului românesc,
pe de o parte, dar ºi disponibilitatea de
a participa activ la îmbunãtãþirea
cadrului legislativ prin realizarea unui
parteneriat activ ºi constant cu
administraþia publicã judeþeanã ºi cea
centralã.
Reuniunea de astãzi are loc într-un
moment important în istoria dialogului
interadministrativ din România, de aceea
dorim ºi, totodatã, solicitãm autoritãþilor
administraþiei publice centrale, personal
domnului prim-ministru, recunoaºterea
publicã, dar ºi la nivel de reglementãri
juridice, a structurilor asociative ale
autoritãþilor administraþiei publice locale, ca parteneri sociali.

nobleþe de culturã ºi de caracter ºi
terminând cu una a lui Titu
MAIORESCU Cea mai plãcutã
societate este aceea în care domneºte
un senin respect reciproc între cei ce o
alcãtuiesc. În acest context, daþi-mi
voie sã definesc societatea ca fiind
alcãtuitã din autoritãþile administraþiei
publice
centrale,
autoritãþile
administraþiei publice judeþene ºi
autoritãþile administraþiei publice locale.

Primarii comunelor, atât cei prezenþi
aici, cât ºi cei ce au rãmas pe vetrele lor,
în calitatea de reprezentanþi ai celor care
prãºesc ogoarele marii noastre
grãdini, au dreptul ºi, în acelaºi timp,
obligaþia de a veghea la respectarea
principiilor prevãzute de Carta
europeanã a autonomiei locale, pe
fondul unei descentralizãri administrative ºi financiare efective ºi nu doar simuAsociaþia Comunelor din România,
late.
prin reprezentanþii sãi care provin ºi vin
din acele medii îndeobºte nãpãstuite, nu
De asemenea, suntem conºtienþi de
numai de soartã, dar ºi de lipsa de
constrângerile financiare la nivel
solicitudine din partea unor factori care
naþional ºi local, ne cunoaºtem foarte
îºi aduc aminte de spaþiul rural, doar cu
bine rolul ºi locul nostru, precum ºi
puþin timp înainte de alegerile generale,
atribuþiile cu care suntem învestiþi, dar
considerã cã a venit vremea consolidãrii
fãrã a fi consideraþi cerºetori, nu putem
încrederii în forþele sale, cu atât mai mult
sã nu semnalãm în acest for tratamentul
cu cât pe toþi, nu numai cã ne
la care sunt supuºi primarii ºi
intereseazã, dar ºi ne angajeazã
viceprimarii din România, un tratament
integrarea în spaþiul comun european.
bazat pe sfidare ºi desconsiderare din
partea autoritãþilor administraþiei
Cred cã a trecut etapa desconsiderãrii
publice centrale, de vreme ce
sau neîncrederii în Asociaþia Comunelor
indemnizaþiile lunare ale noastre sunt
din România, iar dacã nu, pe cei care
cam la 60 - 70 % din potenþialele venituri
încã mai au aceastã viziune îi rog sã
lunare ale unor persoane aflate în
gândeascã ºi totodatã sã aplice
subordine. Credem cã va veni ºi ziua în
principiile ºi practicile democraþiei parcare sã ne facem, nu numai auziþi, dar ºi
ticipative, plecând de la o maximã a lui
înþeleºi, deºi la fel gândim încã din anul
EURIPIDE Democraþia pretinde

1999, de când scara fireascã a unei
ierarhii a fost ignoratã.
Ne exprimãm convingerea cã în urma
acestei adunãri generale cel puþin douã
principii vor fi puse în aplicare, ºi anume:
1. consultarea de cãtre autoritãþile
administraþiei publice centrale, înainte
de adoptarea oricãrei decizii, a
structurilor asociative ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, în toate
problemele care le privesc în mod direct, prin adoptarea unei hotãrâri a
Guvernului în acest sens, iar structurile
asociative sã fie recunoscute ca
parteneri sociali, cu reprezentare
nominalã a fiecãrei asociaþii în
organismele constituite la nivelul
autoritãþilor administraþiei publice
centrale, precum ºi la nivelul consiliilor
pentru dezvoltare regionalã;
2. egalitatea de ºanse înãuntrul
Federaþiei Autoritãþilor Locale din
România, astfel încât nici o asociaþie
constituentã sã nu considere cã i se
cuvine supremaþia, puntea de legãturã
între reprezentanþii asociaþiilor fiind
respectul reciproc ºi nu breteaua
politicã.
Mesajul de final al Asociaþiei
Comunelor din România se întemeiazã
pe o maximã de acum mai bine de 2.400
de ani a lui Democrit, verificatã ca fiind
cea care garanteazã succesul în orice
împrejurare Prin unire se realizeazã
fapte mari, de aceea propunem ca noi
structurile asociative ºi administraþia
publicã centralã sã constituim un tot
pentru un tot mai bine al tuturor.
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