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Abstract. The existence of an efficient and democratic administration is one of the main criteria of
defining the modernity of a country. At this moment, Romania has not such an administration. That is why
a major priority of Romania is to achieve, in a few years, a real reform through which the public administration in our country to achieve the European standards and to be defined by transparency, predictability, responsability, adaptability and effectiveness. As a fact, this is a profound reform. It is obvious
that, in order to be successful, this reform cannot be performed exclusively through the effort and political will of more Governments. A joint and structural effort at the level of the entire society is necessary.
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Societatea româneascã se aflã într-un continuu proces
de schimbare în care toate elementele de ordin economic,
social, politic, civic au cunoscut o nouã dinamicã în
încercarea de adaptare la condiþiile prezente (România,
þarã din Europa Centralã ºi de Est, în urma deciziei de la
Helsinki din decembrie 1999 a deschis negocierile de
aderare la Uniunea Europeanã. În decembrie 2004 a
încheiat negocierile de aderare). În urma deciziei de la
Helsinki din decembrie 1999, România a deschis
negocierile de aderare la Uniunea Europeanã, proces care
a fost finalizat în decembrie 2004, fixându-se ca þintã de
aderare în Uniunea Europeanã 1 ianuarie 2007. Un sistem
democratic este funcþional atunci când economia
înregistreazã reuºite ºi în mãsura în care se dezvoltã un
spirit democratic în mentalitatea socialã.
În aceastã transformare a societãþii româneºti nu se poate
face abstracþie de sistemul administraþiei publice, de necesitatea introducerii unei dimensiuni europene în acest domeniu,
în conformitate cu valorile acestui spaþiu administrativ. Prin
derularea coerentã ºi continuã a procesului de descentralizare,
în perioada imediat urmãtoare, vom putea asista la creºterea

calitãþii ºi eficienþei serviciilor publice, iar administraþiile
locale vor rãspunde într-o mãsurã (îmbunãtãþitã) mai mare
exigenþelor cetãþenilor ºi dezvoltãrii locale.
Pe termen scurt, administraþiile publice locale ºi-au fixat
urmãtoarele prioritãþi: ameliorarea furnizãrii de servicii locale de calitate, creºterea veniturilor la nivel local, sprijinirea
dezvoltãrii capacitãþii de valorificare a potenþialului local
ºi implementarea de mãsuri pentru atragerea de investitori
strategici în zona de competenþã etc. În acest scop,
administraþiile publice locale sunt considerate ca unitãþi
primare ale politicii locale ºi ale procesului decizional.
Provocare majorã pe termen scurt ºi mediu pentru
administraþiile publice locale, crearea mecanismelor care
sã susþinã aderarea României la Uniunea Europeanã este
necesarã atât pentru a face faþã schimbãrilor culturale,
economice, a putea gestiona fondurile europene, cât ºi
pentru a pune în practicã politicile publice specifice. În
acest sens, dezvoltarea capacitãþii administraþiilor publice
locale este strâns legatã, pe lângã alte aspecte, ºi de creºterea
nivelului de pregãtire a funcþionarilor publici care
deservesc aceste instituþii publice locale. Un rol important
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1. Introducere

Economie teoreticã ºi aplicatã

în acest proces revine reformei funcþiei publice. Crearea
unui corp de funcþionari publici neutru din punct de vedere
politic, profesionist ºi onest va asigura premisele unei
transformãri reale a administraþiei publice din þara noastrã.
Pe plan mondial, tendinþa ultimilor douãzeci de ani este
este aceea a globalizãrii ºi dezvoltãrii intense a sistemelor sociale.
În acest nou context, statele naþionale sunt puse într-o poziþie
cu totul nouã, în care instituþiile ºi sistemele administrative
trebuie sã fie flexibile, pentru a se adaptata acestor transformãri.
În acest nou cadru geopolitic creat, administraþia publicã
centralã ºi cea localã au devenit factori definitorii în
competitivitatea economicã a unei þãri sau regiuni economice.
Pentru România, în aceste condiþii, procesul de transformãri
din administraþia publicã capãtã noi dimensiuni. Astfel, acestea
trebuie sã rãspundã noilor schimbãri din economia mondialã,
dar în egalã mãsurã ºi noilor cerinþe ale procesului de integrare
în structurile Uniunii Europene. Reforma administraþiei publice
implicã modificãri de substanþã ale componentelor sale majore,
atât la nivelul administraþiei publice centrale, cât ºi al
administraþiei publice locale ºi al serviciilor publice în general.
Pe de altã parte, dezvoltarea democraþiei reclamã instituirea
unei noi relaþii între cetãþeni ºi administraþie, creºterea ºi întãrirea
rolului autoritãþilor locale ºi reconsiderarea parteneriatului cu
societatea civilã ºi aleºii locali.

