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Rezumatul analizei și principalele recomandări
Asociația Comunelor din România (ACoR) a lansat acum 4 ani prima ediție a Agendei
Comunelor, un document de analiză și propuneri, menit să prezinte obiectiv starea
administrațiilor locale rurale, să arate neajunsurile și să propună soluții. Agenda Comunelor nu a
fost concepută numai pentru primari, ci - în egală măsură - pentru funcționarii și decidenții din
administrația publică centrală și pentru membrii Parlamentului. De asemenea, Agenda
Comunelor a fost destinată partidelor politice, astfel încât propunerile să fie incluse în
programele de guvernare ale acestora. Într-adevăr, multe dintre recomandările făcute în ediția din
2008 s-au regăsit în platformele partidelor politice care au candidat la alegerile parlamentare din
acel an, ceea ce a dat speranțe că politicile publice și proiectele de lege vor fi elaborate și
adoptate ținând cont de dorințele și așteptările administrațiilor locale. Apoi, criza economică
mondială s-a instalat, România a fost serios afectată, iar măsurile luate de guvernele de după anul
2008 - și aprobate de Parlament - au vizat ajustarea structurală și reducerea cheltuielilor publice,
ceea ce pentru comune a echivalat cu instabilitate legislativă și austeritate.
Agenda Comunelor 2012 - Orizonturi 2020 analizează cele mai importante modificări ale
politicilor publice și legislației - cu impact asupra administrației publice locale - din ultimii 4 ani
și arată efectele asupra bugetelor și efectivelor de personal. Plecând de la premisa că starea
infrastructurii publice locale influențează direct dezvoltarea economică și socială, Agenda face o
evaluare a situației din comunele României, reliefând evoluțiile din ultimii ani. În ciuda
progreselor, nevoile de investiții în infrastructura locală rurală sunt departe de a fi satisfăcute, iar
fondurile publice tot mai limitate. De aceea, ACoR insistă pentru reforma programelor naționale
de investiții și utilizarea rațională a resurselor acestora. În acest sens, Agenda Comunelor 2012
supune atenției două pachete cu dotări de infrastructură, unul de bază - aplicabil tuturor
colectivităților rurale -, iar altul suplimentar - pentru comunele înstărite sau de mari dimensiuni -,
și invită Guvernul și Parlamentul României să reformuleze prioritățile naționale de investiții în
consecință. În final, Agenda 2012 face o serie de propuneri concrete de intervenții în sprijinul
administrațiilor locale din comune, în scopul includerii lor în Cadrul Strategic Național de
Referință 2014-2020 și în programele operaționale co-finanțate din fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeană.
Debutul crizei economice şi financiare internaţionale la sfârşitul anului 2008 a scos la suprafaţă
dezechilibrele majore acumulate de economia românească în perioada anterioară. În schimbul
sprijinului primit de la instituțiile financiare internaționale pentru atenuarea efectelor crizei,
Guvernele de după anul 2008 s-au angajat să implementeze un set extins de măsuri de reforme
structurale, menite să readucă finanţele publice pe o traiectorie sustenabilă. Programul de
consolidare fiscală a realizat acest obiectiv în anii 2010-2011. În noile condiții, potenţialul de
creştere economică pentru România în perioada post-criză se situează semnificativ sub ritmul
înregistrat în faza pre-criză. Ca prime explicații, se evidențiază imposibilitatea repetării
consumului exuberant, alimentat de credit ieftin, din anii 2006-2008 și dependența mai ridicată a
creșterii economice viitoare de investiții.
Anii 2010 și 2011 au fost foarte dinamici din punct de vedere legislativ, multe dintre
reglementările adoptate de Parlament sau Guvern având influență directă și asupra administrației
publice locale. Cele mai importante noutăți în privința competențelor autorităților locale din
comune au intervenit în învățământul preuniversitar de stat și asistență socială.
Legea educației naționale aduce noutăți importante în ceea ce privește responsabilitățile
primarilor și consiliilor locale în organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de învățământ,
în sensul descentralizării competențelor. De asemenea, este propus un sistem nou de finanțare,
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prin standarde de cost pe elev. În anul 2011 a fost aprobat primul standard de cost, însă acesta se
detașează de spiritul și litera legii. Prin divizarea standardului în două componente - „cheltuieli
de personal” și „alte cheltuieli” -, fără posibilitatea transferului de sume între cele două categorii,
Ministerul Educației și Guvernul au irosit esența reformei finanțării învățământului
preuniversitar. ACoR pledează pentru respectarea întocmai a spiritului și literei Legii nr. 1/2011
a educației naționale și pentru aprobarea, în anul 2012, a unui standard unic de cost per elev, care
să permită școlilor eficiente să progreseze și să le oblige pe cele cu costuri mari de personal să se
reorganizeze, spre binele elevilor și al colectivităților locale.
În domeniul asistenței sociale, cea mai importantă modificare se referă la criteriile de eligibilitate
și la plata ajutorului social, care nu se mai efectuează din bugetele locale, ci de către serviciile
deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei și Solidarității Sociale. Astfel, primarii sunt
degrevați de presiunea beneficiarilor de ajutor social, putând organiza mai obiectiv activitățile în
acest domeniu.
ACoR salută proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice
locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și cel al
Codului administrativ al României, și încurajează Guvernul și Parlamentul să le adopte cât mai
curând.
Criza financiară a prin România pe picior greșit. Dintre toate problemele sectorului public, una
dintre cele mai des invocate a fost numărul mare de personal. La începutul anului 2009 erau
aproape 1,4 milioane de posturi ocupate și finanțate în sectorul public, din care jumătate din
bugetele unităților administrativ-teritoriale; între acestea, bugetele comunelor plăteau circa 250
de mii de persoane. Măsurile de reducere a cheltuielilor publice s-au concentrat în primul rând pe
cele de personal, deoarece erau considerate nesustenabile pe termen scurt și mediu. Pentru
administrația locală, reforma politicilor de resurse umane a însemnat: (i) impunerea unor
normative maximale de personal, (ii) obligativitatea respectării unor plafoane anuale de cheltuieli
de personal, (iii) reducerea cu 25% a tuturor veniturilor salariale, (iv) reforma sistemului de
salarizare și eliminarea unor sporuri și prime care suplimentau salariile reduse ale funcționarilor,
(v) blocarea ocupării posturilor de execuție vacante. Existența simultană a mai multor interdicții
este deopotrivă comică și tragică. Comică, deoarece Guvernul și Parlamentul nu au putut
concepe una sau două măsuri care - singure - să atingă obiectivele fiscale propuse; a fost nevoie
de cinci intervenții! Tragică, deoarece efectele negative asupra serviciilor publice și încrederii
populației în capacitatea administrației locale sunt iremediabile. ACoR solicită și pe această cale
eliminarea interdicției ocupării posturilor vacante, în condițiile păstrării normativelor și a
plafoanelor de cheltuieli de personal.
Noile reguli și constrângeri bugetare au provocat o reducere importantă a autonomiei locale, iar
ACoR nu poate fi de acord cu modul în care ele au fost elaborate și legiferate. Desigur, toate
autoritățile publice trebuie să contribuie la însănătoșirea finanțelor țării - iar comunele au plătit
deja un preț scump -, dar nu pot fi acceptate (i) incapacitatea de estimare a impactului măsurilor
luate și a efectelor colaterale, (ii) lipsa consultării cu cei afectați, (iii) neluarea în seamă a
opiniilor celor care aplică regulile propuse, (iv) lipsa transparenței, a (v) comunicării prealabile a
intențiilor de legiferare sau a (vi) pregătirii personalului în implementarea noilor reglementări.
Din punctul de vedere al autorităților administrației publice locale - al comunelor în special -,
toate aceste neajunsuri au creat un context legislativ opac și total lipsit de predictabilitate. Or,
aceste caracteristici sunt două mari piedici în calea dezvoltării locale durabile și calității
serviciilor publice furnizate cetățenilor.
Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare și a O.U.G. nr.
63/2010 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, a fost creată o interdependență strânsă între toate
bugetele publice în scopul stabilității macroeconomice și predictabilității; reversul medaliei a fost
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diminuarea autonomiei tuturor bugetelor, în special a celor locale. În prezent, veniturile și
cheltuielile bugetelor unităților administrativ-teritoriale sunt în mare măsură influențate de
valorile stabilite în Strategiile fiscale-bugetare anuale și în legile de aprobare a plafoanelor
acestora, cel puțin în ceea ce privește transferurile de la bugetul de stat1, cheltuielile de personal
și capacitatea de contractare și implementare a datoriei publice locale. Noile reguli bugetare
aplicabile la nivel local impun restricții severe libertății de decizie în privința structurii, aprobării
și execuției bugetelor, contractării datoriei publice, planificării și realizării cheltuielilor de
investiții, accesului la Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului. Mai mult, cotele defalcate din
impozitul pe venit au fost reduse atât în anul 2010, cât și în anul 2011, cu impact negativ major
asupra fondurilor de echilibrare a bugetelor locale.
Obiectivele evidente ale noilor norme sunt instaurarea disciplinei bugetare, prevenirea
acumulării de plăți restante și reducerea stocului existent, iar ACoR le poate accepta. Totuși,
trebuie spus că, cel puțin în cazul comunelor, majoritatea arieratelor a fost cauzată de politicile
imprevizibile ale Guvernului și ale ministerelor în finanțarea proiectelor de dezvoltare prin
programele naționale de investiții. Practica acestor programe a fost de a aproba mii de obiective
și a transfera sume mici pentru implementare, fără un orizont de timp clar în privința alocării
tuturor resurselor până la finalizare.
Inflația legislativă în domeniul finanțelor publice locale în ultimii patru ani a afectat semnificativ
coerența reglementărilor, ceea ce conduce în practică la interpretări și soluții incorecte. ACoR
susține un demers de asanare și consolidare a legislației financiare și fiscale locale, similar celui
prin care a fost elaborat proiectul Codului administrativ al României. Prin Codul finanţelor
publice locale, ACoR propune sistematizarea și corelarea normelor juridice specifice acestui
domeniu (gestiunea bugetară, transferurile de la bugetul de stat, datoria publică, reglementarea
veniturilor fiscale, administrarea fiscală, procedura fiscală etc.). Astfel, va fi ușurată informarea
contribuabililor, pe de o parte, şi practica administrațiilor locale, pe de altă parte. Totodată,
elaborarea Codului este și o ocazie pentru promovarea unor noi măsuri de reformă.
Analiza situațiilor financiare a comunelor în anii 2008-2011 relevă o serie de concluzii
importante.
- Transferurile de la bugetul de stat pentru echilibrare și pentru investiții au scăzut
semnificativ, ceea pune comunele în imposibilitatea de a-și onora obligațiile de plată către
furnizori. ACoR consideră că această situație poate fi parțial remediată prin descentralizarea
unor noi venituri la bugetele locale, respectiv cele din amenzile aplicate persoanelor juridice,
și prin eliminarea limitei de 20% până la care autoritățile deliberative pot majora impozitele
locale.
- Resursele atrase prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și programele operaționale
au crescut, însă nu suficient cât să acopere diminuările de la bugetul de stat.
- Dependența de transferuri de la bugetul de stat e mult mai mare la comune față de municipii
și orașe.
- Ponderea veniturilor proprii este mult mai redusă la comune decât la orașe și municipii.
- Resursele bugetare disponibile autorităților locale - măsurate în lei per locuitor - nu sunt
nicidecum comparabile: dacă un primar de comună s-a bucurat - în anul 2010 - de 1.282 de
lei per locuitor, unul de oraș a dispus de 1.830 de lei (+42%), iar unul de municipiu de 2.144
de lei (+67%).
- Lipsa de predictabilitate a transferurilor pentru echilibrare și investiții din bugetul de stat
către bugetele locale este un neajuns care obstrucționează planificarea multi-anuală a
proiectelor, cheltuielilor și datoriei publice. Deși există cifre orientative în Strategia fiscalbugetară pe un orizont de timp de 3 ani, practica din anul 2012 a demonstrat că legile anuale
1

Sume defalcate și subvenții.
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ale bugetului de stat nu le respectă. De aceea, ACoR solicită Guvernului ca anexele
referitoare la sumele defalcate din TVA ale legii bugetului de stat să includă, pe lângă
valorile pentru anul în curs, și previziuni pentru încă 2 ani ulteriori.
Conform Strategiei fiscal-bugetare 2012-2014, în următorii trei ani sumele de echilibrare vor
rămâne relativ constante, iar transferurile pentru investiții vor scădea la jumătate față de
realizările anului 2011. În aceste condiții, subfinanțarea bugetelor comunelor se va croniciza,
iar principalii pierzători vor fi cetățenii și operatorii economici cu creanțe nerecuperate.
Cheltuielile comunelor sunt în continuă scădere; în anul 2011 au fost cu 14% mai mici față
de anul 2008. Cele mai importante scăderi au avut loc la investiții; față de anul 2008,
cheltuielile de capital au fost mai mici cu circa 2 mld. lei în anul 2010. Capitolul bugetar cu
cele mai mari pierderi de resurse a fost „Transporturi”. Consecința acestor involuții a fost
acumularea plăților restante în contul comunelor.
Dezechilibrele dintre categoriile de unități administrativ-teritoriale se prelungesc și la nivelul
cheltuielilor; chiar și exprimate în valori per capita, comunele cheltuiesc semnificativ mai
puțin decât orașele și municipiile cu personalul, cu bunuri și servicii și cu investițiile.
Același indicator - cheltuielile per locuitor - arată decalajele dintre comune și celelalte u.a.t.
și în cazul capitolelor funcționale de cheltuieli. În anul 2010, lipsa resurselor și/sau nevoile
mai reduse s-au concretizat în cheltuieli inferioare în cazul învățământului, transporturilor,
dezvoltării publice și protecției mediului; ultimele trei capitole sunt și cele în care se
concentrează investițiile locale. În schimb, costurile fixe și-au lăsat amprenta în privința
capitolelor bugetare „Autorități publice” și „Asigurări și asistență socială”, unde comunele
au realizat cheltuieli per locuitor superioare orașelor și municipiilor.
În concluzia analizei structurii și tendințelor de cheltuieli, putem afirma că, exceptând
proiectele cu finanțare externă nerambursabilă - de care beneficiază oricum o minoritate a
colectivităților rurale -, resursele utilizate de primăriile de comune pentru investiții în
infrastructură - fie din resurse proprii, fie din programe naționale - sunt în scădere. Or, în
lipsa unei infrastructuri acceptabile, nu poate fi vorba de progrese economice și sociale,
majoritatea comunelor rămânând condamnate la subdezvoltare.
Având în vedere contextul economic, care nu permite o creștere substanțială a sumelor
defalcate pentru echilibrare, și situația dificilă a comunelor cu investiții în continuare și
furnizori neachitați, ACoR consideră că revizuirea sistemului de echilibrare a bugetelor
locale, pentru a direcționa mai multe din resursele actuale către comune, este o soluție reală.
ACoR propune sistem de echilibrare constituit nu la nivel de județ, ca în prezent, ci la nivel
național; într-un asemenea sistem s-ar aplica aceeași formulă de repartizare, însă ierarhizarea
ar include toate colectivitățile locale. Astfel, comunele ar beneficia de mai multe resurse
potențiale, iar alocările ar fi mai echitabile, indiferent de județele de proveniență.
Plățile restante au devenit un fenomen frecvent în contextul situației economice recente. O
bună parte din amendamentele aduse în anul 2010 legii finanțelor publice locale au fost
menite să prevină acumularea și să reducă stocul plăților restante ale bugetelor unităților
administrativ-teritoriale către furnizori. Ritmul diminuării acestora nu este unul alert, așa
cum ar fi fost de dorit în contextul noilor reguli bugetare; în 2011 arieratele erau cu numai
20% mai mici decât la apogeul din anul 2009. Explicația se regăsește în tendințele diferite
între categoriile de colectivități locale: municipiile au reușit să reducă stocul arieratelor cu
aproape jumătate, însă județele și comunele se confruntă cu o evoluție contrară. Dacă în
cazul județelor motivul e legat de preluarea în subordine a aproape 300 de spitale, la comune
cauza este subfinanțarea, care a împiedicat finalizarea și/sau achitarea miilor de lucrări de
investiții începute în anii creșterii economice.
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- Tendința din ultimii 3 ani de reducere a veniturilor cu destinație generală sau pentru
investiții afectează în primul rând comunele. Acestea nu pot mobiliza resurse suplimentare
la nivel local pentru achitarea plăților restante, în paralel cu furnizarea continuă a serviciilor
publice. Având în vedere că la comune majoritatea plăților restante provin de la investiții cofinanțate de bugetul de stat - prin diverse programe naționale -, ACoR consideră necesar un
sprijin special din partea Guvernului pentru depășirea acestei situații dificile, respectiv
alocarea unor sume pentru stingerea obligațiilor neachitate în valoare de maxim 500.000 de
lei. Peste o mie de comune ar beneficia de o asemenea măsură, care necesită un efort de
până la 250 de milioane lei.
- Accesul comunelor pe piețele financiare nu mai este un simplu deziderat. Aproape o mie au
contractat împrumuturi în ultimii 6 ani, iar tendința se va menține și în viitorul apropiat, dacă
luăm în considerare numai necesarul de co-finanțare al proiectelor europene. Cu toate
acestea, autoritățile locale trebuie să depășească multe obstacole până la contractarea și
utilizarea disponibilităților dintr-un împrumut. În prezent, coexistă trei limite de îndatorare
pe care o primărie interesată trebuie să le respecte; ele se referă nu numai la bonitatea
debitorului, ci și la permisiunea de contractare și la eșalonarea tragerilor. Asemenea piedici,
impuse încă din anul 2009, în scopul limitării deficitului bugetului general consolidat,
reprezintă o încălcare a autonomiei locale. Deși traversăm o perioadă dificilă, ACoR nu este
de acord cu abdicarea de la principiile descentralizării pentru imperative pe termen scurt sau
mediu, întrucât o măsură ce astăzi pare excepțională în scurt timp poate deveni normalitate.
În urma aplicării măsurilor de reducere a cheltuielilor de personal în perioada 2009-2011, la
comune, personalul total a scăzut cu 50 de mii de persoane, respectiv 20%. Cele mai mai scăderi
au avut loc în rândul personalului normat prin O.U.G. nr 63/2010 și în servicii sociale, cu câte 19
de posturi pierdute; în învâțământ au fost reduse 13 mii de posturi. La sfârșitul anului 2011,
comunele mici aveau un număr mediu de 12 angajați, inclusiv primarul și viceprimarul,
comunele medii 20 de angajați, iar cele mari 44. Normativele calculate pe baza O.U.G. nr.
63/2010 permit comunelor să angajeze personal, însă blocarea ocupării posturilor vacante le
împiedică. Astfel, există, în medie, 4 posturi disponibile neocupate la comunele mici și până la
16 la comunele mari.
Între comune există 251 de cazuri în care numărul personalului de sub incidența normativului
este mai mic de 12 persoane, inclusiv cei doi aleși locali din executiv; în peste 20 dintre situații,
populația comunelor depășește 3.000 de locuitori. În aceste condiții, este foarte dificil pentru
administrațiile locale să-și realizeze competențele. Numărul personalului de execuție este pur și
simplu insuficient pentru toate sarcinile legale. ACoR solicită eliminarea interdicției de ocupare
a posturilor vacante, până la limita normativului de personal comunicat fiecărei primării. Astfel,
locuitorii spațiului rural vor avea o șansă în plus să se bucure de servicii mai bune.
În perioada 2007-2011 au fost alocate peste 8 mld. lei de la bugetul de stat în cadrul celor mai
mari 6 programe naționale de investiții. La comune, contribuția lor a fost completată și din surse
externe nerambursabile, cele mai importante fiind programul SAPARD și Programul Național de
Dezvoltare Rurală. Analiza evoluției indicatorilor de dezvoltare în perioada 2006-2010 relevă
creșteri, însă nu spectaculoase; conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică,
între anii 2006-2010, în comune s-au construit 10.139 de km de rețea de apă (+20%), 3.341 de
km de rețea de gaze naturale (+12%) și 1.402 km de rețea de canalizare (+7.5%).
În opinia ACoR, una dintre cauzele eficienței reduse a utilizării fondurilor naționale pentru
investiții este funcționarea programelor. ACoR consideră că gestiunea separată a programelor
naționale de investiții a adus deservicii atât colectivităților locale, cât și Guvernului, și solicită
remedierea situației prin desemnarea unei autorități coordonatoare2, care să vegheze, împreună
2

Ministerul Administrației și Internelor sau Ministerul Finanțelor Publice.