2. Caracteristici generale ale procesului de reformã
Un aspect important al reformei administraþiei publice
îl constituie asigurarea unui management corespunzãtor
în cadrul procesului de aplicare a acesteia. Un risc
important în realizarea reformei administraþiei publice este
aglomerarea sarcinilor cotidiene, rãmânând astfel puþin timp
pentru a cãuta noi soluþii la disfuncþionalitãþile apãrute. În
consecinþã, pentru ca reforma administraþiei publice sã aibã
succes este necesar ca un numãr mare de grupuri-þintã (în
particular, nivelurile-cheie de conducere ºi decizie) sã-ºi
exprime sprijinul, angajamentul ºi recunoaºterea necesitãþii
schimbãrilor ºi implementãrii acestora.
Pe baza modelului dezvoltãrii integrate a organizaþiilor, se
pot identifica patru factori de blocaj în implementarea reformei:
strategici – complexitatea decizionalã; structurali – birocraþia
specificã oricãrui sistem, mijloace umane ºi financiare limitate,
dimensiunea ºi complexitatea; culturali – teama de schimbare,
tradiþia „continuitãþii”, schimbarea mentalitãþii; comportamentali
– absenþa stimulentelor individuale, neînþelegerea obiectivelor
finale, demotivare ºi frustrãri, comportament de aºteptare.

2.1. Percepþia procesului de reformã
a administraþiei publice
Procesul de reformã a administraþiei publice, atât la
nivelul aparatului tehnic (reprezentaþi de membrii reþelei
naþionale de modernizatori din prefecturi ºi consilii
judeþene), cât ºi la nivelul aleºilor locali, este perceput ca un
proces care nu a adus încã transformãrile aºteptate. Astfel,
jumãtate dintre primari au o opinie nefavorabilã cu privire
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la schimbãrile din administraþia publicã, în timp ce 36,4%
dintre modernizatori considerã cã administraþia publicã este
supusã unui proces de reformare într-o micã mãsurã. Mai
mult, între cei doi actori importanþi ai procesului de reformã,
modernizatorii din prefecturi ºi consilii judeþene ºi primarii
localitãþilor, existã diferenþe semnificative în perceperea
acestuia. Reprezentanþii reþelei de modernizatori au o
percepþie mult mai pozitivã asupra procesului în raport cu
cea a primarilor având în vedere implicarea mai intensã a
acestora în acþiunile de reformã întreprinse.
Consideraþi cã administraþia publicã este supusã unui
amplu proces de reformã?
Tabelul 1
Variante
de
rãspuns
1
nu

primari
frecvenþe
frecvenþe
relative
relative
cumulate
(%)
(%)
2
3

modernizatori
frecvenþe
frecvenþe
relative
relative
cumulate
(%)
(%)
4
5

balans
(%)
6=4-2

3,6

3,6

0,0

0,0

3,6

într-o micã
mãsurã

46,6

50,2

36,4

36,4

10,2

într-o mare
mãsurã

41,9

92,1

54,5

90,9

-12,6

unor
schimbãri
radicale

7,1

99,2

9,1

100,0

-2,0

non
rãspuns

0,8

100,0

0,0

100,0

0,8

100,0

-

100,0

-

-

Total

60

Primari

50

Modernizatori

40
30
20
10
0
nu

într-o micã într-o mare
unor
mãsurã
mãsurã schimbãri
radicale

non
rãspuns

Figura 1. Consideraþi cã administraþia publicã este supusã unui
amplu proces de reformã?

Posibilele explicaþii ale acestei situaþii pot fi: lipsa de
comunicare între grupurile de modernizatori din judeþe ºi
primarii localitãþilor pe probleme concrete de reformã; o
serie de mãsuri de reformã în curs de implementare nu au
încã efecte semnificative la nivelul localitãþilor, procesul
de reformã fiind unul de duratã; mesajul politic de la nivelul
guvernului nu este însoþit de o campanie de informare ºi
cursuri de formare pentru aleºii locali pe componentele
concrete ale reformei etc. De altfel, lipsa unei campanii de
promovare a mãsurilor de reformã ce vor fi întreprinse în
perioada imediat urmãtoare la nivelul administraþiei
publice locale explicã o concordanþã redusã între
aspiraþiile ºi schimbãrile percepute de primari.

În ce mãsurã actualele schimbãri coincid cu aspiraþiile
dumneavoastrã?
Tabelul 2
frecvenþe
frecvenþe
Variante de rãspuns
relative cumulate
relative (%)
(%)
1
2
3

non
rãspuns
0,4%

nu coincid deloc
într-o micã mãsurã
într-o mare mãsurã

5.5
48.6
39.1

5.5
54.2
93.3

nu coincid
6,32%

coincid în totalitate
non rãspuns
Total

6.3
0.4
100.0

99.6
100.0
-

coincid în
totalitate
5,53%

într-o mare
mãsurã
39,13%

într-o micã
mãsurã
48,62%

Figura 2. Mãsurarea concordanþelor dintre actualele schimbãri
ºi aspiraþii la nivelul primarilor

2.2. Percepþia actorilor implicaþi
în procesul de reformã
În cadrul procesului de reformã, principalii actori
implicaþi în coordonarea, implementarea ºi
monitorizarea mãsurilor de reformã, conform Strategiei

de reformã a administraþiei publice aprobate în mai 2004
ºi agreatã de Comisia europeanã, sunt prezentaþi în
tabelul de mai jos:

Actori implicaþi în procesul de reformã a administraþiei publice*
Tabelul 3
Rol în procesul de reformã

1

Prim-ministrul

− de a coordona reforma în ansamblul ei la nivelul guvernului;
− de a delega sarcinile specifice cãtre toþi miniºtrii responsabili.

2

Ministerul Administraþiei ºi Internelor

− coordonarea întregului proces de reformã a funcþiei publice ºi a procesului de descentralizare.