7

cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, la raționalitatea și corelarea
deciziilor de aprobare a proiectelor și alocare a fondurilor. Această entitate ar trebui să
monitorizeze și aplicarea prevederilor legii finanțelor publice locale privind contractele de
finanțare pentru obiectivele de investiții co-finanțate prin programe naționale și să publice
rapoarte de progres ale tuturor proiectelor de investiții din fonduri publice naționale și ale
Uniunii Europene.
Starea infrastructurii în comunele din România este departe de standardele unei colectivități
rurale medii europene. Necesarul celor 2.861 de comune poate fi divizat în două categorii:
infrastructura de bază și cea suplimentară. Infrastructura de bază include elementele obligatorii
pentru fiecare comună, indiferent de mărime, relief și configurație; acestea asigură accesul
oricărui cetățean la servicii esențiale și este în concordanță chiar și cu resursele celor mai sărace
comune. Infrastructura suplimentară este alcătuită din obiective care aduc un plus de confort și
calitate vieții locuitorilor, este corelată cu resursele financiare și umane locale și este așteptată de
populație, ținând cont și de mărimea unității administrativ-teritoriale.
Realizarea obiectivelor de infrastructură, chiar și a pachetului de bază, nu poate fi finanțată
numai din bugetele locale. Investițiile inițiale depășesc posibilitățile majorității comunelor; de
aceea, guvernul are datoria de a sprijini administrațiile locale, fie prin contribuții financiare, fie
prin construirea propriu-zisă. Pentru a veni în sprijinul demersului de raționalizare a efortului
investițional în infrastructura publică locală, ACoR supune atenției propuneri pentru conținutul
pachetelor de infrastructură sus-menționate.
De asemenea, ACoR prezintă recomandări concrete de măsuri de sprijin din partea Guvernului și
Uniunii Europene în perioada 2014-2020 pentru dezvoltarea durabilă a comunelor. Ele răspund
nu numai nevoilor imediate, ci și celor pe termen mediu și lung. Având în vedere contextul
elaborării - în această perioadă - a Cadrului Național Strategic de Referință, pe baza căruia vor fi
stabilite prioritățile și domeniile de intervenție ale programelor operaționale co-finanțate de
Uniunea Europeană, ACoR consideră această contribuție drept binevenită și invită factorii de
analiză și pe cei de decizie implicați să o ia în considerare.
Suntem de acord că nevoile totale de investiții sunt mult peste posibilitățile financiare și
instituționale ale țării. De aceea, pledăm pentru o implementare etapizată, ținând cont de
priorități de dezvoltare, de fondurile disponibile, de capacitatea de execuție și de administrare
ulterioară. Scopul ACoR este să atragă surse de finanțare a dezvoltării rurale într-un mod
organizat și rațional, care să garanteze și funcționalitatea pe termen mediu a dotărilor și
serviciilor publice locale astfel realizate.

8

Lista abrevierilor
A.d.i. - asociație de dezvoltare intercomunitară
ACoR - Asociația Comunelor din România
ANL - Agenția Națională pentru Locuințe
CE - Comisia Europeană
CNI - Compania Națională de Investiții
FEADR - Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
FMI - Fondul Monetar Internațional
H.G. - hotărâre a Guvernului
IFI - instituții financiare internaționale
M.A.I. - Ministerul Administrației și Internelor
M.F.P. - Ministerul Finanțelor Publice
O.G. - ordonanță a Guvernului
O.U.G. - ordonanță de urgență a Guvernului
PIB - produsul intern brut
PNDR - Programul Naționale de Dezvoltare Rurală
U.a.t. - unitate administrativ-teritorială
UE - Uniunea Europeană

9

Contextul macroeconomic
Situaţia macroeconomică
Debutul crizei economice şi financiare internaţionale la sfârşitul anului 2008 a scos la suprafaţă
dezechilibrele majore acumulate de economia românească în perioada pre-criză. Creşterea
economică înregistrată de România în perioada 2005-2008 a fost susţinută de un consum privat şi
guvernamental exuberant finanţat într-o proporţie ridicată prin credite externe, în special pe
termen scurt. Cererea internă a fost satisfăcută în această perioadă în special prin importuri, care
au condus la acumularea unui deficit de cont curent de până la 14,3% din produsul intern brut
(PIB) în anul 2007. În acelaşi timp, veniturile la bugetul de stat au crescut într-o manieră
nesustenabilă, fiind alimentate de creşterea accelerată a consumului, creând premizele unor
politici fiscale pro-ciclice. Astfel, chiar dacă în perioada 2005-2007 deficitul bugetar s-a încadrat
în limita de 3% din PIB, o analiză mai detaliată a poziţiei fiscale evidențiază că încă din anii de
creştere economică finanţele publice româneşti se situau pe o traiectorie nesustenabilă. Deficitul
bugetar structural3 se situa încă din 2006 la un nivel de 4,3% din PIB, care reclama un
comportament prudent în proiectarea şi implementarea politicilor fiscale.
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Criza economică şi financiară globală, manifestată cu intensitate în anul 2009, a reprezentat
contextul dominant nefavorabil în care a funcționat economia românească. Creşterea aversiunii
la risc pe plan global şi intrarea în recesiune a ţărilor dezvoltate a determinat o scădere
semnificativă a resurselor de finanţare externe. Prin urmare, a fost necesară o ajustare rapidă şi
amplă a deficitului extern pentru a aduce fundamentele macroeconomice către niveluri
sustenabile.
Acordul semnat de autorităţile române cu UE-FMI-IFI în martie 2009 a reprezentat un factor
stabilizator în acest proces de ajustare. Prin acest acord, instituţiile financiare internaţionale au
pus la dispoziţia autorităţilor româneşti un pachet de asistenţă financiară de 20 de mld euro, în
3

Deficitul bugetar ajustat cu poziţia economiei pe ciclul economic. Deficitul structural este deficitul bugetar care sar înregistra dacă PIB-ul ar fi la nivelul său potenţial; este acea valoare a deficitului care s-ar înregistra în lipsa
influenţelor ciclului economic.
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perioada 2009-2011, pentru a atenua impactul economic al ajustării deficitului extern, a limita
deprecierea cursului de schimb şi îmbunătăţi percepţia investitorilor străini asupra economiei
locale. În schimbul acestui pachet de finanţare, autorităţile publice s-au angajat să implementeze
un set extins de măsuri de reforme structurale, menite să readucă finanţele publice pe o
traiectorie sustenabilă. Programul a fost încheiat cu succes în luna martie 2011, autorităţile
române îndeplinind toate criteriile de performanţă şi implementând o parte din reformele
structurale stabilite în acordul iniţial de finanţare.
Pentru a asigura o continuitate procesului de consolidare fiscală, Guvernul a încheiat un nou
acord preventiv cu instituţiile financiare internaţionale, începând cu luna martie 2011, care
urmărește consolidarea creşterii economice şi asigurarea stabilităţii financiare. Noul program
pune la dispoziţie aproximativ 6 miliarde de euro din partea FMI și UE pentru a asigura un
tampon de lichiditate în condiţiile unui scenariu macroeconomic advers, guvernul
neintenţionând, însă, să efectueze trageri din aceste fonduri. Ultima misiune de evaluare a
performanţei autorităţilor în cadrul noului program, care a avut loc la începutul anului 2012, a
confirmat că toate criteriile de performanţă stabilite cu FMI pentru finalul lunii decembrie au fost
îndeplinite.
Creşterea economică în România a intrat în teritoriu negativ începând cu trimestrul IV din anul
2008, pe fondul contracţiei consumului final şi prăbuşirii activităţii din industrie. Comparativ cu
vârful de creştere economică înregistrat în trimestrul III al anului 2008, activitatea economică a
scăzut cu o rată cumulată de 8,8% până în trimestrul III din anul 2010.
Reluarea creşterii economice a fost întârziată de punerea în aplicare a măsurilor decisive
necesare pentru corectarea dezechilibrelor structurale majore existente la momentul declanşării
crizei. Astfel, produsul intern brut în România a reintrat pe o traiectorie de creştere începând cu
trimestrul IV din anul 2010, mult mai târziu comparativ cu situaţia din majoritatea noilor membri
ai Uniunii Europene. Acest lucru poate fi explicat parţial prin amplitudinea dezechilibrelor
acumulate înainte de criză în România, dar şi prin măsurile de austeritate amânate în anul 2009 şi
implementate începând cu trimestrul III al anului 2010, ceea ce a întârziat revigorarea cererii
interne.
Producţia industrială a fost sever afectată de criza economică globală, însă tendinţa de creştere în
termeni anuali a fost reluată începând din trimestrul IV al anului 2009. Revigorarea cererii
externe în anul 2010 şi prima parte a anului 2011 a determinat o creştere a activităţii industriale
peste nivelul maxim atins în perioada de pre-criză.
Grafic: PIB real (2008 T2=100)
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Activitatea economică a crescut peste aşteptări în anul 2011, pe fondul unei performanţe bune în
industrie şi urmare unui an agricol excepţional.
Cererea externă a reprezentat principalul motor de creştere pentru industrie în prima parte a
anului trecut, exporturile depăşind cu peste 30% nivelul maxim înregistrat înaintea crizei din
2008. Chiar dacă perspectivele economice din Zona Euro s-au înrăutățit în a doua jumătate a
anului, industria a reuşit să-şi menţină tendinţa de creştere, pe fondul revigorării cererii interne
pentru produse industriale.
Volumul recoltei agricole a atins în anul 2011 cel mai înalt nivel din ultimele două decenii,
înregistrând o dinamică anuală de +15%, condițiile climaterice favorabile fiind motivul principal
pentru această evoluţie. Agricultura este un sector de importanta sistemică pentru economia
românească, contribuind în anul 2010 cu 6,7% la formarea valorii adăugate brute si utilizând
26% din forţa de muncă totală (în marea majoritate angajaţi pe cont propriu).
Anul 2012 va reprezenta o provocare pentru economia românească, balanţa riscurilor fiind
înclinată către o creştere economică marginală (0,5%), plecând de următoarele premise:
(-) În primul rând, este foarte probabil ca agricultura să nu mai înregistreze performanţa
excepţională din 2011, ceea ce ar însemna din start o contribuţie negativă la creşterea
economică.
(-) Reintrarea economiei Zonei Euro în recesiune se va reflecta negativ asupra
exporturilor nete şi intrărilor de capitaluri străine. Relansarea cererii interne nu poate
avea loc in condiţiile unor investiţii străine reduse.
(-) Sentimentul de încredere al populaţiei în perspectivele economice se situează încă la
un nivel relativ scăzut, care se traduce printr-o înclinaţie mai redusă spre consum şi, în
acelaşi timp, printr-o tendinţă mai mare de economisire.
(-) Continuarea procesului de consolidare fiscală va limita capacitatea autorităţilor
publice de a stimula economia pe termen scurt.
(-) Alegerile parlamentare şi locale din 2012 comportă o serie de riscuri legate de
potenţiale derapaje fiscale, a căror materializare ar putea duce la o penalizare din partea
investitorilor străini (ieşiri de capitaluri străine).
(+) Accelerarea absorbţiei fondurilor europene reprezintă singura pârghie prin care
guvernul ar putea contrabalansa impactul negativ al factorilor enumeraţi mai sus asupra
creşterii economice. Rata de absorbţie a fondurilor europene se situează în prezent la unul
dintre cele mai scăzute niveluri din UE (3,72% în octombrie 2011).
Potenţialul de creştere economică pentru România în perioada post-criză se situează semnificativ
sub creşterea economică medie înregistrată în perioada pre-criză. Ca prime explicații, se
evidențiază imposibilitatea repetării consumului exuberant alimentat de credit ieftin din anii
2006-2008 și dependența ridicată a creșterii economice de investiții.
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Grafic: Creşterea PIB real în România
medie 2000-2011: 3.9
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Impactul crizei economice asupra finanţelor publice
Programul de consolidare fiscală implementat de guvern începând cu doua jumătate a anului
2010 a readus finanțele publice pe o traiectorie sustenabilă. Deficitul bugetar s-a corectat de la un
maxim de 7,3% din PIB în anul 2009 (calculat pe baza metodologiei naționale4) la 4,4% din PIB
în anul 2011.
Proiectul bugetului de stat pe anul 2012 îşi propune un obiectiv de deficit bugetar de 1,9% din
PIB (standarde cash), semnificativ mai ambiţios decât nivelul de 3% asumat în Strategia fiscalbugetară 2012-2014, aprobată de Guvern în luna august 2011, și în pofida revizuirii descendente
semnificative a perspectivelor macroeconomice. Cu toate acestea, se remarcă lipsa unui
angajament ferm pentru această nouă ţintă de deficit, în condiţiile în care textul raportului care
însoţeşte proiectul bugetului de stat pe anul 2012 prevede explicit posibilitatea majorării acesteia
pe parcursul anului.
O comparație între starea finanțelor publice din 2009 și cea existentă la sfârșitul anului 2011
relevă următoarele aspecte:
 Consolidarea fiscală din ultimii doi ani s-a realizat atât pe partea de cheltuieli, cât și pe
partea de venituri publice. Reducerea cheltuielilor publice a avut, însă, un impact mult
mai mare asupra reducerii deficitului bugetar comparativ cu creșterea veniturilor publice.
 Cea mai importantă ajustare (în termeni relativi față de PIB) a fost înregistrată pe partea
cheltuielilor cu personalul. Începând cu iulie 2010, au fost reduse salariile din sectorul
public cu 25%. Chiar dacă în 2011 au fost majorate, la sfârșitul anului acestea se situau în
continuare cu aproximativ 5%, în termeni ajustați sezonier, sub nivelul din prima
jumătate a anului 2010. În același timp, guvernul a început să disponibilizeze personalul
din administrația publică. Între anii 2009 și 2011, cheltuielile cu personalul din sectorul
public au scăzut nu numai în termeni relativi față de PIB, cât și în termeni nominali.
 Cheltuielile cu asistența socială au crescut cu un ritm mai redus PIB în ultimii 2 ani,
contribuind la procesul de consolidare fiscală. În schimb, cheltuielile cu bunuri și servicii
au rămas nemodificate față de PIB, înregistrând o dinamică pozitivă, în linie cu cea a PIB
nominal.
 În privința veniturilor, cele fiscale (impozit pe profit, impozit pe venit, TVA, accize) au
crescut cu aproximativ 1,1% din PIB din anul 2009 până în anul 2011. Această creștere s-

4

Pe baza metodologiei Europene ESA 95 deficitul s-a corectat de la 9% în 2009 la 4.8% în 2011
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a datorat aproape în exclusivitate majorării TVA de la 19% la 24% în anul 2010. În
același timp, M.F.P. a colectat mai mult și din accize.
Fondurile primite de la Uniunea Europeană, precum și plățile către beneficiari, sunt
înregistrate în bugetul public atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli. În
aceste condiții, transferurile mai mari de la Uniunea Europeană explică o parte din
creșterea veniturilor publice în PIB din ultimii 3 ani.

Venituri totale
1. Venituri de bază
A. Taxe
-impozit pe profit
-impozit pe venit
-TVA
-accize
B. Contribuții sociale
2. Alte venituri

% din PIB, metodologie cash
2010 2011P 2012P
32.8
33.4
33.7
27
28
27.8
18.1
19
19
2
1.8
1.9
3.5
3.4
3.4
8.9
9
8.6
3.4
3.7
3.7
8.9
9
8.8
5.8
5.4
5.9

% din PIB, metodologie cash
2010 2011P 2012P
Cheltuieli totale
39.4
37.8
35.6
1. Cheltuieli de bază
32.7
30.9
29.5
- Bunuri și servicii
5.8
5.4
5.5
- Cheltuieli cu personalul
8.3
7.5
6.9
- Asistență socială
13.4
12.5
11.7
- Cheltuieli de capital
3.8
3.7
3.6
- Cheltuieli cu dobânzile
1.4
1.8
1.8
2. Alte cheltuieli
6.7
6.9
6.1
Deficit bugetar
-6.6
-4.4
-1.9

Programul de ajustare structurală 2010-2011
La începutul anului 2010, în timpul negocierilor cu FMI și CE, autoritățile române s-au angajat
să ia măsuri radicale pentru a readuce deficitul bugetar în limite sustenabile. Estimările de la
momentul respectiv arătau că deficitul bugetar ar fi atins peste 9% din PIB la sfârșitul anului
2010, dacă nu s-ar fi luat măsuri corective.
În iunie 2010, Parlamentul a aprobat un set de măsuri de austeritate menite să readucă poziția
finanțelor publice pe o traiectorie sustenabilă. Deși în setul inițial de măsuri se prevedea, printre
altele, o scădere cu 25% atât a salariilor din sectorul public, cât și a pensiilor, această din urmă
propunere a fost declarată neconstituțională și, prin urmare, guvernul a fost nevoit să recurgă la
majorarea TVA de la 19% la 24%. Alături de aceste măsuri principale, au fost propuse și
aprobate măsuri adiționale menite să reducă cheltuielile publice și să scadă deficitul bugetar:
- scăderea salariilor în sectorul public cu 25%;
- creșterea TVA de la 19% la 24%;
- reducerea cu 15% a transferurilor sociale (cu excepția pensiilor);
- impozitarea cu 16% a depozitelor bancare și a tichetelor de masă;
- impozitarea cu 16% a câștigurilor din capital din titluri financiare deținute peste 1 an;
- transformarea pensiilor speciale în pensii normale;
- reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii în sectorul public și companii de stat;
- reducerea transferurilor către autoritățile locale;
- scăderea subvențiilor la încălzire pentru populație;
- reducerea numărului de angajați în sectorul public;
- stabilirea unui impozit de solidaritate pentru persoanele care dețin mai mult de o
proprietate. Impozitul pe clădiri este cu 65% mai mare pentru a doua locuință, 150% mai
mare pentru a treia locuință și cu 300% mai mare începând cu cea de-a patra locuință;
- creșterea impozitului pe autovehicule;
- deduceri mai mici în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală;
- măsuri pentru limitarea evaziunii fiscale.
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Evoluții legislative în perioada 2009-2011
Reglementări ale organizării și funcționării administrației publice locale
Anii 2010 și 2011 au fost foarte dinamici din punct de vedere legislativ, multe dintre
reglementările adoptate de Parlament sau Guvern având influență directă și asupra administrației
publice locale. În acest capitol vom analiza noile reglementări cu impact semnificativ asupra
organizării și funcționării primăriilor din comune. De asemenea, vom trece în revistă și câteva
dintre proiectele importante de lege aflate în diferite stadii de aprobare sau concepție.

Legea educației naționale
În anul 2011 a fost promulgată Legea nr. 1/2011 a educației naționale; majoritatea prevederilor
au intrat în vigoare în anul 2011, iar unele vor intra în vigoare la începutul anului școlar 20122013. Legea aduce noutăți importante în ceea ce privește responsabilitățile autorităților
administrației publice locale în organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de învățământ,
în sensul descentralizării competențelor.
Printre cele mai importante noi competențe ale autorităților locale se numără aceea de aprobare a
rețelei de învățământ preuniversitar de stat și particular din fiecare unitate administrativteritorială (u.a.t.), cu avizul conform al inspectoratelor școlare județene. Cel puțin la nivelul
liceal, profesional și postliceal, această prevedere este de natură să adapteze conținutul
învățământului la cerințele economiei locale, creând condițiile unei mai mari implicări a
operatorilor economici în procesul educațional. Legea educației naționale stabilește și limitele
inferioare de elevi pentru organizarea unităților de învățământ cu personalitate juridică, deși
permite derogări în u.a.t. unde numărul de preșcolari și școlari nu atinge limitele precizate. De
asemenea, sunt prevăzute noi limite ale numărului de elevi din clasele de studiu.
Cele mai importante decizii referitoare la funcționarea școlii se vor lua de către consiliile de
administrație. Acestea sunt alcătuite din reprezentanți ai cadrelor didactice, ai părinților și
autorităților locale. Niciuna dintre cele trei categorii de membri nu deține singură majoritatea
absolută în consiliu. Printre cele mai importante decizii și proceduri implementate de către
consiliul de administrație menționăm: organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de
director și director adjunct, aprobarea angajării şi disponibilizării personalului didactic,
aprobarea proiectului bugetului școlii, aprobarea planului de dezvoltare instituțională și al
curriculum-ului la decizia școlii. Descentralizarea politicilor de resurse umane la nivelul unității
de învățământ este, probabil, cel mai mare câștig al legii educației naționale, dar, simultan, pune
pe umerii reprezentanților administrației locale responsabilități importante. În privința conducerii
școlilor, candidații declarați câștigători la concursurile organizate de consiliile de administrație
încheie contracte de management cu primarii. Eliberarea din funcție se face tot de către primar,
însă, numai la propunerea - adoptată cu votul a două treimi din membri - a consiliului de
administrație.
Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional
acreditat va fi asigurată de la bugetul de stat, pe baza standardelor de cost per elev; legea enunță
această prevedere la articolele 9 și 101. Prin finanțarea de bază se înțelege totalitatea costurilor
cu personalul, formarea și evaluarea acestuia, evaluarea elevilor, „materiale și servicii” și
„întreținerea curentă”. Celelalte cheltuieli, respectiv finanțarea complementară și suplimentară,
se asigură combinat de la bugetul de stat și bugetele locale, fără vreun raport precizat clar.
În privința finanțării de bază, care contează pentru mai mult de 90% din bugetele unităților de
învățământ, legea educației mai precizează că standardul de cost se elaborează și actualizează
15

anual de către Ministerul Educației și se aprobă de către guvern. Pentru anul 2012 a fost aprobat
primul standard de cost, însă acesta se detașează de spiritul sau litera legii în câteva privințe
esențiale:
- se aplică numai învățământului preuniversitar de stat5;
- standardul de cost, așa cum a fost aprobat prin H.G. nr. 1274/2011, nu este unic pentru
toate categoriile de cheltuieli prevăzute de lege în dreptul finanțării de bază; cu scopul
nedeclarat de a securiza fondurile pentru cheltuielile de personal, Ministerul Educației a
propus, iar Guvernul a aprobat, două standarde per elev: unul pentru cheltuielile de
personal și altul pentru restul cheltuielilor;
- prin H.G. nr. 1274/2011 li se solicită și bugetelor locale să contribuie pentru acoperirea
cheltuielilor aferente finanțării de bază, drept neprevăzut de legea educației naționale.
Procesul de elaborare a standardului de cost per elev a fost opac și imprevizibil, structurile
asociative fiind solicitate să-și exprime opiniile asupra unui proiect de H.G. în luna decembrie a
anului 2011. Hotărârea prevede măsuri asiguratorii pentru situația, perfect plauzibilă, în care
finanțarea prin standard nu va fi suficientă pentru acoperirea costurilor, utilizând redistribuirea
fondurilor între școlile din aceeași colectivitate locală.
În aceste condiții, ACoR reamintește persoanelor implicate în determinarea standardului de cost
și factorilor de decizie că acest instrument are drept obiectiv raționalizarea rețelei școlare, prin
favorizarea unităților de învățământ performante în dauna celor neperformante, în funcție de
numărul de elevi înscriși. În plus, standardul de cost trebuie să ajute la eficientizarea resurselor;
un număr mai mare de elevi și un număr constant de cadre didactice conduc la economii de
scară, materializate prin fonduri suplimentare pentru alte tipuri de cheltuieli ale școlii. Or,
Ministerul Educației și Guvernul, prin divizarea standardului, fără posibilitatea transferului de
sume între cele două categorii de cheltuieli, au irosit tocmai esența reformei finanțării
învățământului preuniversitar. În acest fel, unitățile de învățământ care vor înregistra economii la
cheltuielile de personal nu le vor putea folosi pentru materiale didactice și alte dotări; în schimb,
economiile vor fi redistribuite altor școli mai puțin eficiente, care, astfel, nu vor găsi nici un
motiv să se restructureze.
ACoR pledează pentru respectarea întocmai a spiritului și literei Legii nr. 1/2011 a educației
naționale și pentru aprobarea, în anul 2012, a unui standard unic de cost per elev, care să permită
școlilor eficiente să progreseze și să le oblige pe cele cu costuri mari de personal să se
reorganizeze, spre binele elevilor și al colectivităților locale.

Reforma asistenței sociale
Asistența socială este una din competențele cele mai dificile pentru autoritățile publice locale
alese, captive între tendința de a-i mulțumi pe alegători și aceea de a nu irosi resursele limitate
ale bugetului local pe ajutoare sociale; în anul 2010, bugetele locale ale comunelor au cheltuit cel
puțin 500 de milioane de lei cu ajutorul social. În același an, legea venitului minim garantat a
fost radical modificată prin Legea nr. 276/2010 în ceea ce privește regimul aplicabil ajutorului
social.
Noua lege menține în sarcina autorităților locale responsabilități esențiale: de la efectuarea
anchetei sociale, la emiterea dispoziției pentru stabilirea/ suspendarea/ încetarea dreptului la
ajutor social, monitorizare și control. Condițiile pentru acordarea ajutorului au fost înăsprite,
ancheta socială consemnând acum orice surse neoficiale de venit din gospodărie, precum și
bunurile care indică disponibilitatea unor venituri mai mari decât cele declarate de solicitanți.

5

Prin Legea nr. 283/2011 s-a făcut derogare pentru anul 2012 de la aplicabilitatea standardului la învățământul
particular.
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Primăriile continuă să beneficieze de aportul destinatarilor ajutorului social la lucrări de interes
local.
Totuși, cea mai importantă modificare a regimului ajutorului social se referă la plata acestuia,
care nu se mai efectuează din bugetul local, prin dispoziția primarului, ci de către agențiile
județene pentru prestații sociale, servicii deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei și
Solidarității Sociale. Mai mult, acordarea ajutorului este condiționată de plata la zi de către
beneficiari a impozitelor și taxelor locale, inclusiv amenzile. Astfel, primarii sunt degrevați de
presiunea beneficiarilor de ajutor social, putând organiza mai obiectiv activitățile în acest
domeniu.

Descentralizarea în sănătate
În anul 2010, prin O.U.G. nr. 48/2010 au fost descentralizate 374 de spitale publice, majoritatea
către consiliile județene și primăriile de municipii. În perioada care a urmat au avut loc mai
multe proceduri de reorganizare care au dus la desființarea a circa 60 de spitale. În prezent, există
17 spitale în administrarea unor primării de comune (vezi anexa). Autoritățile locale respective
numesc și demit directorul spitalului, aprobă bugetul acestuia, conduc consiliul de administrație
prin reprezentanți desemnați și co-finanțează o parte din cheltuielile de investiții, reparații și
dotări.
Din perspectiva principiilor și regulilor descentralizării, transferul spitalelor la un nivel
administrativ atât de restrâns precum comunele nu este recomandat, deoarece acestea sunt
obligate să finanțeze servicii pentru ne-rezidenți, care nu contribuie cu impozite și taxe la
bugetele locale. Or, din cele 17 spitale aflate în subordinea comunelor, 7 sunt pentru boli cronice,
iar 4 sunt comunale; în toate aceste cazuri, pacienții nu provin exclusiv din colectivitățile locale
respective.
ACoR este de părere că numai în cazuri excepționale autoritățile locale din comune ar trebui să
administreze spitale publice. În schimb, comunele înstărite și de dimensiuni mari sunt încurajate
să înființeze centre de sănătate, care să furnizeze o gamă diversă de servicii medicale în
ambulatoriu.

Înființarea poliției locale
În anul 2010, Parlamentul a adoptat și Legea nr. 155/2010 a poliției locale. Polițiile locale le
înlocuiesc pe cele comunitare, având competențe suplimentare în domeniul disciplinei în
construcții și circulației rutiere pe drumurile publice din intravilan; acestea din urmă sunt limitate
la dirijarea traficului și aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile statice. Legea poliției locale
nu schimbă prevederile anterioare privind finanțarea, bugetele locale acoperind din venituri
proprii costurile de înființare și funcționare. În schimb, polițiștii locali sunt obligați să efectueze
câte un stagiu de pregătire în unitățile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor,
pe cheltuiala administrației publice locale.

Simplificarea regimului exproprierilor
Prin Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local au fost simplificate și scurtate semnificativ
procedurile de expropriere în vederea realizării unor obiective de investii enumerate. În ceea ce
privește infrastructura publică locală, prevederile acestei legi speciale se aplică în cazul lucrărilor
de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri de interes local, al lucrărilor de construcţie,
reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor
uzate, precum și pentru împădurirea terenurilor degradate.
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ACoR salută adoptarea acestei legi necesare, însă solicită și un amendament la Legea nr. 33/1994
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce privește declararea utilității
publice. În prezent această lege prevede ca utilitatea publică să fie declarată numai de guvern,
pentru lucrările de interes național, și de către consiliile județene sau consiliul general al
municipiului București, pentru lucrările de interes local. În scopul accelerării procedurilor și
respectării autonomiei locale, ACoR solicită dreptul declarării utilității publice pentru lucrări de
interes local și pentru consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor.

Proiecte de lege în dezbatere sau adoptare
Unul dintre proiectele de lege de importanță sistemică pentru administrația locală este cel de
modificare și completare a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali. În anul 2010, ACoR a participat la elaborarea
proiectului, care propune ca principale amendamente următoarele:
- funcţia de preşedinte de şedinţă a consiliilor locale va fi îndeplinită de primar;
- primarul va stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în nume personal;
- toţi semnatarii şi contrasemnatarii actelor administrative vor răspunde pentru acestea, în
funcţie de obiectul semnării/ contrasemnării;
- validarea mandatelor consilierilor şi constituirea consiliilor locale şi judeţene se va
realiza pe baza dovezii îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate; procedura de validare va fi
gestionată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, care întocmeşte un raport de
constatare a validării pentru fiecare consilier local sau judeţean ales; astfel, se elimină
comisiile de validare;
- adoptarea hotărârilor de către consiliile locale se face cu majoritatea simplă, inclusiv în
unele cazuri ce privesc patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale. Prin excepţie, pentru
unele cazuri expres reglementate (concesionarea, închirierea, darea în administrare
persoanelor de drept privat, vânzarea, după caz, a bunurilor proprietate publică sau
privată, proiectele în parteneriat public-privat şi achiziţionarea de bunuri imobile),
adoptarea hotărârilor se face cu majoritate calificată (două treimi);
- constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local
şi vacanţa funcţiei va fi realizată de către instanţe, la sesizarea secretarului
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau a oricărei persoane interesate.
Proiectul prevede ca noile reglementări să intre în vigoare la data constituirii noilor autorităţi
publice locale, după alegerile locale din anul 2012. La începutul anului 2011 proiectul se afla în
procedură de adoptare la Senat, camera decizională.
ACoR salută aceste modificări la regimul organizării și funcționării autorităților administrației
publice locale, însă regretă faptul că nu a fost acceptată propunerea de diminuare a numărului
consilierilor locali; în prezent, reprezentarea cetățenilor la nivelul unităților administrativteritoriale mici este excesivă, ceea ce determină și cheltuieli pe măsură. De asemenea, ACoR
pledează pentru adoptarea hotărârilor consiliilor locale exclusiv cu votul majorității consilierilor
locali, indiferent de domeniul în cauză.
Un alt proiect de lege de importanță sistemică elaborat, fără a fi supus încă dezbaterii publice,
este cel al Codului administrativ al României. Intenţia de sistematizare a cadrului legal din
domeniul administraţiei publice nu reprezintă un element de noutate, deşi nu au fost făcute
progrese în acest sens. Au existat planuri de codificare a legislației încă din anii ’70, dar
nematerializate. Proiectul Codului administrativ a fost elaborat în anul 2011 de către Ministerul
Administrației și Internelor, inclusiv cu consultarea structurilor asociative ale administrației
publice locale. El nu își propune să rescrie sau să reformeze profund reglementările în domeniu,
limitându-se la:
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definirea, clarificarea, reglementarea conceptelor, principiilor şi regulilor de bază în
dreptul administrativ6;
- îmbunătăţirea principalelor reglementări în domeniul administraţiei publice, inclusiv prin
eliminarea paralelismelor legislative, contradicţiilor între prevederile legale, acoperirea
vidurilor legislative, în vederea creării unui act normativ cadru ale cărui principii şi reguli
să fie respectate în mod unitar de legislaţia specifică;
- reglementarea a cinci domenii generale ale administraţiei publice: administraţia publică
centrală, administraţia publică locală, personalul din administraţia publică, proprietatea
publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi serviciile publice.
În ciuda abordării aparent minimaliste, proiectul Codului administrativ este binevenit; odată
adoptat de către Parlament, legea va aduce armonizarea mult așteptată a reglementărilor, fiind de
natură să amelioreze simțitor practica administrativă și la nivel local.
-

Reforma politicilor de personal și de salarizare
Normativele de personal în administrația publică locală
Criza financiară a prin România pe picior greșit. Dintre toate problemele sectorului public, una
dintre cele mai des invocate a fost numărul mare de personal. La începutul anului 2009 erau
aproape 1,4 milioane de posturi ocupate și finanțate în sectorul public, din care jumătate din
bugetele unităților administrativ-teritoriale; din bugetele comunelor erau plătite circa 250 de mii
de persoane. Măsurile de reducere a cheltuielilor publice s-au concentrat în primul rând pe cele
de personal, indiferent de sursele de finanțare, deoarece erau considerate nesustenabile pe termen
scurt și mediu. Pentru administrația locală, decizia a fost de impunere a unor normative
maximale de personal, care să împiedice primăriile și consiliile județene să angajeze ”în exces”.
Normativele s-au concretizat prin O.U.G. nr. 63/2010, care a modificat și legea finanțelor publice
locale.
Normativul de personal vizează o parte a serviciilor publice locale7, fără aplicare în învățământul
preuniversitar de stat, asistență socială și sănătate. Au fost stabilite normative separate pentru
serviciul de evidență a persoanelor și/sau al celui de poliție comunitară/ pază a obiectivelor de
interes județean, în cazul existenței acestora. Normativele se aplică la nivelul unității
administrativ-teritoriale, acoperind personalul tuturor instituțiilor subordonate, inclusiv al celor
autofinanțate. Pentru fiecare u.a.t. în parte, normativul se aplică în funcție de raportul populației
acesteia cu media de populație aferentă categoriei respective8. Pentru comune, normativele de
personal pentru serviciile publice locale de bază, serviciile publice comunitare locale de evidența
persoanelor și pentru poliția comunitară sunt următoarele:

6

De exemplu: administraţie publică, interes public, putere publică, instituţie publică, serviciu public etc.
Aparatele de specialitate, servicii de voluntari pentru situații de urgență, instituții de cultură, administrarea spațiilor
verzi, a bazelor sportive, a locuințelor, a piețelor, a domeniului public și privat, servicii comunitare de utilități
publice (dacă nu sunt concesionate unor societăți comerciale), administrarea drumurilor, promovare turistică,
protecția plantelor, camere agricole etc. Normativul include primarul, viceprimarul și secretarul u.a.t.
8
De exemplu, comuna Davidești din județul Argeș are 2.984 de locuitori, fiind la extremitatea superioară a
categoriei de populație respectivă (+31% față de medie). Populația medie a categoriei este 2.265. Normativul
categoriei este 19 angajați. Nivelul maxim aplicabil comunei Davidești va fi de 22.
7
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Intervalul de populație
1 (<1.500)
2 (1.500-3.000)
3 (3.000-5.000)
4 (5.000-10.000)
5 (10.000-20.000)

Valoare de referință pentru
normativ

Populația medie

14,0
19,0
25,0
35,0
52,0

1.182
2.265
3.813
6.218
11.038

Pentru serviciile publice comunitare locale de evidența persoanelor și pentru poliția locală
normativul este de un post la 1.000 de locuitori, dar nu mai puțin de 3 posturi. După cum vom
vedea în capitolul următor, noile prevederi au determinat o reducere masivă a personalului din
administrația locală. Și totuși, nu normativele de personal au fost cele mai constrângătoare
măsuri pentru administrația locală, ci altele, aprobate tot în scopul reducerii cheltuielilor publice:
plafoanele de cheltuieli, blocarea posturilor și scăderea salariilor.

Plafonarea cheltuielilor de personal ale unităților administrativ-teritoriale
Odată cu impunerea normativelor de personal, O.U.G. nr. 63/2010 a introdus și de plafoane
anuale de cheltuieli de personal pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, stabilite prin
decizie a directorului Direcției Generale de Finanțe Publice a fiecărui județ (DGFPJ). În
prealabil, prin ordin comun al M.A.I. și M.F.P. se alocă pe fiecare județ câte o limită agregată a
cheltuielilor de personal, pe baza execuției anului anterior și a prevederilor legale în vigoare.
Noile prevederi obligă fiecare comună să-și aprobe și să-și execute cheltuielile de personal pe
toate capitolele bugetare în plafonul repartizat de directorul DGFPJ. În anul 2011 au existat mii
de situații în care plafonul aprobat inițial a fost modificat prin redistribuire la nivel național sau
județean.
Deși ACoR sprijină demersul guvernului de a raționaliza cheltuielile publice și de a reforma
administrația publică, considerăm impunerea unor limite de cheltuieli, în paralel cu normativele
de personal și cu stabilirea centralizată a nivelurilor salariilor, drept o măsură inutilă și abuzivă.
Dacă M.A.I. și M.F.P. ar estima cheltuielile de personal aferente normativelor de personal și
celorlalte categorii de salariați din fiecare u.a.t., ar constata valori sensibil egale cele ale
plafoanelor de cheltuieli, care astfel si-ar dovedi inutilitatea.

Reducerea veniturilor personalului din sectorul public
În trimestrul III al anului 2009, pentru a limita cheltuielile de personal, Guvernul și Parlamentul
au impus fiecărui angajat din sectorul public la câte 10 zile lucrătoare libere fără plată. În anul
2010, în același scop, din semestrul II au fost reduse cu 25% toate veniturile salariale. De la 1
ianuarie 2011, cuantumurile acestora au fost majorate cu 15%, dar pentru 2012 nu este prevăzută
nicio creștere. În paralel, Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice a stabilit reguli noi de salarizare aplicabile întregului personal bugetar.
Administrația locală a fost afectată în primul rând de prevederea conform căreia suma sporurilor,
a primelor și indemnizațiilor individuale nu poate depăși 30% din salariul de bază, precum și de
limitarea numărului sporurilor eligibile. În aceeași ordine de idei, au fost eliminate plata orelor
suplimentare și diverse premii precum tichetele de masă, tichetele-cadou și tichetele de vacanță.
Consecința tuturor acestor măsuri a fost reducerea severă a veniturilor tuturor categoriilor de
personal; o bună parte din cei afectați au demisionat, iar cei rămași sunt nemotivați. Astfel,
calitatea activității în administrație a avut cel puțin de suferit, ca să nu mai vorbim de situațiile în
care au fost eliberate posturi unice-cheie ce nu au putut fi reocupate.
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În contextul analizei politicilor salariale, ACoR insistă și asupra unui aspect discriminatoriu între
comune, orașe și municipii: nu numai legea salarizării unitare, dar și alte acte normative - O.U.G.
nr. 63/2010, de exemplu - fac distincția între unitățile administrativ-teritoriale utilizând drept
prim criteriu categoria acestora. Astfel, salariile primarilor, viceprimarilor și secretarilor celor
mai mari comune sunt cel mult egale cu ale funcțiilor similare din cele mai mici orașe - adeseori
de două ori mai mici decât comunele respective. ACoR consideră că utilizarea criteriului
categoriei u.a.t. nu este principială deoarece legislația română atribuie aceleași responsabilități
tuturor administrațiilor locale. Prin urmare, complexitatea activității depinde de numărul
populației și nu de tipul u.a.t. De aceea, ACoR va continua să solicite Guvernului și
Parlamentului utilizarea exclusivă a criteriului populație atunci când se fac diferențieri între
colectivitățile locale.

Blocarea ocupării posturilor vacante în sectorul public
În anul 2009 nu au fost luate măsuri radicale de reducere a cheltuielilor, însă, în privința
reducerii efectivelor de personal, cea mai la îndemână a fost blocarea ocupării posturilor vacante.
Prin O.U.G. nr. 34/2009 a fost stabilită obligația ca posturile de execuție neocupate să fie
păstrate libere; în cazul eliberării a șapte posturi după intrarea în vigoare a ordonanței - aprilie
2009 - unul putea fi ocupat prin concurs. Din anul 2010 în administrația centrală a fost permisă
selectiv ocuparea posturilor vacante, însă nu și în cea locală. Abia în aprilie 2011 regula a fost
parțial relaxată și pentru cele din urmă: cu avizul Guvernului, administrațiile locale pot ocupa
posturile unice, cu încadrarea în plafoanele de cheltuieli de personal pre-stabilite (vezi mai sus).
Până în decembrie 2011 circa 1.400 de posturi unice primiseră asemenea avize.
În condițiile existenței unui normativ de personal, interdicția ocupării posturilor vacante apare
drept exagerată. Existența mai multor interdicții suprapuse în privința politicii de personal normative, blocarea posturilor vacante, plafoane de cheltuieli și reducerea salariilor - este
deopotrivă comică și tragică. Comică, deoarece Guvernul și Parlamentul nu au putut concepe una
sau două măsuri care să atingă singure obiectivele fiscale în sectorul public; a fost nevoie de
patru interdicții! Tragică, deoarece efectele negative asupra serviciilor publice, siguranței elevilor
și mai ales a persoanelor cu nevoie sociale, asupra încrederii populației în capacitatea
administrației locale sunt adesea iremediabile. Comunele sunt cele mai afectate de aceste măsuri,
deoarece vacantarea unui post cheie poate însemna încetarea activității respective; sute de
primării se plâng de lipsa economiștilor, a asistenților sociali, a medicilor, a asistenților medicali,
a șoferilor pentru microbuzele elevilor, pentru utilaje grele sau autospecialele de pompieri.
ACoR solicită și pe această cale eliminarea interdicției ocupării posturilor vacante, în condițiile
păstrării normativelor și a plafoanelor de cheltuieli de personal.