3

Consiliul interministerial pentru administraþia ºi
funcþia publicã, descentralizare ºi comunitãþi
locale

− va analiza strategiile sectoriale, pentru fiecare minister în parte sau în ansamblu;
− va face sugestii cãtre ministere ºi recomandãri cãtre prim-ministrul.

4

Ministerul Finanþelor Publice

− elaboreazã ºi implementeazã strategia guvernului în domeniul finanþelor publice;
− împreunã cu MAI sunt responsabile pentru derularea procesului de descentralizare fiscalã,
asigurarea suportului tehnic la nivelul Comitetului tehnic interministerial ºi al grupurilor de lucru
privind problemele financiare specifice procesului de descentralizare;
− are un rol important în susþinerea financiarã a mãsurilor privind reforma funcþiei publice.

5

Secretariatului General al Guvernului,
prin Unitatea de Politici Publice ºi Cancelaria
prim-ministrului

− întãrirea capacitãþii guvernului de coordonare a procesului de formulare, implementare ºi
monitorizare a politicilor publice;
− asigurã interfaþa între diferitele instituþii cu rol determinant în domeniul formulãrii politicilor publice;
− asigurã comunicarea între prim-ministrul ºi societatea civilã privind procesul de formulare ºi
implementare a politicilor publice.

6

Unitatea Centralã pentru Reforma
Administraþiei Publice

− asigurã suportul tehnic ºi monitorizarea întregului proces de reformã, precum ºi derularea procesului
de descentralizare ºi deconcentrare;
− diseminarea bunelor practici naþionale ºi europene la nivelul administraþiei publice;
− asigurã suport pentru introducerea instrumentelor moderne la nivelul administraþiei;
− coordoneazã Reþeaua naþionalã de modernizatori.

7

Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici

− responsabilã pentru managementul funcþiei publice.

8

Institutul Naþional de Administraþie

− elaboreazã ºi asigurã implementarea strategiei de formare continuã a funcþionarilor publici;
− asigurã, împreunã cu centrele regionale ºi cu sprijinul instituþiilor partenere, formarea continuã a
grupurilor-þintã strategice.

9

Grupurile de monitorizare a reformei administraþiei publice din judeþe ºi ministere (care
constituie Reþeaua naþionalã de modernizatori)

− interfaþã între administraþia publicã centralã ºi localã, între nivelul politic ºi aparatul tehnic din
administraþia publicã în cadrul procesului de reformã.

*Notã: Conform Strategiei actualizate privind accelerarea reformei în administraþia publicã aprobatã prin HG nr. 699/2004 ºi
HG nr. 750/2005.
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Cum apreciaþi activitatea principalilor actori implicaþi în reforma AP?
Tabelul 4
Variantã de rãspuns
nesatisfãcãtoare
satisfãcãtoare
bunã
foarte bunã
non rãspuns
Total

Guvern

MAI

MFP

ANFP

INA

UCRAP

UPP

9,1
9,1
59,1
18,2
4,5
100

0,0
18,2
50
31,8
0,0
100

13,6
54,5
13,6
9,1
9,1
99,9

4,5
31,8
36,4
18,2
9,1
100

4,5
0,0
50
45,5
0,0
100

0,0
0,0
50
50
0,0
100

0
18,2
59,1
4,5
18,2
100

Din datele obþinute la nivelul eºantionului de
modernizatori se remarcã aprecierea pozitivã a activitãþii
din domeniul reformei desfãºurate la nivelul Ministerului
Administraþiei ºi Internelor (aproximativ 60% ºi-au

exprimat o opinie favorabilã). În contrast, activitatea
Ministerului Finanþelor Publice este apreciatã de cea mai
mare parte numai în termeni satisfãcãtori.

nesatisfãcãtoare
satisfãcãtoare
bunã
foarte bunã
non rãspuns

60
50
40
(%) 30
20
10
0
Guvern

MAI

MFP

ANFP

INA

UCRAP

UPP

Figura 3. Aprecierea activitãþii principalilor actori implicaþi în reforma AP

3. Reforma administraþiei publice locale –
continuarea procesului de descentralizare/
deconcentrare
Reforma administraþiei publice în domeniul
descentralizãrii ºi deconcentrãrii include trei elemente
majore: continuarea descentralizãrii prin transferul de
competenþe ºi responsabilitãþi administrative ºi financiare,
de la nivelul autoritãþilor administraþiei publice centrale
la nivelul autoritãþilor locale; continuarea procesului de
deconcentrare prin delegarea de responsabilitãþi în teritoriu
în funcþie de necesitãþile pe plan local, în cadrul aceleiaºi
structuri administrative (serviciile deconcentrate
funcþioneazã în subordinea ministerului care le-a delegat
responsabilitatea); transformarea serviciilor deconcentrate
din teritoriu, în funcþie de necesitãþile cetãþenilor ºi pentru
eficientizarea acestora, în servicii descentralizate în
responsabilitatea autoritãþilor locale.
Strategia actualizatã reprezintã cadrul general care
creeazã premisele continuãrii procesului de
descentralizare/deconcentrare asigurând coerenþa acestuia.
Responsabilitatea definirii ºi implementãrii strategiilor
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sectoriale privind descentralizarea/deconcentrarea revine
fiecãrei instituþii a administraþiei publice centrale ºi
autoritãþilor locale care preiau competenþele transferate
din punct de vedere financiar ºi administrativ. Aceste
strategii sectoriale vor fi însoþite de studii de impact privind
previzionarea efectelor induse.
În ansamblul ei, Strategia actualizatã privind
accelerarea procesului de reformã în administraþia
publicã, care cuprinde ca o componenþã importantã
continuarea procesului de descentralizare ºi
deconcentrare în România, a fost elaboratã de cãtre
Ministerul Administraþiei ºi Internelor prin Unitatea
Centralã pentru Reforma Administraþiei Publice (UCRAP),
cu sprijinul experþilor strãini din programul de twinning
light, programul GRASP al USAID ºi, de asemenea, cu
consultarea experþilor din cadrul programului PAL al
Bãncii Mondiale. Pentru asigurarea informãrii pe scarã
largã, exprimarea diferitelor puncte de vedere ºi asigurarea
legitimitãþii Strategiei, în perioada septembrie-decembrie
2003, au fost organizate nouã reuniuni regionale ºi
naþionale cuprinse în cadrul Forumului naþional privind
dezbaterea publicã a proiectului acestei strategii. La aceste