Reglementări în domeniul finanțelor publice locale
Criza economică a avut un impact imediat asupra finanțelor publice ale tuturor statelor afectate,
primul său efect fiind reducerea veniturilor. În consecință, guvernele au avut de ales între a
reduce cheltuielile, pentru a păstra deficitele bugetare în limite finanțabile la costuri reduse, sau a
menține nivelul acestora, în scopul încurajării consumului, dar cu prețul îndatorării suplimentare.
Dată fiind situația finanțelor publice la sfârșitul anului 2008, când România cheltuia mai mult
decât colecta cu echivalentul a 6% din PIB, menținerea cheltuielilor la același nivel ar fi
însemnat amplificarea nesustenabilă a deficitului bugetar, a datoriei guvernamentale și a
costurilor acesteia. Prin urmare, decizia guvernelor de după anul 2008 a fost de a implementa un
program amplu de reducere a cheltuielilor bugetare. Inevitabil, acesta a afectat și administrațiile
locale, care s-au văzut forțate să renunțe la anumite venituri, să se descurce cu transferuri mai
mici de la bugetul de stat și să respecte noi reguli bugetare foarte stricte. În acest subcapitol, vom
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analiza principalele modificări normative care au avut impact asupra bugetelor comunelor din
România în perioada 2009-2012.
Regulile bugetare au fost modificate succesiv în ultimii trei ani, în scopul creșterii disciplinei
bugetare în sectorul public în general. Deși ACoR recunoaște imperativele unora din aceste
schimbări, nu poate fi de acord cu modul în care ele au fost elaborate și legiferate.
Cele mai de amploare modificări au făcut obiectul unor acte normative dedicate, marea
majoritate adresate întregului sector public, dar altele au fost introduse în acte normative
referitoare la alte domenii sau subiecte, fără nicio înștiințare prealabilă9. Alteori, modificările au
fost statuate prin legile de aprobare ale unor ordonanțe de urgență ale Guvernului10. Mai mult,
legea bugetului de stat a devenit o sursă de reguli bugetare pentru întregul sistem public, ca și
cum Legea finanțelor publice și Legea finanțelor publice locale nici nu ar exista. Această
hemoragie legislativă, cu schimbări repetate, punctuale sau de amploare, amendate cu prima
ocazie sau de la care s-a făcut derogare după scurt timp, sunt atât efectele cursului imprevizibil al
crizei economice, la care și România a trebuit să se adapteze, dar și lipsa unei viziuni clare,
durabile și coerente a Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice.
În ceea ce privește noile reguli aplicabile administrației locale, ele au provocat o reducere
importantă a autonomiei locale. Desigur, toate autoritățile publice trebuie să contribuie la
însănătoșirea finanțelor țării, iar comunele au plătit deja un preț scump, dar nu sunt acceptabile
incapacitatea de estimare a impactului măsurilor luate și a efectelor colaterale, lipsa consultării
cu cei afectați, neluarea în seamă a opiniilor celor care aplică regulile propuse, lipsa
transparenței, a comunicării prealabile a intențiilor de legiferare sau a pregătirii personalului în
implementarea noilor reglementări. Din punctul de vedere al autorităților administrației publice
locale - al comunelor în special -, toate aceste neajunsuri au creat un context legislativ opac și
total lipsit de predictabilitate. Or, aceste caracteristici sunt două mari piedici în calea dezvoltării
locale durabile și calității serviciilor publice furnizate cetățenilor.

Regulile responsabilității fiscal-bugetare. Legea nr. 69/2010
În anul 2010 Parlamentul a aprobat cu o largă majoritate Legea nr. 69/2010 a responsabilității
fiscal-bugetare, prin care au fost stabilite noi reguli de planificare și executare a veniturilor și
cheltuielilor bugetelor publice. Prevederile acestei legi au menirea de a evita pe viitor derapaje
bugetare precum cele înregistrate în cei 5 ani anteriori de creștere economică. De asemenea,
pentru prima dată în România, legea impune Guvernului și Parlamentului o planificare
minuțioasă a veniturilor și cheltuielilor pe un orizont de timp de 3 ani, precum și asumarea
anuală a plafoanelor acestora. Deși majoritatea prevederilor vizează politicile bugetare ale
Guvernului, există și elemente cu impact asupra administrației publice locale. Caracterul noilor
reguli legiferate este general, însă punerea lor în aplicare în anii următori adoptării a provocat o
cvasi-revoluție în finanțele publice.
În cazul prevederilor cu impact asupra administrației publice locale, Legea nr. 69/2010 stabilește
pentru Guvern obligația de a elabora și adopta anual o Strategie fiscal-bugetară pentru următorii
3 ani, iar pentru Parlament aceea de a adopta anual o lege pentru aprobarea limitelor specificate
9

De exemplu, art. 8 al O.U.G. nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de
lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, prin care se
stabilește o derogare temporară de la unele prevederi ale O.U.G. nr. 63/2010.
10
Un exemplu recent este cel al Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar. O.U.G. nr. 80/2010 reglementa deciziile Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale într-o situația particulară, însă Legea de aprobare a adăugat încă 23 de articole cu reguli
bugetare pentru anul 2012 referitoare la salarizarea personalului din sectorul public, pensii, standarde de cost în
învățământul preuniversitar, facilități la călătoriile pe calea ferată și organizarea judiciară!
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în cadrul fiscal-bugetar. Dintre plafoanele fundamentate de strategie și aprobate prin legile
anuale menționăm pe cele cu impact asupra bugetelor u.a.t.:
a) soldul bugetului general consolidat, exprimat ca pondere în produsul intern brut;
b) cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca pondere în
produsul intern brut;
c) plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate, precum şi cele privind
tragerile din împrumuturile contractate sau care urmează să fie contractate de către
unităţile administrativ-teritoriale;
d) plafoanele privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor
Publice, şi de către unităţile administrativ-teritoriale;
e) nivelul nominal al cheltuielilor totale şi de personal pentru bugetul general consolidat,
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale (estimativ), bugetele
instituţiilor autofinanţate, bugetele fondurilor speciale şi alte bugete componente ale
bugetului general consolidat, fără asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a
altor donatori.
Strategia fiscal-bugetară detaliază cheltuielile bugetului de stat pe următorii 3 ani, inclusiv
transferurile către bugetele locale, și conține estimări privind cheltuielile totale ale bugetului
centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale.
Așadar, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, a fost
creată o interdependență strânsă între toate bugetele publice11 în scopul stabilității
macroeconomice și predictabilității; reversul medaliei a fost diminuarea autonomiei tuturor
bugetelor, în special a celor locale. Veniturile și cheltuielile bugetelor unităților administrativteritoriale sunt în mare măsură influențate de valorile stabilite în Strategiile fiscale-bugetare
anuale și în legile de aprobare a plafoanelor acestora, cel puțin în ceea ce privește transferurile de
la bugetul de stat12, cheltuielile de personal și capacitatea de contractare și implementare a
datoriei publice locale.
Dat fiind caracterul general al prevederilor referitoare la bugetele locale din Legea nr. 69/2010,
trebuiau create pârghiile concrete prin care autoritățile locale - în ansamblu și individual - să fie
obligate să respecte noile reguli și plafoane bugetare stabilite la nivel național. Pentru aceasta,
legea finanțelor publice locale a fost „sediul materiei”.

Noua responsabilitate fiscal-bugetară locală. O.U.G. nr. 63/2010
În anul 2010, Guvernul a aprobat O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii
finanțelor publice locale nr. 273/2006, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
Ordonanța aducea modificări structurale în bugetele locale și în privința regulilor de elaborare și
executare a acestora. Conform expunerii de motive, ea urmărea să corecteze laxitatea unor reguli
fiscale - cum ar fi estimarea veniturilor - care permiseseră acumularea de plăți restante
importante față de furnizori. Pe lângă impunerea unei discipline bugetare mai stricte, actul

11

Conform definiției din Legea nr. 69/2010, bugetul general consolidat este ansamblul bugetelor componente ale
sistemului bugetar agregate şi consolidate pentru a forma un întreg: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei
Statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate
sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor
externe nerambursabile, precum şi al altor entităţi finanţate în proporţie de peste 50% din fonduri publice, stabilite
potrivit normelor europene.
12
Sume defalcate și subvenții.
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normativ a legiferat și alte solicitări mai vechi ale autorităților locale, inclusiv cele propuse de
ACoR, menite să îmbunătățească funcționarea administrației locale.
Așadar, dintre noile reguli bugetare aplicabile tuturor bugetelor locale și de subordonare locală
de la 1 ianuarie 2011, cele mai importante sunt următoarele:
- Dacă gradul de colectare a veniturilor proprii este mai mic decât 97% în vreunul din
ultimii doi ani bugetari, atunci veniturile pentru anul curent trebuie aprobate cel mult la
nivelul încasărilor din anul precedent.
- Veniturile din valorificarea bunurilor u.a.t. sau din donații și sponsorizări se cuprind în
buget după încasare.
- Bugetul anual va cuprinde în mod distinct credite bugetare pentru achitarea plăților
restante din anul anterior.
- Nu pot fi făcute angajamente bugetare noi dintr-o anumită diviziune a clasificației
bugetare dacă nu sunt plătite restanțele.
- După regularizările cu bugetul de stat și achitarea tuturor datoriilor scadente, excedentul
rezultat se reportează în anul următor tot în bugetul local, ca sursă de finanțare a
cheltuielilor de dezvoltare. Excedentul poate fi utilizat pentru cheltuieli de funcționare
numai în cazul nerealizării veniturilor programate. Practic, se desființează fondul de
rulment și bugetul fondurilor evidențiate în afara bugetului local, disponibilitățile
acestora fiind transferate și cheltuite în cadrul bugetului local.
- Echilibrul bugetar în aprobare și execuție se asigură prin obligații precum:
- la aprobare, bugetele trebuie să respecte regula: (veniturile de încasat +
excedentul din anul anterior programat a fi utilizat la secțiunea de dezvoltare în
anul curent) > cheltuielile programate;
- la finalul execuției, bugetele trebuie să fi îndeplinit următoarea condiție:
(veniturile încasate + sume utilizate din excedentul anului anterior, respectiv
trageri din împrumuturi, după caz) > (plăți efectuate + plăți restante);
- trimestrial, autoritățile deliberative trebuie să analizeze execuțiile bugetare și să
rectifice bugetele, astfel încât la sfârșitul anului să nu încalce echilibrul bugetar.
Dacă se constată că veniturile încasate sunt mai mici decât cele programate, se pot
reduce cheltuielile, se pot reduce vărsămintele neangajate către secțiunea de
dezvoltare sau se pot utiliza/majora sumele din excedentul anului anterior, după
caz.
- Toate bugetele u.a.t. și ale sectoarelor se comunică Ministerului Administrației și
Internelor în vederea publicării pe pagina internet a acestuia (proiectele bugetelor,
bugetele aprobate, situațiile trimestriale, situațiile anuale, datoria publică, programul de
investiții locale).
Structura tuturor bugetelor aprobate și executate la nivel local suferă o modificare de amploare
prin divizarea în secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare. Astfel, secțiunea de funcționare
include cheltuielile curente și de rambursare a împrumuturilor, iar cea de dezvoltare cheltuieli și
transferuri de capital și cu implementarea proiectelor europene post-aderare. Fiecare din cele
două secțiuni are venituri special afectate, în funcție de destinația lor. Din secțiunea de
funcționare pot fi prevăzute vărsăminte către cea de dezvoltare numai după asigurarea integrală a
cheltuielilor de funcționare. În execuție, dacă nu se realizează veniturile secțiunii de funcționare,
vărsămintele neangajate pot fi reduse prin rectificare bugetară, astfel încât să fie asigurată
funcționarea instituțiilor și serviciilor publice.
Obiectivele evidente ale noilor reguli bugetare sunt prevenirea acumulării de plăți restante și
reducerea stocului existent. Totuși, trebuie spus că, cel puțin în cazul comunelor, majoritatea
arieratelor a fost cauzată de politicile imprevizibile ale Guvernului și ministerelor în privința
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finanțării proiectelor de dezvoltare prin programele naționale de investiții13. Practica acestor
programe a fost de a include mii de obiective și a transfera sume mici pentru implementare, fără
un orizont de timp clar în privința alocării tuturor resurselor până la finalizare. În consecință,
autoritățile locale au realizat investițiile respective aprobând credite de angajament pentru
contractarea integrală a lucrărilor, dar fără a mai plăti contractorii; prin acest mecanism au
rezultat cea mai mare parte a restanțelor de plată ale comunelor.
Modificările la legea finanțelor publice locale încearcă să remedieze această situație prin
obligația finanțatorilor din administrația centrală să încheie cu unitatea administrativ-teritorială
beneficiară - pentru fiecare obiectiv de investiții aprobat - a unui contract de finanțare, care să
specifice contribuția bugetului de stat și a bugetului local, graficul de implementare de până la 3
ani și graficul plăților. Deja în luna martie a anului 2011 toate proiectele de investiții în
implementare trebuiau să beneficieze de contracte de finanțare pentru perioada rămasă, astfel
încât să fie finalizate până în anul 2013. Cu toate acestea, prevederile generoase ale legii nu au
fost respectate de ministerele de resort! Nici în 2012 nu există contracte de finanțare care să
respecte obligația asumată de Guvern prin amendamentele la legea finanțelor publice locale.
Demersul de reducere a deficitului bugetar a avut efecte restrictive și asupra capacității
administrației locale de a contracta împrumuturi. Deoarece cheltuielile din împrumuturi nu sunt
dublate și de venituri, ele alimentează exclusiv deficitul bugetelor u.a.t. și, prin urmare, al
bugetului general consolidat. România și-a asumat obiectivul de reducere a deficitului bugetar la
1,8% până în anul 2014, iar datoria publică a unităților administrativ-teritoriale a fost una din
victimele sigure ale reducerilor. Astfel, au fost reglementate la nivel de lege două limite
naționale suplimentare: pentru contractarea de noi împrumuturi și efectuarea tragerilor din
acestea. În prezent, autoritățile locale din România trebuie să se încadreze simultan în trei
plafoane maximale pentru contractarea de împrumuturi și utilizarea resurselor aferente! În plus,
cele care au înregistrat plăți restante la sfârșitul anului anterior și nu le-au achitat până la
momentul solicitării autorizării, nu au dreptul să contracteze un nou împrumut14. Condiția se
aplică și autorităților locale care au înregistrat deficit al secțiunii de funcționare la sfârșitul anului
anterior. În continuare, Guvernul aprobă plafonul național al contractării de noi împrumuturi și al
tragerilor din acestea pentru următorii trei ani bugetari; prevederea se aplică și la aprobarea
contractării și a tragerilor pentru fiecare împrumut în parte. Dacă ultimele prevederi menționate,
sunt menite să asigure un minim de predictabilitate, totuși, în ansamblu, noile reglementări
reprezintă o încălcare majoră a autonomiei locale.
Furnizarea serviciilor prin asociere
Elementele de noutate introduse în anul 2010 au vizat și asociațiile de dezvoltare
intercomunitară. Legea finanțelor publice locale prevede distinct posibilitatea furnizării unor
servicii publice - exemplificând controlul, auditul și inspecția - prin intermediul filialelor
judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice
locale recunoscute ca fiind de utilitate publică15 sau prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară.
Enumerarea serviciilor publice care pot face obiectul furnizării prin asociere nu este limitativă;
13

De exemplu, cele reglementate prin O.G. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii
şi a unor baze sportive din spaţiul rural, H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi
epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, O.U.G. nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu și numeroasele hotărâri ale Guvernului prin care se alocau fonduri pentru investiții în
unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
14
Cu excepția u.a.t. în criză financiară și insolvență, precum și împrumuturilor pentru pre-finanțarea și cofinanțarea
proiectelor europene.
15
De exemplu, filialele județene ale ACoR.
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coroborarea cu alte reglementări ne arată că orice alt serviciu în care nu este obligatorie
angajarea funcționarilor publici poate furnizat în comun. De altfel, trebuie precizat că
normativele de personal nu sunt aplicabile și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.
Aceste prevederi sunt bun augur pentru eficiența utilizării resurselor în administrațiile locale de
dimensiuni reduse sau mai sărace, pentru care finanțarea integrală a unor servicii sau posturi
specifice este prea costisitoare. De aceea, ACoR își încurajează membrii să recurgă la
instrumentul asocierii ori de câte ori aceasta e avantajoasă.

Reducerea cotelor defalcate din impozitul pe venit
O.U.G. nr. 63/2010 a oferite prima ocazie dintr-o serie de reduceri ale veniturilor proprii ale
bugetelor locale. Cotele defalcate din impozitul pe venit au fost reduse de la 82% la 77%, dintre
care cele pentru echilibrare de la 22% la 21%, iar cele rămase direct la bugetele locale de la 47%
la 44%. La sfârșitul anului 2011 a avut loc - tot prin ordonanță de urgență și tot fără o consultare
serioasă - o nouă reducere a cotelor, care au ajuns la 18,5% și, respectiv, 41,75%. În plus, cu
această ultimă ocazie a fost eliminată fără motivație și defalcarea spre bugetele locale a sumelor
din impozitul pe veniturile din pensii16.
Reducerile succesive ale surselor de venit ale bugetelor locale au fost concepute și aprobate cu
informarea, dar nu și consultarea reală, a structurilor asociative ale autorităților administrației
publice locale. Diminuarea - cu 15% - a cotelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale
afectează cel mai puternic comunele, cele mai multe depinzând de mecanismul de echilibrare.
Această măsură este total nejustificată deoarece dezechilibrele17 deja existente între comune, pe
de o parte, și municipii și orașe, pe de altă parte, se vor amplifica. După cum vom vedea în
capitolul următor, consecințele subfinanțării comunelor nu au întârziat să apară, manifestându-se
prin creșterea plăților restante.

Accesul la Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului
În ultimii 10 ani, Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului a reprezentat un debușeu pentru o
mare parte din administrațiile locale ale României. Acestea s-au bucurat vremelnic de diverse
sume alocate, cu care au realizat investiții în infrastructura locală sau au achiziționat
echipamente. Totuși, multe primării au început cu banii din Fondul de rezervă lucrări pe care nu
le-au finalizat nici până în prezent, rămânând îndatorate. Așadar, Fondul de rezervă este o sabie
cu două tăișuri, deoarece nu este o sursă permanentă și predictabilă de venituri. Prin O.U.G. nr.
63/2010 s-a încercat limitarea dependenței de Fondul de rezervă, permițându-se accesul numai
u.a.t. ale căror plăți restante în anul anterior sunt mai mici decât cele din anul ante-anterior. Cu
toate acestea, în anii 2010-2011 s-au alocat sume și fără îndeplinirea acestui criteriu. Prin O.U.G.
nr. 26/2011 s-a legiferat o derogare temporară, în cazul alocărilor pentru plata arieratelor.
În privința Fondului de rezervă, ACoR a susținut adeseori alocarea de resurse suplimentare
tuturor bugetelor locale - prin sistemul de echilibrare - și utilizarea Fondului numai pentru
cheltuielile neprevăzute.

Restricții asupra dotărilor cu mijloace fixe
În afara cheltuielilor de personal, atenția Guvernului a fost atrasă și de cele cu bunuri și servicii.
Obiectivul a fost o reducere cât mai mare a acestora pentru a salva de tăieri alte destinații, cum
sunt lucrările de investiții. Încă din anul 2009, prin O.U.G. nr. 34/3009 cu privire la rectificarea
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, au fost interzise achizițiile
16
17

Acestea au fost centralizate la bugetul de stat.
În mare parte, decalajele sunt cauzate de cotele defalcate reținute la sursă (cele 47%, actualmente 41,5%).
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de autoturisme, mobilier și aparatură birotică; excepții făceau instituțiile nou-înființate, achizițiile
din cadrul proiectelor cu finanțare rambursabilă sau nerambursabilă și investițiile nou-realizate.
Pe lângă aceste măsuri, în prezent se mențin și normativele impuse de O.G. nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile
publice. Există normative pentru cheltuielile cu telefonia, protocolul, pentru dotarea cu
autoturisme a aparatelor de specialitate ale primarilor și consiliilor județene și consumul aferent
de carburanți.
Trebuie spus că asemenea măsuri sunt rudimentare și nu își ating scopul; fiecare instituție
publică își irosește energiile căutând - de cele mai multe ori cu succes - mijloace de eludare a
prevederilor O.G. nr. 80/2001. Concret, ACoR își exprimă nemulțumirea față de (i)
imposibilitatea bugetării cheltuielilor de protocol și de către primarii orașelor și ai comunelor, de
faptul că (ii) primăriilor de comune le este permis un singur autoturism, în condițiile în care
suprafața medie a comunelor este comparabilă cu a orașelor și municipiilor18, și (iii) de limita
consumului de carburant, care este aproape jumătate din cea prevăzută pentru celelalte tipuri de
u.a.t. și pentru serviciile deconcentrate19. O ultimă observație, se referă, din nou, la utilizarea
eronată și discriminatorie a criteriului categorie u.a.t. pentru a diferenția normativele, în locul
criteriului populație. Astfel, sute de comune cu populație peste 5.000 de locuitori și/ sau cu
numeroase sate aparținătoare trebuie să se descurce cu resurse mult inferioare unor orașe cu
populație și suprafață mai mici.

Activitatea Comitetului pentru finanțe publice locale
Comitetul finanțelor publice locale a fost înființat cu rol consultativ pentru elaborarea și
implementarea politicilor de descentralizare financiară și fiscală; membrii comitetului sunt
reprezentanți ai Guvernului - prin M.F.P. și M.A.I. -, ai Parlamentului și ai structurilor
asociative. În ultimii trei ani, perioadă în care au fost concepute și legiferate o multitudine de
norme referitoare la administrația și bugetele locale, comitetul s-a întrunit de numai cinci ori și a
luat o singură decizie20! El nu a reprezentat un for de consultare, ci mai mult de informare, iar
vocile reprezentanților administrației locale au fost auzite, dar nu ascultate. Și această situație
este grăitoare pentru deschiderea și clarviziunea cu care au fost luate măsurile de “reformă a
statului” cu impact la nivelul colectivităților locale. ACoR consideră că nu este prea târziu ca
acest organism să devină un for real de consultări și schimb de opinii sincere între administrația
centrală și cea locală în politicile bugetare și fiscale și solicită Ministerului Finanțelor Publice să
îi acorde atenția cuvenită în viitor.

Restricții bugetare menținute și în anul 2012
Blocarea ocupării posturilor vacante rămâne în vigoare și în anul 201221. În plus față de anii
anteriori, derogările se aprobă și prin hotărâre a Guvernului, pentru domenii de activitate sau
categorii de personal considerate prioritare. În prezent coexistă trei derogări de la regula stabilită
de O.U.G. nr. 34/2009: pentru funcțiile de conducere, pentru posturile unice, cu avizul - întârziat
- al Guvernului și pentru anumite domenii de activitate, prin hotărârea Guvernului.

18

Primăriilor municipiilor și orașelor le sunt permise 3 autoturisme.
Limita de carburanți pentru comune este total insuficientă, dacă luăm în calcul numai deplasările obligatorii către
serviciile de trezorerie, evidența persoanelor, instituțiile prefectului etc.
20
Și aceea redactată de reprezentantul ACoR.
21
Prevederile enumerate primele două alineate ale în acest subcapitol sunt incluse în Legea nr. 283/2011 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.
19
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În anul 2012, veniturile salariale din întreg sistemul public se mențin la nivelul celor din
decembrie 2011, indiferent dacă bugetele instituțiilor respective sunt bogate sau sărace,
subvenționate sau autofinanțate. De asemenea, nu se acordă premii și prime de vacanță, plata
orelor suplimentare, tichete de masă, tichete-cadou și tichete de vacanță. În plus, se mențin
restricțiile de la achizițiile de autoturisme, aparatură birotică și mobilier.
Tot în 2012, plata drepturilor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea
unor drepturi de natura salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar și devenite
executorii până la data de 31 decembrie 2011 se face în cuantum de 5% din valoarea titlului
executoriu22.
Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012 conține și ea diverse reguli bugetare pentru
anul 2012 - unele special destinate administrației locale -, suplimentar celor stabilite prin alte
acte normative în vigoare. Astfel, primarii și președinții consiliilor județene sunt obligați să
finanțeze cu prioritate investițiile noi sau în continuare aferente proiectelor finanțate din fonduri
externe nerambursabile. Mai mult, se interzice „finanţarea lucrărilor de investiţii noi dacă nu sunt
asigurate surse de finanţare a lucrărilor de investiţii/activităţi în continuare, astfel încât să se
respecte graficele de execuţie/termenele de punere în funcţiune sau datele de finalizare a
proiectelor aflate în implementare”23. De asemenea, se interzice finanţarea obiectivelor de
investiţii noi dacă există obiective de investiţii/proiecte în derulare al căror termen de punere în
funcţiune/ de implementare stabilit este depăşit, până la finalizarea acestora. Deși aceste
prevederi sunt necesare unui management bugetar corect, ne întrebăm de ce au fost introduse
tocmai în proiectul legii bugetului de stat, din moment ce reglementează aspecte specifice legii
finanțelor publice locale. Or, Guvernul tocmai modificase prin O.U.G. nr. 102/2011, în luna
decembrie, prevederile aceleași legi24.

Proiectul Codului finanțelor publice locale
Inflația legislativă în domeniul finanțelor publice locale în ultimii patru ani a afectat semnificativ
coerența reglementărilor, ceea ce conduce în practică la interpretări și soluții incorecte. ACoR
susține un demers de asanare a legislației financiare și fiscale locale, similar celui de elaborare a
Codului administrativ al României. Prin Codul finanţelor publice locale se urmărește
sistematizarea și corelarea normelor juridice specifice acestui domeniu (gestiunea bugetară,
transferurile de la bugetul de stat, datoria publică, administrarea fiscală, procedura fiscală etc.).
Prin concentrarea tuturor acestor prevederi într-un singur act normativ, va fi ușurată informarea
contribuabililor, pe de o parte, şi practica administrațiilor locale, pe de altă parte. Totodată,
elaborarea Codului finanțelor publice locale este și o ocazie pentru promovarea unor măsuri de
reformă (ex. impozitarea proprietății la valoarea de piață, revizuirea formulei de alocarea a
fondurilor de echilibrare, noi venituri la bugetele locale).

Operatori economici de subordonare locală
Eforturile de reformă structurală a sectorului public întreprinse în ultimii 3 ani nu s-au limitat la
instituțiile publice; ele s-au extins și asupra operatorilor economici la care statul sau unitățile
administrativ-teritoriale dețin integral sau majoritar capitalul social. De altfel, un număr de 30 de
22

Eșalonarea în vigoare la începutul anului 2012 pentru restul valorii titlurilor executorii era:
- în anul 2013 - 10% din valoarea titlului executoriu;
- în anul 2014 - 25% din valoarea titlului executoriu;
- în anul 2015 - 25% din valoarea titlului executoriu;
- în anul 2016 - 35% din valoarea titlului executoriu.
23
Art. 6, alin. (2) din Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012.
24
În sensul reducerii cotelor defalcate din impozitul pe venit de la 77% la 71,5%.
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companii, din care 17 de subordonare locală, chiar vor fi incluse în structura bugetului general
consolidat. Principalele neajunsuri constatate la companiile cu acționat public au fost pierderile
din exploatare, datorii și plăți restante ridicate, suprapopulare cu personal, salarizare nejustificată
de performanțele financiare, calitatea slabă a serviciilor furnizate.
Încă din anul 2009, Guvernul a aprobat măsuri de creștere a disciplinei financiare în companiile
cu acționariat public, acestea culminând cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă
a întreprinderilor publice. Și companiile deținute sau controlate de unitățile administrativteritoriale fac obiectul acestor măsuri. Începând din anul 2010, odată cu impunerea normativelor
de personal, tot mai multe u.a.t., inclusiv comunele, au înființat societăți comerciale către care au
externalizat diverse activități. Din datele obținute de la Registrul Comerțului și de pe pagina de
internet a M.F.P. rezultă că în anul 2011 numărul societăților comerciale deținute integral sau
majoritar de comune era de aproximativ 200, inclusiv ocoalele silvice private. Desigur, o bună
parte dintre acestea au activitate restrânsă sau deloc, însă regulile de guvernanță și financiare
trebuie cunoscute de toate autoritățile publice locale implicate. Pe categorii, acestea se referă la:
- organizarea și funcționarea organelor de conducere și implicarea autorităților locale în
activitatea acestora;
- remunerația membrilor organelor de conducere25 și la politica salarială generală
(creșterile salariale sunt condiționate de creșterea productivității muncii);
- mandatul administratorilor și al directorilor, precum și indicatorii de performanță ai
activității acestora; penalizări aplicabile în cazul neîndeplinirii criteriilor de performanță
incluse în contractul de mandat26;
- elaborarea, aprobarea, execuția și publicarea bugetelor operatorilor economici;
obiectivele de avut în vedere la elaborarea acestora27;
- mecanisme de supraveghere;
- obligații de transparență: publicarea pe pagina de internet a hotărârilor adunării generale a
acționarilor, a situaților financiare anuale, a rapoartelor contabile semestriale, a altor
rapoarte de activitate și informații despre membrii organelor de conducere; și primăriile
trebuie să publice anual pe pagina proprie de interne un raport despre activitatea fiecărei
societăți comerciale deținute sau controlate;
- alte obligații de raportare.
Suplimentar, prin legile anuale ale bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială în
societățile comerciale cu capital de stat și al u.a.t. Pentru anul 2012, acelea care au înregistrat
pierderi în anul precedent sau care primesc subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat sau
bugetele locale pentru activitatea de exploatare nu pot depăşi nivelul cheltuielilor cu salariile
realizate în anul 2011; cele care au înregistrat profit acordă creşteri salariale, dar nu mai mult
decât valoarea medie prognozată a inflației. De asemenea, operatorii economici cu pierderi sau
care primesc subvenții pentru exploatare nu pot majora numărul maxim de personal prevăzut
prin bugetul aprobat pentru anul 201128.
ACoR consideră că unele dintre aceste reguli de guvernanță corporativă sunt binevenite pentru a
asigura funcționarea eficientă a societăților comerciale deținute de unitățile administrativteritoriale. De asemenea, putem fi de acord cu restricțiile impuse acelora care înregistrează
pierderi sau depind de subvenții de la bugetele locale. Totuși, constrângerile pentru societățile
profitabile sunt prea severe și de natură să descurajeze performanța în muncă.
25

Remunerația directorului nu poate depăși indemnizația lunară a viceprimarului.
Remunerația poate fi redusă proporțional cu neîndeplinirea criteriilor, dar nu mai mult de 30%.
27
De exemplu: reducerea arieratelor, a pierderilor şi a subvenţiilor din exploatare; respectarea politicii salariale a
Guvernului.
28
În anumite cazuri, Guvernul poate aproba creşterea numărului de personal şi în mod corespunzător a cheltuielilor
cu salariile la unii operatori economici.
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Resursele comunelor din România în perioada 2008-2011
Evoluția bugetelor comunelor29
Veniturile
Evoluții generale
În perioada 2008-2011 veniturile consolidate ale bugetelor centralizate ale unităților
administrativ-teritoriale au crescut de la 46,1 mld lei la 51,6 mld lei, cu 12%. Ponderea în PIB a
rămas peste 9%, iar cea în totalul veniturilor publice a oscilat între 28% și 30%. Aceste variații
reduse nu înseamnă și păstrarea autonomiei locale în limitele din anul 2008. După cum am
descris în capitolul anterior, în ultimii trei ani au avut loc schimbări importante în structura
competențelor autorităților locale, a gestiunii bugetare, a surselor de venituri și a politicii
salariale. Pentru a discerne tendințele și efectele acestora asupra categoriilor de venituri la
bugetele u.a.t. trebuie să aprofundăm analiza. Așadar, vom discuta separat despre bugetele locale
propriu-zise și despre bugetele instituțiilor publice de interes local subvenționate sau
autofinanțate.
Veniturile bugetelor locale au rămas aproape constante față de anul 2008, la 44,8 de mld. lei; în
anul 2011 ele au fost cu numai 3% mai mari decât în urmă cu trei ani. În schimb, în structură, pe
diferite categorii de venituri, evoluțiile au fost diferite. Astfel:
- veniturile din taxe și impozite locale au crescut cu circa 750 de mil. lei, adică 12%
comparativ cu 2008, ca urmare a creșterii nivelului impozitelor în anul 2009;
- veniturile din cote defalcate din impozitul pe venit au rămas constante din cauza tăierilor
succesive din procentele defalcate;
- au scăzut sumele defalcate din TVA cu 29%, ca urmare a reducerii salariilor cadrelor
didactice și a personalului din asistența socială, precum și preluării plății ajutorului social
la bugetul de stat; în aceeași ordine de idei, sumele defalcate din TVA pentru echilibrare
s-au înjumătățit, de la 4 mld. lei la 2 mld. lei, ca și cele pentru programul de dezvoltare a
infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural, de la 950 de mil. lei la 460 de mil.
lei;
- au crescut subvențiile cu aproape 40%; aproape jumătate din creștere se datorează
contribuției bugetului de stat la proiectele cu finanțare externă nerambursabilă (proiectele
co-finanțate de Uniunea Europeană), o cincime sumelor alocate pentru plata restanțelor
centralelor termice către furnizorii deținuți de stat, iar restul - circa 600 de mil. programelor naționale de investiții;
- sumele reprezentând contribuția Uniunii Europene la proiectele de dezvoltare locală au
evoluat de la zero la 3,6 miliarde lei.

29

Datele financiare din acest capitol au fost obținute de pe pagina de internet a Ministerului Administrației și
Internelor, www.dpfbl.mai.gov.ro
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Cumulat, veniturile cu destinație generală - pentru care decizia de alocare revine exclusiv
autorităților locale - au scăzut cu 3% până la 24,5 de mld. lei, iar cele cu destinație specială au
crescut cu 8%, până la 20,5 de mld. lei.
În privința veniturilor bugetelor instituțiilor subordonate, se remarcă o creștere substanțială ca
urmare a descentralizării a peste 370 de spitale publice în anul 2010. Astfel, veniturile acestei
categorii de bugete se ridicau la 9,2 mld. lei în anul 2011, din care 2,7 mld. lei subvenții de la
bugetele locale, iar alte 5 mld. lei venituri proprii ale spitalelor de la Fondul Național Unic de
Asigurări Sociale de Sănătate în contul serviciilor medicale efectuate. Spre comparație, în anul
2008 veniturile totale erau de 3,2 mld. lei, din care 1,8 mld. lei subvenții de la bugetele locale.
Așadar, constatăm tendințe divergente: scăderi în domeniile afectate de intervenții legislative
menite să restabilească echilibrul bugetar național și creșteri la proiectele cu finanțare externă
nerambursabilă și în sectoarele descentralizate.
Structura pe tipuri de unități administrativ-teritoriale
Deși populația comunelor reprezintă 45%, veniturile bugetelor acestora ajung la numai 23% din
totalul unităților administrativ-teritoriale. Diferența are două explicații, pe care le vom ilustra cu
date: (i) dată fiind dezvoltarea economică inferioară, capacitatea fiscală a comunelor este mult
mai mică decât a municipiilor și orașelor; (ii) în anumite servicii, nevoile de cheltuieli sunt mai
mici la comune, iar transferurile de la bugetul de stat sunt și ele mai reduse.
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În ultimii patru ani bugetari, veniturile totale ale județelor30 au crescut cu peste o treime, ca
urmare a descentralizării majorității spitalelor. Municipiile au înregistrat o creștere ușoară,
datorată implementării proiectelor europene și sprijinului suplimentar pentru achitarea restanțelor
centralelor de termoficare. Orașele au raportat valori constante ale veniturilor totale. În schimb,
comunele marchează o reducere de 15%, de la 14,2 mld. lei la 12,2 mld. lei.

Unul dintre efectele crizei economice și reducerii cheltuielilor bugetului de stat a fost diminuarea
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor; de fapt, în cea
mai mare parte, resursele pierdute provedeau din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.
Acestea s-au diminuat cu 1,5 mld. lei față de 2008, de la 2,6 mld. lei la 1,1 mld. lei. O altă
diminuare importantă a fost operată la alocările în cadrul Programului de dezvoltare a
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu peste 500 de mil. lei. La fel, sumele
defalcate pentru întreținerea drumurilor comunale s-au diminuat cu peste două treimi. De
asemenea, sumele alocate pentru investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat au
dispărut din anul 2008 până în anul 2010. Aceste ultime trei involuții explică și recrudescența
plăților restante în rândul comunelor: în anii 2007-2008 administrațiile locale au contractat
lucrări de investiții multianuale, crezând că alocările masive vor dura, însă au rămas fără resurse
de plată odată cu reducerea drastică a transferurilor de la bugetul de stat.
De cealaltă parte, bugetele comunelor au beneficiat de resurse suplimentare importante din
Programul Național de Dezvoltare Rurală, pentru proiectele de investiții - aproximativ 600 de
mil. lei -, dar și din impozitele pe proprietate - circa 200 de mil. lei. Totuși, acestea nu au
compensat nici pe departe pierderile suferite în același interval.

30

Includ și Primăria municipiului București.
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Importanța diferitelor surse de venituri pentru bugetele categoriilor de u.a.t. din România nu este
uniformă, drept rezultat al gradului inegal de dezvoltare economică și al diferențelor de câștiguri
dintre locuitori. Pentru bugetele comunelor, cele mai importante cinci surse de venituri sunt
sumele defalcate din TVA - inclusiv de echilibrare -, cotele defalcate din impozitul pe venit,
contribuția UE la proiectele locale de investiții (în special prin PNDR), impozitele pe clădiri,
terenuri și autovehicule și subvențiile de la bugetul de stat - ¾ pentru investiții și reparații în
cadrul diverselor programe naționale de profil. Toate aceste surse însumate reprezintă 86,3% din
veniturile comunelor. O analiză a ponderii acelorași surse în veniturile municipiilor31 și orașelor
relevă diferențe importante:
- cele cinci surse de venituri însumate reprezintă numai 75,4% la municipii și 73,5% la
orașe;
- dependența de bugetul de stat e mult mai mică: 26% la municipii și 33% la orașe, față de
44% la comune;
- veniturile discreționare, care sunt esența autonomiei fiscale locale, totalizează 46,5% la
municipii și 37,7% la orașe, față de numai 29% la comune;
În aceeași ordine de idei, pentru municipii și orașe veniturile obținute de spitale din prestările de
servicii medicale reprezintă surse importante: 10% și, respectiv, 12%; la comune, acestea
depășesc cu puțin 1%.
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Datele aferente municipiilor includ sectoarele municipiului București, dar nu și Primăria municipiului București.
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Dezechilibrele dintre comune, pe de o parte, și municipii și orașe, pe de altă parte, devin evidente
la analiza veniturilor per locuitor. Cele mai mari dezechilibre se manifestă în privința impozitelor
locale: municipiile colectează de 2,7 ori mai mult pe locuitor decât comunele, respectiv 323 de
lei față de 121 de lei. În al doilea rând, diferențele de dezvoltare economică se materializează în
veniturile din cote defalcate, care sunt de 2,5 ori mai mari la municipii decât la comune; diferența
ar fi și mai mare în lipsa sistemului de echilibrare. Transferurile de la bugetul de stat sunt
apropiate, însă comunele primesc o parte mai mare în contul mecanismului de echilibrare.
Așadar, resursele disponibile autorităților locale - măsurate în lei per locuitor - nu sunt nicidecum
comparabile: dacă un primar de comună se bucură în medie de 1.282 de lei per locuitor, unul de
oraș dispune de 1.830 de lei (+42%), iar unul de municipiu de 2.144 de lei (+67%).

Estimări ale transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale 2010-2014
Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012 a aprobat sumele defalcate din TVA și alte
transferuri de la bugetele ministerelor către bugetele locale. Cuantumul total al sumelor defalcate
este de 13,37 mld. lei. În schimb, Strategia fiscal-bugetară 2012-2014, care, potrivit legii
responsabilității fiscal-bugetare, stabilește și cadrul de cheltuieli pe termen mediu al bugetului de
stat, preconiza - în vara anului 2011 - alte valori ale sumelor defalcate pentru anul 2012, și
anume 13,7 mld. lei. În final, legea bugetului de stat a aprobat sume mai mici cu 307 mil. lei
pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 200 mil. pentru drumurile județene și comunale și cu 114
mil. lei pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural.
Or, majoritatea acestor resurse erau destinate comunelor, care vor fi nevoite să se descurce cu
mai puțin decât în anul 2011.
Lipsa de predictabilitate a transferurilor pentru echilibrare și investiții din bugetul de stat către
bugetele locale este un neajuns care obstrucționează orice planificare multi-anuală a proiectelor,
cheltuielilor și datoriei publice. Deși există cifre orientative în Strategia fiscal-bugetară pe un
orizont de timp de 3 ani, practica a demonstrat că legile anuale ale bugetului de stat nu le
respectă. De aceea, ACoR solicită Guvernului ca anexele referitoare la sumele defalcate din
TVA ale legii bugetului de stat să includă, pe lângă valorile pentru anul în curs, și previziuni
pentru încă 2 ani ulteriori32.
Conform legii bugetului de stat pe anul 2012 și Strategiei fiscal-bugetare 2012-2014, în următorii
trei ani, cuantumul sumelor defalcate din TVA și al transferurilor din bugetele ministerelor către
32

Această practică este curentă în cazul bugetelor ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat. Desigur,
punerea în practică a solicitării ACoR presupune completarea Legii nr. 500/2002 a finanțelor publice.
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bugetele locale va crește ușor față de anul 2011, pe seama majorărilor salariale preconizate în
învățământ și asistență socială și a creșterii contribuției naționale la co-finanțarea proiectelor
europene. În schimb, sumele de echilibrare rămân constante, iar subvențiile pentru investiții scad
la jumătate față de realizările anului 2011. În aceste condiții, subfinanțarea bugetelor comunelor
se va croniciza, iar principalii pierzători vor fi cetățenii și operatorii economici cu creanțe
nerecuperate.