4. Contextul politic ºi administrativ al derulãrii
procesului de descentralizare/deconcentrare
Descentralizarea ºi deconcentrarea, implicând
transferul sau delegarea de competenþe ºi noi
responsabilitãþi, reprezintã procese începute din momentul
adoptãrii Constituþiei României din 1991. Un pachet de
legi privind sectoare importante de dezvoltare precum
organizarea administraþiei, amenajarea teritoriului ºi
urbanismului, finanþele, impozitele, serviciile de sãnãtate,
asistenþã socialã, educaþie etc. a fost pus în aplicare,
demarând astfel procesul de descentralizare ºi
deconcentrare. Reglementãri ulterioare1 au îmbunãtãþit
prevederile privind serviciile publice ºi au extins aria
responsabilitãþilor ºi în domeniile: financiar,
managementul patrimoniului imobiliar, servicii de
infrastructurã, atât la nivel de judeþ, cât ºi la nivel local. În
plus, legea privind finanþele publice locale din 19982 ºi
ordonanþã de urgenþã privind finanþele publice locale3 au
crescut considerabil alocãrile de resurse cãtre APL ºi, de
asemenea, au crescut autonomia financiarã a acestora.
Procesul de descentralizare a reprezentat ºi începerea unui
proces de creare ºi întãrire de noi forme de dialog între
administraþia centralã ºi localã reprezentatã de Federaþia
Autoritãþilor Locale din România (FALR), corpurile administrative profesionale sau alte structuri asociative ale
autoritãþilor locale.
Iniþiativele transferului de competenþe nu au fost însã
întotdeauna suficient de bine coordonate la nivelul
ministerelor, iar în multe cazuri, administraþia localã
neavând capacitatea necesarã gestionãrii acestor noi
responsabilitãþi, au apãrut dificultãþi în procesul de
furnizare a unor servicii de calitate pentru comunitãþile
locale. Sub presiunea deficitului bugetar, administraþia
centralã nu a putut întotdeauna sã însoþeascã pachetul de
servicii descentralizate cu resursele financiare
corespunzãtoare.

5. Principii ºi reguli care susþin descentralizarea
Descentralizarea este procesul transferului de
autoritate/responsabilitate administrativã ºi financiarã de
la nivelul administraþiei publice centrale la cel al
administraþiei publice locale. Transferul de autoritate/
responsabilitate se referã la domeniul planificãrii, luarea
deciziei (finanþe, fiscalitate), responsabilitãþi legale