Propuneri de creștere a veniturilor proprii ale bugetelor locale
În ceea ce privește perspectiva asupra veniturilor comunelor, lipsa de predictabilitate și riscul
diminuărilor neanticipate se vor menține atât timp cât dependența de transferuri de la bugetul de
stat va rămâne ridicată. Aceste incertitudini pot fi parțial compensate printr-o serie de măsuri de
natură fiscală, cu impact pozitiv asupra veniturilor bugetelor locale. Astfel, ACoR propune:
- eliminarea limitei de 20% până la care autoritățile deliberative pot majora impozitele
locale, prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare;
- descentralizarea către administrațiile locale a impozitului forfetar pentru desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, precum și pentru o serie întreagă de alte activități economice;
- descentralizarea către administrațiile locale a tuturor amenzilor aplicate persoanelor
fizice, în funcție de domiciliul fiscal al contravenientului;
- descentralizarea către administrațiile locale a amenzilor aplicate persoanelor juridice, în
funcție de domiciliul fiscal al contravenientului33.

Cheltuielile
În anul 2011, cheltuielile agregate ale bugetelor centralizate ale unităților administrativteritoriale au depășit 53 de miliarde de lei, reprezentând 9,7% din PIB și 26% din totalul
cheltuielilor publice. Evoluțiile în ultimii 4 ani au fost relativ constante, cu o creștere nominală
33

În anul 2012, estimările veniturilor din amenzi la bugetul de stat, majoritatea de la persoane juridice, sunt de 375
de mil. lei.
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2,5% și menținerea constantă a ponderilor în PIB și total cheltuieli publice. Administrațiile
locale, în ansamblu, continuă să fie principala sursă de investiții publice, cu 45% din total.
Cifrele consolidate ascund o serie de evoluții importante, rezultat al schimbărilor legislative din
perioada 2009-2011. În acele ce urmează vom analiza aceste tendințe, luând în calcul valorile
raportate pentru bugetele centralizate34 ale u.a.t.
Din totalul cheltuielilor, ponderea cea mai mare - 83% - revine bugetelor locale propriu-zise;
cifrele raportate în ultimii 3 ani au rămas relativ constante, deși în structură au fost evoluții
disjuncte. Ca o consecință, excedentele bugetelor locale au scăzut la 0,8 mld. lei de la 1,4 mld.
lei în anul 2008. Bugetele instituțiilor publice de interes local reprezintă 17%, de trei ori mai
mult față de 2008, ca urmare a descentralizării celor 370 de spitalele publice. Cheltuielile în
contul datoriei publice contractate se opresc sub 4 procente, în scădere cu o treime față de anul
2008. Din anul 2011 bugetul fondurilor evidențiate în afara bugetului local (ex. fondul de
rulment) a fost integrat în bugetul local al fiecărei u.a.t., astfel încât acesta nu mai este raportat
separat; oricum, pe măsura diminuării excedentelor bugetelor locale și a transferurilor pentru
echilibrare, și din fondul de rulment s-au efectuat tot mai puține cheltuieli.

În structura economică, cea mai importantă categorie de cheltuieli rămâne cea cu personalul,
care, în urma reducerilor salariale și de efective din anii 2010 și 2011, a scăzut cu aproape 1 mld.
lei față de anul 2008, la 29,5%35. Cheltuielile cu bunuri și servicii au evoluat la aproape un sfert
din total, ca urmare a contribuției spitalelor descentralizate (+2 mld. lei). Cheltuielile de capital
au scăzut și nominal și procentual - la 20% -, însă reducerea este compensată de proiectele cu
finanțare externă nerambursabilă post-aderare, care au ajuns la 9% din total. Observăm și o
ușoară scădere a cheltuielilor cu indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale, ca urmare a
preluării - în anul 2011 - a plății ajutorului social la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice este
în creștere continuă, ca urmare a exploziei contractării de împrumuturi în anii 2006-2008.
34

Includ bugetele locale, bugetele instituțiilor publice de interes local (din anul 2011 cele subvenționate și cele
autofinanțate au fost cumulate în același buget), bugetele împrumuturilor externe și, respectiv, interne și bugetul
fondurilor externe nerambursabile pre-aderare (acest ultim buget înregistrează cheltuieli tot mai reduse de la an la
an).
35
Față de anul 2009, în care s-au simțit integral efectele creșterilor salariale din anul precedent, scăderea în 2011
este de peste 2,3 mld. lei (13%).
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În structura funcțională, învățământul continuă să fie cel mai important capitol, însă ponderea sa
e în scădere - de la 27% la 20% - din cauza reducerii salariilor profesorilor și a disponibilizării
unei părți din personal. Cel de-al doilea capitol de cheltuieli, transporturile, se află tot pe un trend
descendent, de la 22% la 15%, ca urmare a reducerii sumelor de echilibrare și din Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului, care erau utilizate în acest domeniu. Sănătatea a devenit al
treilea capitol de cheltuieli, cu 13% din total. Serviciile sociale au scăzut sub 12% atât ca rezultat
al centralizării ajutorului social, cât și al politicilor salariale și disponibilizărilor. Mai remarcăm
și involuția de la capitolul autorități publice, și ea consecința politicilor salariale și de personal
impuse în anii 2010 și 2011.

37

În ceea ce privește tendințele pe categorii de unități administrativ-teritoriale, ca și în cazul
veniturilor se remarcă o creștere importantă la nivelul județelor36, tot consecință a
descentralizării în sănătate, dar și scăderea cheltuielilor comunelor, cu 14% mai mici în anul
2011 față de anul 2008. De fapt, această ultimă tendință oglindește scăderea veniturilor, deja
discutată în subcapitolul anterior.

Cele mai importante scăderi de cheltuieli ale comunelor au avut loc la investiții; față de anul
2008, cheltuielile de capital au fost mai mici cu circa 2 mld. lei în anul 2010, iar creșterea celor
din proiectele cu finanțare nerambursabilă nu a putut compensa pierderile. Consecința acestei
involuții a fost - după cum vom vedea în subcapitolul următor - acumularea plăților restante în
contul comunelor. Capitolul bugetar cu cele mai mari pierderi de resurse a fost „Transporturile”.
O altă categorie de cheltuieli cu scăderi importante în anul 2010 au fost cele de personal, cu -0,4
mld. lei mai puțin față de anul 2008. De asemenea, se remarcă o involuție și la cheltuielile cu
bunuri și servicii, probabil rezultat al restricțiilor impuse prin O.U.G. nr. 55/2010 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice37.

36

Cifrele aferente județelor includ și cheltuielile Primăriei municipiului București, iar cele aferente municipiilor pe
ale sectoarelor municipiului București.
37
Acest act normativ a avut aplicabilitate în anul 2010 și a obligat ordonatorii de credite să reducă cu 20%
cheltuielile cu bunurile şi serviciile aprobate în buget, programate pentru a doua jumătate a anului 2010 şi rămase de
executat.
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La nivelul categoriilor de unități administrativ-teritoriale, structura cheltuielilor nu este similară,
reflectând disponibilitatea resurselor și nevoile specifice de cheltuieli. Dacă cele de personal sunt
comparabile - între 34% și 39% din total -, cele cu bunuri și servicii, cu alocațiile sociale și cu
investițiile variază. Astfel, comunele au ponderi mai mici ale cheltuielilor cu bunuri și servicii
decât municipiile și orașele, datorită nevoilor mai mici în salubrizare, întreținerea spațiilor verzi
și a altor infrastructuri recreative; pe de altă parte, și resursele disponibile pentru - de exemplu reparațiile curente ale drumurilor sunt mult mai reduse decât la celelalte două categorii de u.a.t.
În schimb, comunele se confruntă cu nevoi suplimentare de alocații de încălzire cu lemne și alți
combustibili solizi, ca rezultat al situației demografice și economice mai precare. În sfârșit,
proiectele europene au o pondere mai mare la comune - 35% - mulțumită alocărilor din
Programul Național de Dezvoltare Rurală; în cazul acestui indicator, nu trebuie neglijat efectul
statistic de bază, cheltuielile totale ale comunelor fiind mai mici relativ la cele ale municipiilor și
orașelor.

Analiza valorilor totale nominale și a ponderilor nu este întrutotul obiectivă; indicatorii per
capita/ locuitor compensează, însă, acest neajuns. Decalajele deja analizate în privința veniturilor
se reflectă și la cheltuieli. În anul 2010, un primar de comună cheltuia în medie de 1.228 de lei
pentru fiecare locuitor al comunei, față de 1.785 de lei un primar de oraș (+45%) și 2.126 de lei
unul de municipiu (+73%). Dezechilibrele s-au prelungit la nivelul cheltuielilor de personal, cu
bunuri și servicii și de capital; comunele au cheltuit semnificativ mai puțin decât orașele și
municipiile cu aceste categorii. În schimb, cheltuielile per capita cu proiectele finanțate de UE și
cu asistența socială au fost superioare.
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Același indicator - cheltuielile per locuitor - arată decalajele dintre comune și celelalte u.a.t. și în
cazul capitolelor funcționale de cheltuieli. În anul 2010, lipsa resurselor și/sau nevoile mai
reduse s-au concretizat în cheltuieli inferioare în cazul învățământului, transporturilor, dezvoltării
publice și protecției mediului; ultimele trei capitole sunt și cele în care investițiile locale ating
valori maxime. În schimb, costurile fixe și-au lăsat amprenta în privința capitolelor autorități
publice și servicii sociale, unde comunele au realizat cheltuieli per locuitor superioare orașelor și
municipiilor.

Constatările din acest subcapitol legate de evoluția și structura cheltuielilor ne duc la concluzia
că, exceptând proiectele cu finanțare externă nerambursabilă - de care beneficiază oricum o
minoritate a colectivităților rurale -, resursele utilizate de primăriile de comune pentru investiții
în infrastructura rurală - fie din resurse proprii, fie din programe naționale - sunt în scădere. Or,
în lipsa unei infrastructuri acceptabile, nu poate fi vorba de progrese economice și sociale,
majoritatea comunelor rămânând condamnate la subdezvoltare. Așadar, din punct de vedere
bugetar, este necesară identificarea unor resurse suplimentare pentru investiții la bugetele
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comunelor, care să întoarcă actualele tendințe descrescătoare și să le dea o șansă spre mai bine pe
viitor.

Sistemul de echilibrare a bugetelor locale
Sistemul de echilibrare a bugetelor locale este principalul mecanism de corectare a
dezechilibrelor provocate de capacitatea fiscală diferită a unităților administrativ-teritoriale.
Principalii beneficiari ai echilibrării sunt comunele; sistemul este conceput astfel încât să aloce
resurse invers proporțional cu gradul de dezvoltare al colectivităților locale - exprimat prin
impozitul pe venit pe locuitor. Fondurile de echilibrare se constituie la nivelul fiecărui județ și al
municipiului București din transferuri de la bugetul de stat cu această destinație și dintr-un
procent al impozitului pe venit colectat în jurisdicția respectivă38. Astfel, județele mai bogate și
municipiul București constituie fonduri de echilibrare mai mari decât în cele sărace. În alocarea
fondurilor, colectivități care inițial aveau o situație similară, primesc sume diferite doar pentru că
sunt situate în județe diferite.
Plecând de la aceste premise și de la alocările pentru echilibrare tot mai reduse de la bugetul de
stat39, ACoR a realizat o serie de simulări pentru a evalua eficiența sistemului și impactul unei
propuneri de îmbunătățire. În acest subcapitol vom prezenta principalele concluzii ale analizei
utilizând doi indicatori:
- media veniturilor per locuitor, pe categorii de u.a.t.;
- coeficientul de variație40 al veniturilor per locuitor calculat în cadrul fiecărei categorii de
u.a.t.
În cadrul simulărilor au fost calculați cei doi indicatori în patru situații distincte, utilizând
situațiile financiare aferente anului 2009, și anume:
a. pentru veniturile fiscale locale (acestea arată capacitatea fiscală locală);
b. pentru veniturile fiscale locale plus cota defalcată din impozitul pe venit rămasă la sursă
(în anul 2009, 47%);
c. veniturile de la punctul b. plus alocarea prin sistemul actual de echilibrare, exclusiv pe
bază de formulă;
d. veniturile de la punctul b. plus alocarea printr-un sistem de echilibrare constituit nu la
nivel de județ, ca în prezent, ci la nivel național; într-un asemenea sistem s-ar aplica
aceeași formulă de repartizare, însă ierarhizarea ar include toate colectivitățile locale.
După cum se poate observa în tabelul de mai jos (col. 2), în cazul veniturilor fiscale locale,
coeficientul de variație la comune arată existența unor discrepanțe mari între cei 2860 de
subiecți; aceeași situație se regăsește și la orașe; la nivel național, dispersia este și mai mare.
După alocarea cotelor defalcate, dispersia se amplifică la toate nivelurile, deoarece aceste
venituri sunt strâns legate de dezvoltarea economică (col. 3). Formula actuală de echilibrare
reușește să compenseze în mare măsură dezechilibrele inițiale în interiorul categoriilor de u.a.t.,
concentrându-le în jurul mediei pe categorie (col. 4); comunele beneficiază cel mai mult de
efectele benefice ale echilibrării, iar municipiile cel mai puțin deoarece li se alocă sume
neînsemnate. Chiar și la nivel național, colectivitățile cele mai sărace urcă spre medie, astfel
reducându-se dispersia.
38

La nivel național, sumele din impozitul pe venit care se varsă în sistemul de echilibrare sunt cu circa 30% mai
mari decât cele transferate de la bugetul de stat.
39
La rândul lor, sumele defalcate pentru echilibrare, transferate de la bugetul de stat către județe, se calculează
invers proporțional cu dezvoltarea județului, astfel că județele sărace primesc mai mult.
40
Acesta este un indicator statistic care măsoară abaterea elementelor dintr-o mulțime de la media aritmetică a acelei
mulțimi. Coeficientul de variație arată concentrarea sau dispersia elementelor mulțimii față de medie. Cu cât el este
mai mic, cu atât mai concentrate în jurul mediei sunt elementele mulțimii. În cazul bugetelor locale, cu cât e mai mic
coeficientul, cu atât mai mici sunt dezechilibrele.
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Un sistem de echilibrare la nivel național ar avea rezultate și mai bune în privința eliminării
dezechilibrelor dintre u.a.t., mai ales în cazul comunelor (col. 5). Într-un asemenea sistem
comunele ar beneficia de mai multe resurse potențiale, iar alocările ar fi mai echitabile, indiferent
de județele de proveniență. Sectoarele municipiului București ar fi singura categorie care ar avea
de pierdut prin acest mecanism.

sectoarele
mun. Buc.
comune
municipii
orașe
național

venituri fiscale
locale

venituri proprii
fiscale fără
echilibrare

venituri proprii
fiscale plus
echilibrare
formulă actual

venituri proprii
fiscale plus
echilibrare formulă
național cu București

0,84

0,83

0,66

0,83

1,09
0,35
1,15
1,16

1,20
0,38
1,17
1,32

0,56
0,34
0,96
0,67

0,46
0,31
0,88
0,57

Aceleași constatări se pot face și în analiza veniturilor medii pe locuitor pe categorii de u.a.t.
Inițial, veniturile comunelor sunt de peste 2 ori mai mici decât ale județelor, iar după adăugarea
cotelor defalcate raportul crește la 3,6. Sistemul actual de echilibrare reușește să înjumătățească
dezechilibrele, însă cel la nivel național ar apropia și mai mult categoriile de u.a.t.: între
municipii și comune raportul ar scădea la 1,7.

Desigur că dezvoltarea unui sistem de echilibrare la nivel național va trebui să găsească soluții
pentru probleme dificile, precum (i) utilizarea sumelor rezultate din penalizările aplicate în
funcție de gradul de necolectare a veniturilor fiscale locale, (ii) alocarea sumelor destinate cofinanțării locale pentru proiecte de dezvoltare - actualmente distribuite de consiliile județene, (iii)
instituirea unor marje de variație a alocărilor în primii ani, astfel încât să fie evitate creșterilor
sau scăderile radicale de venituri.
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Având în vedere contextul economic, care nu permite o creștere substanțială a transferurilor
pentru echilibrare de la bugetul de stat și situația dificilă a comunelor cu investiții în continuare
și furnizori neachitați, ACoR consideră că revizuirea sistemului de echilibrare a bugetelor locale,
pentru a direcționa mai multe din resursele actuale către comune, este o soluție reală.

Plățile restante
Plățile restante au devenit un fenomen frecvent în contextul situației economice recente. Pe lângă
restabilirea echilibrului bugetar, achitarea datoriilor restante a fost a doua prioritate a măsurilor
de ajustare structurală implementate de guvernele de după anul 2008. Acestea atinseseră niveluri
considerabile mai ales în administrația locală. Deși în sine valorile nu erau exagerate, ajungând la
numai 0,4% din PIB, fenomenul era îngrijorător și de rău augur pentru anii dificili ce urmau,
arătând inadecvarea regulilor și practicii bugetare din perioada 2005-2008. Așadar, o bună parte
din amendamentele aduse în anul 2010 legii finanțelor publice locale au fost menite să prevină
acumularea și să reducă stocul plăților restante41 ale bugetelor u.a.t. către furnizori.
Valoarea datoriilor exigibile și neachitate a cunoscut o explozie la sfârșitul anului 2008, ca
rezultat al numeroaselor lucrări de investiții declanșate de autoritățile locale în acel an și în anul
precedent, finanțate fie din veniturile proprii, fie din transferuri de la bugetul de stat. Odată cu
reducerea veniturilor bugetare, ca efect imediat al crizei economice, sursele de finanțare a
investițiilor respective s-au redus, iar restanțele s-au acumulat. Cauzele acestei situații au fost
deja discutate în capitolul anterior, la fel și mecanismele de răspuns. Drept urmare, plățile
restante la nivelul tuturor administrațiilor locale au intrat pe un trend descendent, coborând sub
1,4 mld. lei la finalul anului 2011. Arieratele42 - motiv și mai mare de îngrijorare deoarece indică
cronicizarea incapacității de plată - au urmat o tendință asemănătoare din anul 2010.

Ritmul de reducere a plăților restante nu este unul alert, așa cum ar fi fost de dorit în contextul
noilor reguli bugetare din legea finanțelor publice locale; în 2011 arieratele erau cu numai 20%
mai mici decât la apogeul din anul 2009. Explicația se regăsește în tendințele diferite între
categoriile de u.a.t. în tot acest interval. Astfel, municipiile au reușit să reducă stocul arieratelor
cu aproape jumătate, însă județele și comunele se confruntă cu o evoluție contrară. Dacă în cazul
41
42

Prin plăți restante se înțelege datorii exigibile neachitate în termenul de plată specificat în factură.
Arieratele sunt plăți restante cu o vechime mai mare de 90 de zile de la expirarea termenului de plată.
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județelor motivul e legat de preluarea în subordine a aproape 300 de spitale, la comune cauza
este subfinanțarea, care a împiedicat finalizarea și/sau achitarea miilor de lucrări de investiții
începute în anii creșterii economice.

Drept urmare, în anul 2011 comunele au ajuns să dețină peste 35% din stocul arieratelor în cursul
anului 2011, mai mult decât triplu față de anul 2008. Numai municipiile depășesc plățile restante
ale comunelor, însă ele se găsesc pe un trend puternic descendent.

În cazul comunelor, plățile restante au crescut nu numai ca valoare totală și pondere, ci și ca
număr al primăriilor afectate. Dacă în urmă cu doi ani 1.150 de comune înregistrau plăți restante,
în cursul anului 2011 peste 1.320 se aflau în aceeași situație, în ciuda prevederilor speciale din
legea finanțelor publice locale. Acest fenomen este îngrijorător, indicând nu neapărat că primarii
de comune nu vor să achite datoriile, ci că nu au resursele necesare.
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O analiză detaliată a raportărilor comunelor din trimestrul III al anului 2011 arată că valoarea
medie a plăților restante la comune nu este foarte ridicată, 360 de mii de lei, însă numărul
bugetelor afectate este mare și în creștere netă. Concentrația valorilor este moderată, primele 50
primării cu restanțe cumulând 37% din total și 46% din arierate. Totuși, peste 80% dintre
comunele vizate raportează valori sub 500.000 de lei; aceasta sugerează că un transfer dedicat de
circa 100 de milioane de lei din partea Guvernului ar scurta lista primăriilor cu restanțe la numai
câteva sute, permițând ceorlalte să-și desfășoare normal activitatea.
Indicatori ai restațelor de plată la
comune - 2011
Total (lei)
Număr comune
Valoarea medie (lei)
Valoarea maximă (lei)
Nr. comune cu valori în creștere
Nr. comune cu valori în scădere
Nr. comune cu valori în stagnare
Pondere primele 50 de comune
Nr. comune cu valori sub 500.000 de lei
Total de plată al comunelor cu valori sub
500.000 de lei (lei)

Plăți restante

Arierate

472.477.815
1.326
356.318
11.713.070
613
873
93
37%
1.088

272.663.030
810
360.289
11.713.070
400
495
684
46%
661

129.015.850

80.249.378

Tendința din ultimii 3 ani de reducere a veniturilor cu destinație generală și/sau pentru
continuarea/ finalizarea investițiilor începute în perioada 2006-2009 afectează în primul rând
comunele. Acestea nu pot mobiliza resurse suplimentare la nivel local pentru achitarea plăților
restante, în paralel cu furnizarea continuă a serviciilor publice. Așadar, noile prevederi ale legii
finanțelor publice, care obligau autoritățile locale să achite restanțele de plată până la sfârșitul
anului 2011 vor fi fost încălcate nu din rea-voință, ci din lipsa resurselor. Având în vedere că la
comune majoritatea plăților restante provin de la investiții co-finanțate și de bugetul de stat - prin
diverse programe naționale -, ACoR consideră necesar un sprijin special din partea Guvernului
pentru depășirea acestei situații dificile, respectiv alocarea unor sume pentru stingerea
obligațiilor neachitate până în valoare de 500.000 de lei.
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Datoria publică locală
Autoritățile administrației publice locale din România au contractat împrumuturi de la bănci
comerciale începând cu anul 2002, cu avizul Comisiei de aprobare a împrumuturilor locale. Până
în prezent, Comisia a avizat aproape 1.600 de împrumuturi totalizând echivalentul a aproximativ
18 mld. lei. Majoritatea împrumuturilor contractate de autoritățile locale au fost denominate în
lei; moneda europeană le domină pe cele în valută, care reprezintă 38% din total.

Cele 103 municipii și sectoarele municipiului București cumulează două treimi din totalul
împrumuturilor și obligațiunilor contractate. Comunele au contractat cu puțin peste 1,1 mld. lei,
adică 6% din total. Situația este explicabilă prin lipsa de atractivitate pentru creditori a
comunelor și capacitatea redusă de a genera venituri proprii importante, care să permită o limită
generoasă de îndatorare.

Totuși, în ultimii ani comunele tind să revină la valorile contractate în anii creșterii economice,
în principal ca urmare a nevoilor de co-finanțare a proiectelor cu finanțare externă
nerambursabilă. Acestea din urmă sunt exceptate de la cele trei limite de îndatorare prevăzute în
legea finanțelor publice locale, iar serviciul datoriei asigurat de rambursarea cheltuielilor de către
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Uniunea Europeană și bugetul de stat; totodată, comunele pot obține și garanții de stat pentru
returnarea împrumuturilor. În aceste condiții, creditorii sunt receptivi la cererile de oferte
formulate de administrațiile locale rurale, valoarea creditelor contractate în anul 2011 depășind
230 de milioane de lei.

Numărul comunelor care au contractat credite în perioada 2005-2011 este relativ mare, depășind
900, adică 30% din total. Valorile medii ale împrumuturilor sunt mai mici decât la celelalte
categorii de u.a.t., reflectând capacitatea mai redusă de îndatorare și/sau nevoile mai mici de cofinanțare a proiectelor europene. În medie, o comună a împrumutat între 1,3 mil. lei și 1,5 mil. lei
sau echivalentul în euro. În anul 2011 valoarea medie a depășit 1,6 mil. lei, ca urmare a nevoilor
în creștere de co-finanțare.

Accesul comunelor pe piețele financiare nu mai este un simplu deziderat. Aproape o mie au
contractat împrumuturi în ultimii ani, iar tendința se va menține și în viitorul apropiat, dacă luăm
în considerare numai necesarul de co-finanțare al proiectelor europene.
Cu toate acestea, autoritățile locale trebuie să depășească multe obstacole până la contractarea și
utilizarea disponibilităților dintr-un împrumut. În prezent, coexistă trei limite de îndatorare pe
care o primărie interesată trebuie să le respecte; ele se referă nu numai la bonitatea debitorului, ci
și la permisiunea de contractare și la eșalonarea tragerilor. Asemenea piedici, impuse încă din
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anul 2009 în scopul limitării deficitului bugetului general consolidat, reprezintă o încălcare
flagrantă a autonomiei locale. Deși traversăm o perioadă dificilă, ACoR nu este de acord cu
abdicarea de la principiile descentralizării pentru imperative pe termen scurt sau mediu, întrucât
o măsură ce astăzi pare excepțională în scurt timp poate deveni normalitate.

Personalul angajat sau salarizat de administrația publică locală
Măsurile de reformă a politicilor de personal și salarizare în perioada 2009-2011 au avut
consecințe importante și asupra administrației locale.
La sfârșitul anului 2009, bugetele unităților administrativ-teritoriale salarizau 700 de mii de
persoane, cele mai multe în educație și servicii sociale. După doi ani totalul ajunsese la 683 de
mii, consecință a unor reforme ample, care au dus la disponibilizarea a peste 125 de mii de
persoane, dar și la preluarea altor 115 mii, odată cu descentralizarea spitalelor.
Cea mai mare reducere a avut loc în rândul personalului reglementat de normativele stabilite prin
O.U.G. nr. 63/2010; 29% din personalul inițial (59 de mii de salariați) a fost disponibilizat în
perioada septembrie 2010 - decembrie 2011, totalul ajungând la 144 de mii. Pentru comparație,
în aceeași perioadă, din administrația centrală au fost disponibilizate mai puțin de 30 de mii de
posturi.
Reduceri importante de personal au avut loc și în învățământ (-30 de mii) și în servicii sociale (36 de mii); dacă în primul caz cei mai mulți disponibilizați erau cadre didactice suplinitoare, în
cel de-al doilea a fost vorba de asistenții persoanelor cu handicap și asistenți sociali.
În sănătate, ca urmare a descentralizării din anul 2010 a 374 de spitale publice, majoritatea la
județe și municipii, numărul personalului a evoluat de la 13 mii - în anul 2009 - la 122 de mii - la
sfârșitul anului 2011.

În privința personalului supus normativelor, tendințele pe categorii de u.a.t. au fost unanim
descrescătoare, însă unele mai accentuate. Astfel, sectoarele municipiului București au
disponibilizat echivalentul a 41% din numărul inițial de posturi, municipiile 33%, orașele 30%,
județele 27%, comunele 26%, iar primăria municipiului București 20%. Totuși, nominal,
municipiile și comunele dețin partea leului, cu 20 de mii și, respectiv, 19 mii de posturi ocupate
pierdute.
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La comune, personalul total a scăzut cu 50 de mii de persoane, respectiv 20%. Cele mai mai
scăderi au avut loc în rândul personalului normat și în servicii sociale, cu câte 19 de posturi
pierdute. În învâțământ au fost reduse 13 mii de posturi.

La sfârșitul lunii decembrie 2011, din cele 2.861 de comune numai 75 nu îndeplineau normativul
de personal. În aceste condiții, comunele mici aveau un număr mediu de 12 angajați, inclusiv
primarul și viceprimarul, comunele medii 20 de angajați, iar cele mari 44. Normativele calculate
pe baza O.U.G. nr. 63/2010 permit comunelor să angajeze personal, însă blocarea ocupării
posturilor vacante le împiedică. Astfel, există, în medie, 4 posturi disponibile neocupate la
comunele mici și până la 16 la comunele mari.
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Categorie populație
(<1.500)
(1.500-3.000)
(3.000-5.000)
(5.000-10.000)
(10.000-20.000)
Media categoriei

Medie ocupat
12
16
20
28
44
19

Medie permisă
16
22
28
40
60
26

Între comune există 251 de cazuri în care numărul personalului de sub incidența normativului
este mai mic de 12 persoane, inclusiv cei doi aleși locali din executiv; în peste 20 dintre situații
populația comunelor depășește 3.000 de locuitori. În aceste condiții, este foarte dificil pentru
administrațiile locale să-și realizeze competențele. Numărul personalului de execuție este pur și
simplu insuficient pentru toate sarcinile legale. Dacă ar fi să le menționăm numai pe cele
esențiale, concluzia este evidentă:
secretar u.a.t. (incl. autoritate tutelară și
relația cu consiliul local)
juridic - contencios
resurse umane
buget - contabilitate
taxe şi impozite
control financiar preventiv
control - audit intern

gestiune patrimoniu - administrativ
strategie - investiții - achiziţii publice
registru agricol - fond funciar
autorizare şi avizare
arhivă - registratură
asistenţă socială
biblioteca - cămin cultural
șofer microbuz elevi

Fără a analiza în detaliu și nivelul salariilor, cu siguranță mai mic decât în urmă cu 2-3 ani, se
poate afirma fără rezerve că situația multor comune este dificilă. Prin lege, ele trebuie să
furnizeze aceleași servicii ca orașele sau municipiile, însă resursele disponibile sunt net
inferioare. În sute de situații, personalul existent nu are cum să se achite de toate
responsabilitățile legale, iar mijloacele de suplimentare sunt blocate. De aceea, ACoR solicită
eliminarea interdicției de ocupare a posturilor vacante, până la limita normativului de personal
comunicat fiecărei primării. Astfel, locuitorii spațiului rural vor avea o șansă în plus să se bucure
de servicii mai bune.
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Infrastructura rurală și a serviciilor publice de interes local
Evaluarea stării infrastructurii publice din comune
Creșterea economică din ultimii 20 ani nu s-a reflectat uniform la nivel teritorial. România a
intrat în procesul de tranziţie având un nivel relativ scăzut al disparităţilor regionale comparativ
cu alte state membre ale Uniunii Europene sau țări candidate. Aceste disparităţi au crescut rapid
şi în mod deosebit între Regiunea Bucureşti–Ilfov şi celelalte regiuni.
Exceptând Regiunea Bucureşti-Ilfov, a cărei situaţie în peisajul economic al ţării este specială,
creşterea economică a urmat o direcţie vest-est, proximitatea pieţelor vestice acţionând ca factor
de difuzare a dezvoltării. Din datele statistice se poate observa cum creşterea economică a
înregistrat unele fluctuaţii sub influența factorilor specifici locali, dobândind o componentă
geografică semnificativă; astfel, zonele subdezvoltate s-au concentrat în nord-est, la graniţa cu
Republica Moldova, şi în Sud, de-a lungul Dunării.
Potențialul de dezvoltare și atragere a investițiilor directe al unei regiuni este în strânsă legătură
cu nivelul infrastructurii. În comune, investițiile în infrastructura publică au luat amploare abia
după aderarea României la Uniunea Europeană. În plus, există diferențe mari între nivelul de
dezvoltare al infrastructurii diferitelor comune în funcție de dimensiune (populație), profil
economic, proximitate față de un centru economic urban, dar și poziționare geografică.
În acest capitol ne propunem să analizăm nivelul de dezvoltare al infrastructurii comunelor din
România din perspectiva a trei indicatori disponibili în statisticile naționale43, care caracterizează
potențialul de dezvoltare economică și calitatea vieții: (i) lungimea rețelei de distribuție de apă
potabilă, (ii) lungimea conductelor de gaze și (iii) lungimea rețelei de canalizare. În alegerea
indicatorilor am fost limitați de disponibilitatea datelor la nivel individual de comună. Pornind de
la cei 3 indicatori stabiliți, a fost estimat și un indice compozit de dezvoltare a infrastructurii
pentru fiecare comună. Pentru a ajunge la un set de rezultate cât mai relevant, am segmentat
comunele în funcție de populație (5 categorii) și regiune (județe).
Rezultatele analizei sunt centralizate în anexa. Pentru fiecare indicator de dezvoltare a
infrastructurii și, respectiv, categorie de populație am determinat, la nivel de județ, numărul de
comune care se situează sub media națională relevantă (vezi tabelul de mai jos). Astfel, am putut
identifica județele în care există comune cu infrastructură deficitară și le-am ierarhizat în funcție
de numărul acestora. Principalele concluzii ale analizei datelor sunt următoarele:
- În categoria comunelor mici (cu mai puțin de 1.500 de locuitori), cele mai multe
colectivități cu un nivel de dezvoltare a infrastructurii sub media națională se regăsesc în
Vest și Centrul Transilvaniei. Sunt două explicații pentru această situație: pe de-o parte,
dezvoltarea mai amplă de care au beneficiat aceste zone în ultimii ani a vizat în special
centrele urbane și comunele de dimensiuni mai mari și cu potențial economic ridicat; pe de
altă parte, în aceste zone sunt concentrate cele mai multe comune de dimensiuni reduse.
- În comunele de dimensiuni medii și mari, nivelul de dezvoltare al infrastructurii este mai
bine corelat cu situația economică la nivel regional. Astfel, cele mai multe comune cu un
indice al infrastructurii sub media națională se regăsesc în regiunea nord-est.
- Dacă analizăm evoluțiile din perioada 2006-2010, putem observa că la nivelul tuturor
categoriilor de comune a existat în medie o îmbunătățire a indicelui de infrastructură.
Comunele mari au înregistrat cele mai mari progrese în construirea/ extinderea
infrastructurii.
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La nivelul comunelor mici și medii (până în 5.000 de locuitori), indicele de infrastructură a
cunoscut o ameliorare în 2010 față de 2006, dar rămâne în continuare sub media națională
a comunelor.
Discrepanța stării infrastructurii din comunele cele mai mici și cele mai mari, s-a
amplificat în perioada 2006-2010. Astfel, dacă în anul 2006 diferența dintre indicii de
infrastructură la comunele din categoria mare și mică era de 0,15 în termeni absoluți, în
anul 2010 aceasta a crescut la 0,42.
Între anii 2006 și 2010 a existat un proces de convergență a dezvoltării infrastructurii mai
pronunțat în rândul comunelor mari comparativ cu cele mici.
Cel mai mare progres, în termeni relativi, a fost înregistrat de comune în domeniul
extinderii rețelei de canalizare. Între anii 2006 și 2011, comunele din categoria 2 și 5 au
reușit să-și extindă cu 176% și, respectiv, 101%, lungimea medie a rețelei de canalizare.
Este adevărat că și nivelul de dotare al comunelor cu rețele de canalizare a fost și este în
continuare unul modest comparativ cu celelalte elemente de infrastructură (apă, gaze),
astfel încât o crește moderată în termeni absoluți poate însemna mult în termeni relativi.
Pe locul al doilea din punct de vedere al progreselor înregistrate se situează rețeaua de
distribuție a apei potabile. Avansurile cele mai mari le-au avut comunele din categoria 2, 3
și 5, a căror rețea medie de apă s-a extins cu 42% și, respectiv, 59% între anii 2006 și 2009.
Rețeaua de gaze a înregistrat cel mai mic avans la nivelul comunelor în perioada analizată.
O posibilă explicație constă în faptul că decizia de extindere a rețelei de gaze nu se ia la
nivel local, ci de către companiile de distribuție a gazelor. Comercializarea gazelor în
comune nu este, de regulă, o activitate profitabilă pentru aceste companii, motiv pentru
care investițiile în acest tip de infrastructură sunt întârziate.

Tabel. Valorile de referință medii la nivel național pentru nivelul de dezvoltare a infrastructurii în comune
Medii la nivel național

Categorii de comune în funcţie de populaţie
1 (<1.500)
An
Indice infrastructura
- Număr comune sub media națională din 2010
Lungimea retelei de distributie a apei potabile - km
- Număr comune sub media națională din 2010
Lungimea conductelor de distributie a gazelor - km
- Număr comune sub media națională din 2010
Lungimea conductelor de canalizare - km
- Număr comune sub media națională din 2010

2 (1.500-3.000)

3 (3.000-5.000)

2010

2006

2010

2006

2010

2006

(0.03)

(0.14)

(0.04)

(0.18)

(0.01)

(0.16)

201

223

753

864

592

700

6.08

4.43

9.70

6.82

13.57

9.53

4 (5.000-10.000)
2010
0.14
281
19.35

2006
(0.05)
331
14.24

5 (10.000-20.000)
2010

2006

0.39

0.01

16
29.62

20
18.66

185

213

719

859

555

675

242

301

14

18

1.70

1.41

2.99

2.47

5.15

3.81

11.49

8.60

20.62

14.80

254

256

1001

1021

757

788

303

327

15

20

0.28

0.18

0.50

0.18

0.96

0.53

2.47

1.34

8.08

4.02

268

270

1059

1102

817

847

352

375

16

20

Notă: valori pozitive ale indicelui de infrastructură indică un nivel de dezvoltare peste media la nivel național a
tuturor comunelor, în timp ce valori negative indică un nivel de dezvoltare al infrastructurii sub media la nivel
național. Valorile normale ale acestui indicator fluctuează între +-1

În încheierea acestui subcapitol, este necesar să facem câteva considerații asupra programelor
naționale de investiții în infrastructura rurală publică. Deși acestea au fost analizate pe larg în
ediția precedentă a Agendei Comunelor44, ACoR consideră ca există câteva aspecte ce trebuie
clarificate și cu acest prilej. În prezent există 6 programe importante, care au drept beneficiari
principali comunele, iar ca obiectiv construirea sau modernizarea obiectivelor de infrastructură în
mediul rural. Aceste programe sunt reglementate prin următoarele acte normative:
- O.G. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor
baze sportive din spaţiul rural;

44

Asociația Comunelor din România, „Agenda Comunelor” 2008, București, 2008.
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H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă,
canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale
cu resurse turistice;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- numeroasele hotărâri ale Guvernului prin care s-au alocat, în perioada 2007-2009, fonduri
pentru investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat;
- O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România.
În cadrul acestor programe, în perioada 2007-2011 au fost alocate peste 8 mld. lei de la bugetul
de stat, respectiv 2 mld. euro. Desigur, contribuția lor a fost completată și din surse externe
nerambursabile, cele mai importante fiind programul SAPARD și Programul Național de
Dezvoltare Rurală. Totuși, analiza evoluției indicatorilor de dezvoltare în perioada 2006-2010 nu
relevă creșteri spectaculoase: între anii 2006-2010, în comune s-au construit 10.139 de km de
rețea de apă (+20%), 3.341 de km de rețea de gaze naturale (+12%) și 1.402 km de rețea de
canalizare (+7.5%).
-

În opinia ACoR, una dintre cauzele eficienței reduse a utilizării fondurilor este funcționarea
programelor naționale de investiții. Cele 6 programe deja invocate sunt gestionate de patru
ministere diferite și necoordonate de vreo altă structură. Drept consecință, deciziile de alocare nu
se fac pe baza unei analize integrate a tuturor investițiilor Guvernului în colectivitățile rurale și
nici a unor analize cost-beneficiu. Mai mult, nu există vreo coordonare explicită cu listele de
proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, alte programe operaționale și
nici cu cele implementate direct de CNI sau ANL. Rezultatele acestei dezorganizări evidente
sunt utilizarea ineficientă a fondurilor publice, lipsa prioritizării și a predictabilității, promovarea
unor investiții nesustenabile sau inutile, suprafinanțarea - adeseori neintenționată - a unor
colectivități în dauna altora și incapacitatea de finalizare la timp a tuturor obiectivelor aprobate.
În aceeași ordine de idei, nu există o centralizare a datelor privind proiectele de investiții, fiecare
ordonator principal de credite păstrându-și propriile liste. ACoR consideră că gestiunea separată
53

a programelor naționale de investiții a adus multe deservicii atât colectivităților locale, cât și
Guvernului, și solicită remedierea situației prin desemnarea unei autorități coordonatoare45, care
să vegheze, împreună cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, la
raționalitatea și corelarea deciziilor de aprobare a proiectelor și alocare a fondurilor. Această
entitate ar trebui să monitorizeze și aplicarea prevederilor legii finanțelor publice locale privind
contractele de finanțare pentru obiectivele de investiții co-finanțate prin programe naționale și să
publice rapoarte de progres ale tuturor proiectelor de investiții din fonduri publice naționale și ale
Uniunii Europene.