(emitere de regulamente, hotãrâri locale) ºi managementul
serviciilor publice pentru care se face transferul.
Deconcentrarea este procesul transferului în cadrul
aceleiaºi structuri, de la nivel central la nivel teritorial, de
autoritate/responsabilitate administrativã ºi financiarã.
Prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local ºi
conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor
ºi ale celorlalte organe ale administraþiei publice centrale
din unitãþile administrativ-teritoriale.
Continuarea procesului de descentralizare/deconcentrare va asigura îmbunãtãþirea managementului
serviciilor publice ºi creºterea calitãþii acestora. Aceasta
va asigura o alocare mai coerentã a responsabilitãþilor,
resurselor financiare ºi drepturilor legate de serviciile
oferite. Totodatã, noua abordare a acestui proces þine seama
de analiza motivaþiilor pe care se întemeiazã alegerea
sistemului de alocare a sarcinilor/funcþiilor între structurile
descentralizate ale administraþiei publice locale ºi unitãþile
deconcentrate ale autoritãþilor centrale.
Procesul de descentralizare/deconcentrare se
întemeiazã pe principii ºi reguli ce asigurã urmãtoarele:
n
Privind transferul responsabilitãþilor: fundamentarea tehnicã acceptatã de aparatul de specialitate
din domeniu; aplicarea subsidiaritãþii ca mijloc de
asigurare a transparenþei ºi eficienþei serviciilor
publice; stabilitatea drepturilor ºi responsabilitãþilor; respectarea standardelor de calitate în
oferirea serviciilor publice; sistem stabil de
reglementare privind încurajarea strategiilor locale
ºi rãsplãtirea soluþiilor inovatoare; considerarea
cetãþeanului drept „consumator” de servicii
publice; acceptarea competiþiei ca mijloc de creºtere
a eficienþei ºi eficacitãþii serviciilor publice.
n
Privind sistemul de finanþare a autoritãþilor locale:
alocarea veniturilor conform responsabilitãþilor
descentralizate; mecanism de finanþare respectat de
administraþia centralã care sã asigure un standard
minim pentru serviciile publice oferite de
autoritãþile locale; asigurarea transparenþei
fondurilor alocate având în vedere criterii obiective
ºi reglementãri clar stabilite privind volumul
sarcinilor alocate, localizarea veniturilor ºi elemente
de regularizare; asigurarea transparenþei în procesul
de elaborare a bugetelor locale ºi a procedurilor
care asigurã un management financiar corespunzãtor; simplificarea procedurilor de redristribuire a veniturilor; predictibilitatatea ºi stabilitatea
sistemului de alocare care sã permitã planificãri la
nivel local; sistem eficient de control legal al
utilizãrii fondurilor la nivel local; autonomie localã
privind managementul financiar acompaniatã de
constrângeri bugetare severe.
n
Privind transferul competenþelor decizionale:
caracter stabil ºi stimulativ al procesului de
coordonare în locul mecanismelor actuale de
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conferinþe, organizate pe grupuri tematice, au participat
reprezentanþi ai administraþiei centrale ºi locale,
reprezentanþi ai asociaþiilor autoritãþilor locale (FALR,
UNCJR, ADECJR), reprezentanþi ai ONG-urilor
(reprezentând societatea civilã), reprezentanþi ai partidelor
politice, reprezentanþi ai parlamentului, reprezentanþi ai
celor mai importanþi donori internaþionali, precum ºi
mass-media.
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control ºi al deciziilor discreþionare; autonomia
decizionalã bazatã pe resurse ºi responsabilitãþi
proprii; limitarea controlului autoritãþilor locale
asupra managementului serviciilor publice de cãtre
autoritãþile de la nivel central, la prevederile
legislaþiei naþionale; transparenþa actului
decizional bazat pe accesul publicului la informaþia
publicã ºi participarea acestuia la luarea deciziilor.

6. Stadiul descentralizãrii
Constituþia adoptatã în 1991 a fost primul act legislativ
al României postcomuniste care a recunoscut „autoritãþile
comunale ºi orãºeneºti” „pe baza principiului
descentralizãrii” (Art. 119) „drept autoritãþi administrative autonome” (Art. 120/2).
Strategia privind accelerarea reformei administraþiei
publice aprobatã în 2001 de Guvernul României a
identificat necesitatea descentralizãrii anumitor servicii
publice în vederea reducerii cheltuielilor ºi a întãririi
capacitãþii manageriale a administraþiei publice locale.
De asemenea, s-au elaborat strategii sectoriale însoþite
de planuri de acþiune aferente privind procesul de
descentralizare în anumite domenii (ex. asistenþa socialã –
protecþia copilului). În conformitate cu Constituþia revizuitã
ºi adoptatã în 2003 „ Administraþia publicã din unitãþile
administrativ-teritoriale se întemeiazã pe principiile
descentralizãrii, autonomiei locale ºi deconcentrãrii
serviciilor publice”. În acelaºi timp, actul fundamental
considerã Consiliul Judeþean drept „autoritatea
administraþiei publice pentru coordonarea activitãþii
consiliilor comunale ºi orãºeneºti, în vederea realizãrii
serviciilor publice de interes judeþean” (Art. 122/1).
Descentralizarea financiarã este o componentã
importantã a procesului de descentralizare deoarece
autoritãþile publice locale deþin cele mai complete
informaþii, pe baza cãrora pot lua decizii mai bine justificate
decât organele de specialitate de la nivel central, în legãturã
cu alocarea resurselor financiare locale. Evident,
descentralizarea financiarã ºi cea administrativã sunt strâns
corelate.
În decursul ultimului deceniu, România a fãcut paºi
importanþi în planul descentralizãrii financiare, dar procesul
de implementare a acestei politici a întâmpinat multe
probleme datoritã absenþei unei strategii nationale a
descentralizarii. În cadrul acestui proces au putut fi
identificate patru cicluri. În primul ciclu (1991-1994)4 au
fost iniþiate schimbãri importante în structura ºi finanþarea
autoritãþilor locale, care au inclus ºi introducerea
sistemului de taxe ºi impozite locale. În ciclul al doilea al
politicii de reformã (1998-2000) s-au fãcut noi paºi pentru
realizarea descentralizãrii administrative ºi financiare. În
acest sens, pe baza noii legislaþii privind finanþele
autoritãþilor publice locale5, a crescut nu numai partea din
PIB referitoare la bugetele locale, dar ºi proporþia
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corespunzãtoare a cheltuielilor locale din totalul
cheltuielilor publice (între 1998-2001 procentul din PIB a
crescut de la 3,6% la 6,5% ºi cheltuielile locale au crescut
de la 14,4% la 26,6%). În timpul celui de-al treilea ciclu
(2001-2004) noile legi adoptate au stabilit noi reguli pentru
anumite funcþii ale autoritãþilor locale6, în special privind
serviciile/utilitãþile publice7.
Tendinþe de centralizare ºi de descentralizare au existat
în acest interval. Câteva prevederi legale noi au întãrit
controlul autoritãþilor centrale asupra funcþiilor
autoritãþilor locale, în timp ce altele au acþionat în direcþia
descentralizãrii 8. În iulie 2003, o lege nouã privind
finanþele publice locale a abrogat-o pe prima, având
prevederi corelate cu cele ale Legii Finanþelor Publice
nr. 500/2002 (armonizatã cu prevederile Reglementãrilor
Consiliului Europei (CEE) nr. 1605/2002) ºi au crescut
procentul din impozitul pe profit aplicat individual (IPP)
care se alocã autoritãþilor locale9. Un studiu detaliat al
stadiului actual al descentralizãrii financiare la nivelul
întregii þãri, precum ºi pe cele mai importante sectoare de
activitate (educaþie, sãnãtate, asistenþã socialã, ordine ºi
siguranþã publicã, agriculturã, culturã, servicii publice de
dezvoltare localã) a fost întocmit de Uniunea Naþionalã a
Consiliilor Judeþene din România ºi Asociaþia Directorilor
Economici din cadrul Consiliilor Judeþene din România.
Al patrulea ciclu (2004 pânã în prezent) a fost demarat
odatã cu proiectarea ºi aprobarea Strategiei actualizate
privind accelerarea reformei administraþiei publice
(HG nr. 699/2004). O componentã importantã a acestei
strategii este axatã pe continuarea procesului de
descentralizare ºi deconcentrare. Aplicarea acestei strategii
a început în 2004 prin elaborarea unui prim pachet
legislativ pentru susþinerea procesului de reformã ºi, în
special, a susþinerii descentralizãrii (legea-cadru a descentralizãrii, legea instituþiei prefectului, precum ºi alte
reglementãri privind cadrul instituþional ºi operaþional).
Procesul de implementare a strategiei a continuat pe
parcursul anului 2005, prin operaþionalizarea cadrului
instituþional stabilit. De asemenea, la nivelul ministerelor
de resort (Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi
Ministerul Finanþelor Publice) a fost demarat un amplu
proces de revizuire ºi amendare a legislaþiei existente
privind descentralizarea10.
Pe lângã aspectele pozitive, în derularea procesului de
descentralizare au fost înregistrate ºi o serie de aspecte
negative: drepturi importante nu au fost acordate
autoritãþilor APL, ceea ce limiteazã capacitatea acestora
de a organiza eficient oferta de servicii (de exemplu dreptul
de a stabili preþuri pentru aceste servicii11); în unele domenii
mecanismele de control direct ºi deciziile discreþionare
persistã. Existã puþine domenii cu reglementãri clare ºi
transparente. Acest lucru limiteazã atât planificarea ºi
predictibilitatea financiarã, cât ºi posibilitatea de a
experimenta ºi de a introduce soluþii locale creative pentru
a oferi servicii mai eficiente. Indirect, acest aspect limiteazã

7. Prioritãþile descentralizãrii
Ca un rãspuns adecvat la problemele identificate la
nivelul sistemului administraþiei publice din România în
domeniul descentralizãrii ºi deconcentrãrii serviciilor
publice, au fost identificate urmãtoarele prioritãþi:
1. Îmbunãtãþirea sistemului de furnizare a serviciilor
publice descentralizate/deconcentrate. Într-o primã etapã,
este necesar a se identifica schimbãrile de politici necesare
îmbunãtãþirii sistemului de furnizare a serviciilor publice
descentralizate/deconcentrate. Pe baza direcþiilor analitice
ºi conceptuale dezvoltate în cadrul strategiei pot fi elaborate soluþii alternative, care sã conducã la îmbunãtãþirea
procesului în diferite sectoare ºi domenii. Dintre cele mai
importante mãsuri care sã sprijine aceastã prioritate
menþionãm: stabilirea mecanismelor necesare pentru
coordonarea implementãrii strategiei; crearea unor
mecanisme necesare asigurãrii comunicãrii direcþiilor
principale de acþiune ale strategiei societãþii civile ºi altor
beneficiari ai procesului de descentralizare; înfiinþarea

grupurilor de lucru pe componentele esenþiale ale
strategiei; adoptarea legii descentralizãrii, care va asigura
coerenþa cadrului de descentralizare; elaborarea unui sistem
de indicatori de mãsurare a performanþelor derulãrii
procesului de descentralizare.
2. Clarificarea competenþelor la diferitele niveluri ºi
structuri ale administraþiei publice. În cadrul reformei
administraþiei publice, descentralizarea ºi deconcentrarea
serviciilor publice trebuie sã fie tratate ca procese
complementare. În fiecare din sectoarele ºi domeniile în
care se desfaºoarã aceste procese, o distribuþie raþionalã a
responsabilitãþilor trebuie sã fie realizatã pentru a
îmbunãtãþi utilizarea resurselor, calitatea serviciilor oferite
ºi orientarea cãtre cererile beneficiarilor. În acest sens, se
vor derula proiecte-pilot incluzând negocierile,
identificarea resurselor ºi transferul efectiv al competenþelor
la nivel local conform mecanismelor ºi procedurilor standard stabilite, înainte de generalizarea sistemului propus.
Obiectivele amintite mai sus pot fi realizate în condiþiile
desfãºurãrii unei activitãþi analitice ºi conceptuale bazate
pe strategii sectoriale agreate de comun acord cu
beneficiarii.
3. Întãrirea autonomiei financiare. Pentru
implementarea mãsurilor prioritare din cadrul reformei,
trebuie sã fie întãritã autonomia localã ºi capacitatea de
management prin creºterea cuantumului veniturilor proprii
la nivel local ºi prin întãrirea predictibilitãþii sistemului
de alocare. Trebuie sã fie stabilite reguli ºi proceduri stricte
de alocare, precum ºi mecanisme de echilibrare, revizuite
periodic, astfel încât sã garanteze un nivel mimim al
serviciilor în conformitate cu standardele naþionale. O
autonomie financiarã crescutã trebuie sã fie însoþitã de
constrângeri bugetare severe, de o transparenþã sporitã ºi o
mai bunã aplicare a reglementãrilor privind utilizarea
resurselor ºi raportarea. Dintre cele mai importante mãsuri
care sã sprijine aceastã prioritate menþionãm: creºterea
veniturilor proprii la nivelul administraþiilor locale;
introducerea sistemului de calcul bazat pe alocarea
subvenþiilor operaþionale; proceduri ºi reguli stricte pentru
derularea finanþãrilor pentru investiþii; îmbunãtãþirea
sistemului de predictibilitate a alocãrilor de la nivel central; îmbunãtãþirea sistemului de egalizare a distribuþiei
resurselor pe orizontalã; îmbunãtãþirea sistemului de management al bugetului ºi de raportare la nivel local.
4. Redefinirea competenþelor prefecþilor. Trebuie sã
fie clar definite rolul acestora în coordonarea serviciilor
deconcentrate, resursele ºi mijloacele de care dispun. În
acelaºi timp, este necesarã o creºtere a competenþelor
profesionale ale prefecþilor, având în vedere faptul cã,
începând cu 2006, aceºtia au devenit înalþi funcþionari
publici.
5. Crearea capacitãþii, instrumentelor ºi procedurilor
necesare implementãrii strategiei. În implementarea
strategiei o atenþie specialã trebuie acordatã pregãtirii
specializate a personalului implicat în implementarea
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ºi capacitatea de absorbþie a fondurilor Uniunii Europene;
autonomia managementului financiar local este limitatã
de reglementãrile privind alocarea veniturilor proprii prin
restricþionarea utilizãrii transferurilor; preponderenþa
alocãrilor cu destinaþie precisã este un obstacol pentru o
eficientã cheltuire a banilor deoarece limiteazã
coordonarea ºi integrarea serviciilor locale; mecanismele
de echilibrare existente nu asigurã echitatea sistemului;
transferul incomplet de proprietate este un obstacol în
gestionarea efectivã a bunurilor locale; insuficienta
precizare privind garanþiile legale ºi constituþionale legate
de autonomia localã; politici publice insuficient
argumentate ºi parþial implementate nu au putut oferi soluþii
raþionale pentru problemele existente; preponderenþa
ordonanþelor emise în procedurã de urgenþã, în loc de legi
emise pe cale ordinarã; autoritãþile APL nu au beneficiat
în toate cazurile, în avans, de instruire specializatã privind
gestiunea financiarã ºi managementul serviciilor publice
descentralizate; înregistrarea unui decalaj între
competenþele decizionale transferate cãtre autoritãþile locale ºi resursele alocate în vederea susþinerii acestora
(alocarea resurselor locale nu reflectã schimbãrile de
responsabilitate).
Un proces de descentralizare gestionat defectuos poate
conduce la apariþia unei game largi de eºecuri ale statului:
atât „erori prin omisiune”, atunci când statul nu reuºeºte sã
facã ceva care ar fi îmbunãtãþit performanþa economicã/
administrativã, cât ºi „erori de acþiune”, atunci când statul
desfãºoarã acþiuni care conduc la înrãutãþirea performanþelor economice (Krueger, 1990). Nu numai cã aceste
erori împiedicã dezvoltarea unei politici semnificative de
descentralizare, care ar putea conduce la o ofertã de servicii
locale mai eficiente ºi echitabile, ci are ºi efecte negative
privind credibilitatea autoritãþilor locale.
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reformei. Trebuie întãrite cunoºtintele lor despre procesul
de descentralizare ºi deconcentrare, despre noile
responsabilitãþi ºi relaþii între diferitele structuri ºi
organisme, despre monitorizarea procesului de
implementare, astfel încât aplicarea mãsurilor de reformã
sã conducã la o mai bunã calitate a serviciilor oferite. În
paralel cu implementarea etapelor reformei, creºterea
capacitãþii de elaborare ºi implementare a politicilor la
nivelul structurilor locale trebuie avutã, de asemenea, în
vedere. Dintre cele mai importante mãsuri care sã sprijine
aceastã prioritate menþionãm: elaborarea unui sistem stan2003

dard de proceduri ºi norme care sã sprijine implementarea
strategiei; întãrirea capacitãþii autoritãþilor locale în
gestionarea ºi furnizarea noilor servicii descentralizate;
pregãtirea resurselor umane necesare susþinerii procesului
de descentralizare/deconcentrare.
În figura de mai jos apar cele cinci componente
prioritare ale procesului de reforma ºi conexiunile existente
între acestea, precum ºi evoluþia lor, în timp. Cele cinci
coloane verticale reprezintã cele cinci componente
prioritare, iar sãgeþile indicã acþiunile coordonatoare
majore care se vor desfãºura între acestea.
Cadrul
general

Prefecþi

2004
Strategia procesului de descentralizare 2004-2007

Feb. 04

Grupuri de lucru
Mar. 04

Comitet tehnic interministerial pentru coordonarea grupurilor de lucru
Îmbunãtãþirea
competenþei

Descentralizare
financiarã

Sept. 04

Grupuri
sectoriale

Grupuri problematicã
financiarã

Dec. 04

Propunere strategie
sectorialã

Propunere strategie
financiarã

Feb. 05

Dezbatere
publicã

Dezbatere
publicã

Mai 05

Strategie sectorialã
revizuitã

Strategie financiarã
revizuitã

Propunere
legislativã

Integrare

Dezbatere
publicã

Planificare

Integrare

Proiect legea
prefectului

Sept. 05

Proiect pachet
legislativ

Proiect pachet
legislativ

Proiect legea
descentralizãrii

Legea
prefectului

Dec. 05

Pachet
legislativ

Pachet
legislativ

Proiect legea
descentralizãrii

Implementare

Ian. 06

Implementare

Implementare

Legea
descentralizãrii

2007

Figura 4. Componenta de descentralizare/de concentrare a reformei AP
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Dezvoltarea
capacitãþii APL

Instruire

8. Concluzii
Din cercetarea realizatã asupra procesului de
descentralizare s-au desprins urmãtoarele concluzii:
i) Teoretic, România este deja un stat descentralizat.
Aducem în acest sens urmãtoarele argumente: constituþia
garanteazã administrarea liberã a colectivitãþilor locale ºi
lipsa tutelei între diferitele niveluri; legile succesive au
atribuit judeþelor ºi colectivitãþilor locale competenþe largi
în materie de educaþie, sãnãtate, ajutor social, acþiune
culturalã, gestiune a serviciilor publice locale etc.
Realitatea din teren pare rãmasã mult în urmã, adeseori din
motive de ordin financiar. De exemplu, transferurile din
TVA care servesc finanþãrii noilor competenþe sunt atribuite
în mod relativ opac ºi nu par sã respecte mereu criterii

obiective; ii) Efectele descentralizãrii la nivel local nu
s-au manifestat într-o manierã consistentã pânã-n prezent;
iii) Existã o opinie favorabilã în ceea ce priveºte procesul
de descentralizare cu avantajele pe care le poate genera;
iv) Inexistenþa unei veritabile contabilitãþi locale: bugetele
anuale rãmân indicative ºi sunt ajustate în cursul anului în
funcþie de veniturile colectate ºi de plãþile efective, ceea
ce face ca numeroase colectivitãþi sã facã apel la stat (ºi în
plus la judeþe) pentru a solicita fonduri suplimentare în
caz de necesitate. Din aceasta rezultã o frustrare puternicã
a aleºilor locali, care pot afirma, pe bunã dreptate, cã
descentralizarea înscrisã în textele legale este aplicatã într-o
mãsurã insuficientã ºi depinde în final de capacitatea
aleºilor locali de a negocia cu statul, cu riscul politic care
decurge din aceasta.

Note

2. Legea nr.189/1998 privind finanþele publice locale
3. OUG nr. 45/2003 privind finanþele publice locale (intratã în
vigoare începând cu 1 ianuarie 2004)
4. Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991, OG nr.15/1992
privind impozitele locale, Legea nr. 27/1994 privind impozitele
locale
5. Au fost fãcute câteva amendamente la Legea nr. 69/1991 ºi la
Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice locale.
6. Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã
7. De exemplu: Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de
gospodãrire comunalã, OG nr. 86/2001 privind serviciile de
transport public local de cãlãtori, OG nr. 84/2001 privind
serviciile publice comunitare de evidenþã a persoanelor, OG nr.
88/2001 privind serviciile comunitare publice pentru situaþii de
urgenþã, OUG nr. 202/2002 privind gospodãrirea integratã a
zonei costiere, OG nr. 21/2002 privind gospodãrirea localitãþilor
urbane ºi rurale, OG nr. 32/2002 privind serviciile publice de

alimentare cu apã ºi de canalizare, OG nr. 71/2002 privind
înfiinþarea de servicii publice locale pentru administrarea
patrimoniului public ºi privat de interes local.
8. Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001
9. OUG nr. 45/2003 privind finanþele publice locale
10. Legile nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, nr. 215/2001 privind administraþia publicã
localã, nr. 339/2004 privind descentralizarea, nr. 340/2004
privind instituþia prefectului, nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici ºi OUG nr. 45/2003 privind finanþele
publice locale
11. De exemplu: Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de
gospodãrire comunalã, OG nr. 86/2001 privind serviciile de
transport public local de cãlãtori, OG nr. 84/2001 privind
serviciile publice comunitare de evidenþã a persoanelor, OG nr.
88/2001 privind serviciile comunitare publice pentru situaþii de
urgenþã, OUG nr. 202/2002 privind gospodãrirea integratã a
zonei costiere, OG nr. 21/2002 privind gospodãrirea localitãþilor
urbane ºi rurale, OG nr. 32/2002 privind serviciile publice de
alimentare cu apã ºi de canalizare, OG nr. 71/2002 privind
înfiinþarea de servicii publice locale pentru administrarea
patrimoniului public ºi privat de interes local.
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1. Legea asigurãrilor de sãnãtate începând cu 1997, Legea privind
serviciile publice de gospodãrire comunalã nr. 326/2001
împreunã cu câteva amendamente la Legea nr. 69/1991, Legea
nr. 189/1998 privind finanþele publice locale, Legea
administraþiei publice locale nr. 215/2001
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