Dotările necesare cu infrastructură ale comunelor
Alocarea rațională a fondurilor publice pentru investiții locale necesită o listă de priorități. Pentru
a o elabora, este important de stabilit ce obiective de infrastructură sunt necesare și care dintre
acestea lipsesc. În acest subcapitol, vom aborda numai prima jumătate a acestui demers, cealaltă
urmând a face obiectul unui studiu ulterior.
Necesarul de infrastructură al celor 2.861 de comune ale României poate fi divizat în două
categorii: infrastructura de bază și cea suplimentară. Criteriile de stabilire a componențelor celor
două categorii sunt: lista „serviciilor de bază”, resursele necesare întreținerii și furnizării, precum
și așteptările populației. Infrastructura de bază include elementele obligatorii pentru fiecare
comună, indiferent de mărime, relief și configurație; acestea asigură accesul oricărui cetățean la
servicii esențiale și este în concordanță chiar și cu resursele celor mai sărace comune.
Infrastructura suplimentară este alcătuită din obiective care aduc un plus de confort și calitate
vieții locuitorilor, este adecvată resurselor financiare și umane locale și este așteptată de
populație, ținând cont și de mărimea unității administrativ-teritoriale.
Realizarea obiectivelor de infrastructură, chiar și a pachetului de bază, nu poate fi finanțată
numai din bugetele locale. Investițiile inițiale depășesc posibilitățile majorității comunelor; de
aceea, guvernul are datoria de a sprijini administrațiile locale, fie prin contribuții financiare, fie
prin construirea propriu-zisă. În practică, există ambele situații: în majoritatea cazurilor,
comunele primesc sprijin pentru a realiza ele însele investițiile fie prin programe naționale, fie
prin programe co-finanțate de Uniunea Europeană sau alți donatori. Pe de altă parte, există
câteva obiective de infrastructură pe care Guvernul însuși le construiește pentru colectivitățile
locale, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A46 și prin Agenția Națională de Locuințe
(ANL).
Pentru a veni în sprijinul demersului de raționalizare a efortului investițional al Guvernului în
infrastructura publică locală, ACoR supune atenției propunerile pentru conținutul pachetelor de
infrastructură sus-menționate. Elementele de infrastructură componente au fost determinate nu
numai pe baza criteriilor enumerate la începutul acestui subcapitol; ele sunt corelate și cu lista de
dotări minimale imobiliar-edilitare ale unui sat-reședință de comună, prevăzute în Legea nr.
350/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a
Reţeaua de localităţi, cu modificările și completările ulterioare.
Așadar, pachetul de bază conține nu numai obiective de construcții, ci și câteva servicii esențiale
pentru locuitorii comunei. El este obligatoriu oricărei colectivități rurale din România, incluzând
elemente specifice organizării și funcționării autorităților publice (primăria și starea civilă),
învățământului, sănătății, dezvoltării publice, protecției civile, transporturilor, culturii și
agrementului. Nivelul dotărilor este minimal, astfel încât să fie adecvat și celor 297 de comune
cu populația mai mică de 1.500 de locuitori47. De asemenea, dotările sunt concepute și din
45

Ministerul Administrației și Internelor sau Ministerul Finanțelor Publice.
Săli de sport, așezăminte culturale, bazine de înot.
47
Conform datelor Institutului Naționale de Statistică aferente anului 2011.
46
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perspectiva obligațiilor de conformare ale României în domeniul calității apei și protecției
mediului, prevăzute în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană48.
dotare

pachet infrastructură

domeniu

observații

sediu de primărie

pachet de bază

autorități publice

şcoală primară (cu bibliotecă)

pachet de bază

învățământ

dispensar medical

pachet de bază

sănătate

drogherie

pachet de bază

sănătate

rețea de alimentare cu apă în satul
reședință cu peste 500 de locuitori

pachet de bază

dezvoltare publică

rețea de iluminat public

pachet de bază

dezvoltare publică

colectarea (separată a) deșeurilor
spațiu pentru depozitarea controlată
temporară a deşeurilor
amenajări hidrotehnice ale văilor și
cursurilor de apă cu potențial de
viitură
serviciu de voluntari pentru
managementul situațiilor de urgență

pachet de bază

dezvoltare publică

eventual, prin a.d.i.

pachet de bază

dezvoltare publică

eventual, prin a.d.i.

pachet de bază

dezvoltare publică

pachet de bază

protecție civilă

pachet de bază

transporturi

drumuri comunale asfaltate
trotuare amenajate de-a lungul
drumurilor comunale/ județene/
naționale din intravilan
drumuri colectoare paralele cu
drumurile naționale, pentru căruțe
parazăpezi de-a lungul drumurilor
publice în zonele expuse la viscol
teren de sport amenajat în incinta
unității de învățământ
cămin cultural

pachet de bază

transporturi

pachet de bază

transporturi

pachet de bază

transporturi

pachet de bază

transporturi

pachet de bază

agrement

pachet de bază

stare civilă

pachet de bază

cultură
evidența
persoanelor

staţie de călători pentru transport
public de persoane

obligatoriu în zonele cu
deficit de apă, indiferent
de numărul locuitorilor

cel puțin una pentru
fiecare sat traversat de
curse de persoane

Suplimentar față de pachetul de bază, ACoR propune următoarele dotări pentru comunele cu mai
mult de 1.500 de locuitori, ținând cont de numărul mai mare de beneficiari:

48

În esență, acestea prevăd:
- racordarea populaţiei, în proporţie de 70%, atât la reţelele de alimentare cu apă, cât şi de canalizare până în
2015;
- respectarea normelor comunitare privind colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale până
în anul 2015, pentru 263 aglomerări mai mari de 10.000 locuitori echivalenţi, şi până în anul 2018, pentru
2.346 de aglomerări între 2.000 şi 10.000 locuitori echivalenţi;
- respectarea normelor comunitare privind calitatea apei potabile până în anul 2015;
- închiderea și ecologizarea celor peste 2.700 de „depozite” rurale de deșeuri, sistarea depozitării în 137 de
depozite din zona urbană până la 16 iulie 2009, precum şi în alte 101 de depozite municipale neconforme
până la 16 iulie 2017.
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dotare

pachet infrastructură

domeniu

grădiniţă

>1.500

învățământ

școală gimnazială

>1.500

învățământ

observații

În continuare, pentru comunele cu peste 3.000 de locuitori, ACoR propune realizarea
următoarelor obiective și servicii publice suplimentare, determinate de nevoile aparte ale unei
populații mai numeroase, dar și de resursele mai ample deținute:
dotare
rețea de alimentare cu apă în satele
componente cu peste 500 de
locuitori
rețea de alimentare cu gaze naturale
rețea de canalizare în satele cu peste
1.000 de locuitori
post de poliţie locală, cu
autospeciale de intervenție
farmacie
străzi secundare cel puțin pietruite

pachet infrastructură

domeniu

>3.000

dezvoltare publică

>3.000

dezvoltare publică

>3.000

dezvoltare publică

>3.000

ordine publică

>3.000

sănătate

>3.000

transporturi

observații

eventual, prin a.d.i.49

Pentru comunele cu populație peste 5.000 de persoane, ACoR propune un set special de dotări și
servicii, rezultat al așteptărilor mai mari ale locuitorilor și al resurselor disponibile:
dotare

pachet infrastructură

domeniu

observații

stadion

>5.000

agrement

grădină publică/ parc

>5.000

agrement

piață de alimente/ târg
centru de informare turistică, dacă
există potențial
evidenţa persoanelor

>5.000

comerț

>5.000

dezvoltare publică

>5.000

evidența persoanelor

autospecială de pompieri

>5.000

protecție civilă

eventual, prin a.d.i.

centru medical

>5.000

sănătate

eventual, prin a.d.i.

eventual, prin a.d.i.

În încheiere, pentru comunele cu peste 10.000 de locuitori, dar și pentru altele mai înstărite,
ACoR recomandă următoarele dotări (trebuie ținut cont că acestea presupun costuri curente
importante):
dotare
locuințe sociale și de serviciu
liceu, cu cantină și internat, în cazul
frecventării de către elevi din alte
colectivități
creşă

pachet infrastructură

domeniu

>10.000

dezvoltare publică

>10.000

învățământ

>10.000

servicii sociale

Observații

49

Asociație de dezvoltare intercomunitară, organizație ne-guvernamentală cu statut de utilitate publică, înființată de
două sau mai multe unități administrativ-teritoriale pentru furnizarea în comun de servicii publice locale și realizarea
de proiecte comune de dezvoltare. Pentru detalii suplimentare, vezi Agenda Comunelor 2008.

56

dotare
centre de zi pentru persoane cu
nevoi sociale
centre de noapte pentru persoane cu
nevoi sociale

pachet infrastructură

domeniu

Observații

>10.000

servicii sociale

eventual, prin a.d.i.

>10.000

servicii sociale

eventual, prin a.d.i.

Pentru implementarea pachetelor de infrastructură, ACoR propune Guvernului și Parlamentului
următorii pași de realizat în parteneriat cu administrațiile locale:
- evaluarea detaliată a actualelor dotări cu infrastructurile menționate în cele 2.861 de
comune;
- stabilirea acelor infrastructuri și servicii pentru care să fie acordat sprijin de la nivel
central;
- repartizarea obiectivelor de investiții între programele naționale finanțate exclusiv de la
bugetul de stat și cele co-finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- stabilirea listei de beneficiari și a dotărilor finanțate;
- implementarea etapizată a proiectelor până în anul 2020.
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Măsuri de sprijin pentru dezvoltare rurală în perioada 2014-2020
În ediția din anul 2008 a Agendei Comunelor și în Planul Strategic de Dezvoltare Durabilă a
Spațiului Rural, realizat în anul 2011 în parteneriat de M.A.I. și ACoR, s-a arătat că starea
infrastructurii publice în majoritatea comunelor din România este încă de parte de standardele
unei colectivități rurale medii europene. De asemenea, capitolul anterior arătat că există peste o
mie de comune în care intervențiile sunt necesare neîntârziat, a prezentat necesarul minim de
dotări imobiliar-edilitare ale colectivităților rurale și a făcut apel la utilizarea coordonată și
rațională a fondurilor publice naționale și europene pentru investiții în mediul rural.
În acest capitol, ACoR prezintă recomandările de măsuri de sprijin din partea Guvernului în
perioada 2014-2020 pentru dezvoltarea durabilă a comunelor. Ele răspund nu numai nevoilor
imediate de dezvoltare, ci și celor pe termen mediu și lung. Având în vedere contextul elaborării
- în această perioadă - a Cadrului Național Strategic de Referință, pe baza căruia vor fi stabilite
prioritățile și domeniile de intervenție ale programelor operaționale co-finanțate de Uniunea
Europeană, ACoR consideră această contribuție drept binevenită și invită factorii de analiză și pe
cei de decizie implicați să o ia în considerare.
Dotările imobiliar-edilitare și serviciile publice locale trebuie să rămână responsabilitatea
comunelor proprietare. Totuși, resursele financiare insuficiente - după cum am arătat în capitolul
2 - impun acordarea unui sprijin substanțial din partea bugetului de stat și al Uniunii Europene
pentru construirea, extinderea sau modernizarea acestor obiective, urmând ca întreținerea curentă
să revină bugetelor locale. ACoR recomandă, potrivit legii finanțelor publice locale, ca sprijinul indiferent de instrumentul de finanțare - să facă obiectul unor proiecte dedicate, consfințite prin
contracte de finanțare, în care să fie prevăzute clar obligațiile părților, inclusiv al autorităților
locale.
Nevoile totale imediate de investiții sunt mult peste posibilitățile financiare și instituționale ale
țării. De aceea, pledăm pentru o implementare etapizată, ținând cont de priorități de dezvoltare,
de fondurile disponibile, de capacitatea de execuție și de administrare ulterioară. Scopul ACoR
este să atragă surse de finanțare a dezvoltării rurale într-un mod organizat și rațional, care să
garanteze și funcționalitatea pe termen mediu a dotărilor și serviciilor publice locale astfel
realizate.
Propunerile de măsuri de sprijin sunt grupate în câteva categorii funcționale. Cele mai multe sunt
destinate sectorului public, însă există și intervenții în sprijinul economiei rurale. Dacă
justificarea multora este evidentă, în anumite situații motivațiile aferente sunt noi, dar nu mai
puțin importante. Majoritatea ideilor de proiecte pot fi implementate prin asociații de dezvoltare
intercomunitară, care au avantaje multiple: de a propune proiecte de mari dimensiuni, de a
realiza economii de scară, de a exersa colaborarea între autoritățile locale și de a putea angaja
personal în afara normativelor aplicabile instituțiilor publice.
Domeniul 1 - strategie, funcționalitate, transparență
Măsură de sprijin
Actualizarea planurilor urbanistice generale și
a altor documente de urbanism

Motivație
Majoritatea PUG-urilor au fost elaborate și aprobate în anii 20012003, având o perioadă de valabilitate de 10 ani. Actualizarea lor
și a documentațiilor subsecvente este precondiția unei dezvoltări
locale echilibrate. Se recomandă implementarea proiectelor și prin
a.d.i.
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Măsură de sprijin
Cadastru imobiliar-edilitar, planuri parcelare,
înscrierea bunurilor u.a.t. la cartea funciară

Achiziții
echipamente
și
programe
informatice pentru instituțiile publice locale.

Promovarea comunei și a potențialului
economic/ turistic, centru de informare
turistică
Integrarea socială și economică a populației
de etnie roma

Pregătirea personalului din administrația
publică locală și din asociațiile de dezvoltare
intercomunitară

Motivație
Dezvoltarea echilibrată, acordarea plăților directe pentru
agricultori și rezolvarea echitabilă a retrocedării fondului funciar
depind de calitatea documentației cadastrale disponibile. În plus,
prin efectele Directivei Inspire a Uniunii Europene, România este
obligată să publice informații privind toate infrastructurile
publice. Realizarea documentației cadastrale cade în
responsabilitatea administrației locale, însă adeseori prioritățile în
alocarea resurselor proprii sunt altele. Sprijinul național și
comunitar ar putea stimula primăriile în elaborarea acestor
documente, a căror importanță nu este conștientizată pe deplin
încă. Se recomandă implementarea proiectelor și prin a.d.i.
Standardizarea instrumentelor informatice din primării este un
deziderat constant al ACoR (vezi Agenda Comunelor 2008), însă
nu a fost pus în aplicare până în prezent. O administrație publică
modernă și promptă nu poate exista fără instrumente informatice
performante. De asemenea, este necesar accesul la bazele
naționale de date pentru satisfacerea la nivel local a solicitărilor
cetățenilor. Se recomandă implementarea proiectelor și prin a.d.i.
Zonele rurale cu obiective culturale sau turistice nu își pot
valorifica potențialul fără promovare adecvată. Considerăm că
asemenea proiecte pot fi realizate în comun de către
administrațiile locale respective, prin asociații de dezvoltare
intercomunitară (a.d.i.).
Autoritățile locale au o mare responsabilitate în privința integrării
populației de etnie roma, prin facilitarea și monitorizarea
accesului la unitățile de învățământ, la facilități sportive, la
servicii și ajutoare sociale, la instituțiile de cultură sau la
serviciile de utilități publice. Măsurile afirmative pot consta în
construirea sau modernizarea infrastructurilor aferente serviciilor
publice, astfel încât și populația roma să aibă acces la acestea.
Nevoia de pregătire a personalului este continuă, în condițiile unei
dinamici crescute a cunoașterii, legislației și practicii
administrative. Deși asemenea proiecte au mai fost finanțate, este
necesar să continue acest tip de sprijin.

Domeniul 2 - servicii publice locale generale
Măsură de sprijin
Birouri unice pentru furnizare servicii publice
și preluare/eliberare documente, inclusiv
conectarea la baze de date naționale în
vederea informării cetățenilor și eliberării de
documente
Înființarea/ dotarea/ pregătirea serviciilor de
voluntari pentru situații de urgență

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane cu probleme de mobilitate

Motivație
Simplificarea accesului la servicii publice și reducerea timpilor de
furnizare sunt obiective ale oricărei administrații publice
competente. Comunele au beneficiat de finanțare pentru asemenea
proiecte, însă ele nu au satisfăcut cererea mare în domeniu. Se
recomandă implementarea proiectelor și prin a.d.i.
Formațiunile profesioniste de intervenție în caz de dezastre nu au
resurse să răspundă unor calamități pe scară largă. De aceea,
colectivitățile locale trebuie să se pregătească și să intervină cu
propriile resurse. Dotarea serviciilor de voluntari este costisitoare,
depășind resursele proprii ale majorității comunelor, însă aportul
lor la salvarea de vieți și bunuri poate fi decisiv. Se recomandă
implementarea proiectelor și prin a.d.i.
Circa 30% din populația rurală are vârste mai mari de 55 de ani.
Aceste persoane - multe rămase singure - au nevoi specifice
cărora administrația locală trebuie să le dea curs. De aceea, este
importantă furnizarea unor servicii sociale primare de îngrijire la
domiciliu sau în centre de zi/ de noapte. Pregătirea personalului și
dotarea serviciilor depășesc, însă, resursele proprii ale primăriilor.
Se recomandă implementarea proiectelor și prin a.d.i.
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Măsură de sprijin
Căminele
culturale,
monumente istorice

case

memoriale,

Reparații, modernizare cabinete medicale/
centre medicale

Motivație
Asemenea obiective cu potențial turistic trebuie valorificate,
deoarece prezența vizitatorilor ajută la dezvoltarea economiei
locale și ocuparea forței de muncă. Punerea lor în valoare necesită
intervenții complexe și costisitoare, pe care administrațiile locale
nu și le pot permite. Se recomandă implementarea proiectelor și
prin a.d.i.
Lipsa infrastructurii medicale în spațiul rural este indicată drept
principala cauză a prezenței mai reduse a cadrelor medicale.
Accesul dificil la servicii face ca în rândul populației comunelor
prevalența unor boli transmisibile și chiar netransmisibile să fie
superioară mediului urban, ca să nu mai vorbim de media Uniunii
Europene. Modernizarea și dotarea centrelor medicale rurale,
trebuie corelată cu atragerea cadrelor medicale, ceea ce presupune
colaborarea cu Ministerul Sănătății și asociațiile profesionale.
Această intervenție este necesară pentru a ameliora, pe termen
mediu și lung, speranța de viață în mediul rural. Se recomandă
implementarea proiectelor și prin a.d.i.

Domeniul 3 - învățământ preuniversitar
Măsură de sprijin
Dotarea bibliotecilor școlare, inclusiv cu
acces permanent la alte biblioteci virtuale

Amenajarea sau modernizarea terenurilor/
sălilor de sport, locurilor de joacă

Finalizarea investițiilor în grădinițe, școli,
internate, cantine și alte obiective conexe,
începute în perioada 2007-2009, fără punere
în funcțiune până în prezent, dar care își
păstrează utilitatea
Dotări pentru unitățile de învățământ, cu
precădere
în
scopul
revitalizării
învățământului profesional

Motivație
Paradigma de funcționare a bibliotecilor școlare trebuie
reorientată către tehnologiile informației. În acest sens, sunt
necesare reamenajarea sălilor de lectură, echipamente IT,
programe informatice specializate și acces la biblioteci virtuale.
Se recomandă implementarea proiectelor și prin a.d.i.
Activitățile recreative au un efect benefic indubitabil asupra
elevilor, însă lipsa sau starea de degradare a unor facilități de
acest gen sunt frecvente. Pentru a le realiza, autorităților locale au
nevoie de un sprijin complementar. Se recomandă implementarea
proiectelor și prin a.d.i.
În prezent există peste o mie de lucrări de investiții în
infrastructura învățământului preuniversitar de stat începute, dar
nefinalizate. Bugetul de stat nu a mai alocat fonduri cu această
destinație și nici nu există prevederi pentru următorii ani. Acele
proiecte care își dovedesc utilitatea ar trebui finalizate, eventual
cu resurse din programele operaționale sau PNDR.
Calitatea predării în școlile din mediul rural este adeseori
nemulțumitoare din cauza dotărilor didactice insuficiente sau
depășite fizic și moral. Ar fi deosebit de util ca școlile să poată
beneficia de ajutor în remedierea acestor neajunsuri. Se
recomandă implementarea proiectelor și prin a.d.i.

Domeniul 4 - transporturi
Măsură de sprijin
Reparații capitale și modernizări
drumurilor comunale și străzilor

ale

Trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente,
şanţuri, rigole, indicatoare rutiere pentru toate
tipurile de drumuri care traversează
comunele50

50

Motivație
Și în prezent este disponibil sprijin financiar pentru modernizarea
rețelei drumurilor de interes local din comune, însă nevoile sunt
departe de a fi satisfăcute. Este necesară menținerea contribuției
bugetului de stat și a Uniunii Europene și după anul 2013. Se
recomandă implementarea proiectelor și prin a.d.i.
Starea acestor componente ale drumurilor publice este precară în
marea majoritate a comunelor, periclitând siguranța pietonilor, a
bicicliștilor, a traficului. Un sat modern trebuie să aibă trotuare,
șanțuri și rigole cel puțin de-a lungul drumurilor comunale și
străzilor principale.

Conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor:
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Măsură de sprijin
Panouri de apărare a drumurilor contra
înzăpezirii

Drumuri
naţional

colectoare

paralele

cu

drumul

Motivație
În zonele cu risc de viscol, asemenea dotări previn blocarea
drumurilor comunale și izolarea unor colectivități întregi. Ca o
măsură complementară celor menționate anterior, achiziționarea
parazăpezilor se poate dovedi o investiție eficientă.
Adeseori traficul pe drumurile naționale este îngreunat din cauza
căruțelor. Legislația prevede obligația primăriilor de a amenaja
drumuri paralele, încă acestea invocă lipsa fondurilor pentru
eșecul în a le realiza. Se recomandă implementarea proiectelor și
prin a.d.i.

Domeniul 5 - servicii comunitare de utilități publice
Măsură de sprijin
Înființarea/ extinderea rețelelor de alimentare
și apă și/ sau de canalizare; co-finanțarea
branșamentelor și racordurilor la acestea

Echipamente și dispozitive eficiente energetic
pentru serviciul de iluminat public

Stații pentru transport public de persoane

Amenajări hidrotehnice ale văilor și cursurilor
de apă cu potențial de viitură

Motivație
Și în prezent este disponibil sprijin financiar consistent în acest
domeniu, însă nevoile și obligațiile asumate de România prin
Tratatul de aderare la Uniunea Europeană nu vor fi îndeplinite.
De aceea, este necesară continuarea sprijinului financiar și în
intervalul 2014-2020.
În plus, în multe comune rețelele deja construite rămân subutilizate din cauza costurilor de branșare/ racordare, care sunt
prohibitive pentru multe gospodării.
Costurile cu iluminatul public la comune în anul 2010 s-au ridicat
la 265 de mil. lei. Din cauza constrângerilor financiare multe
autorități locale au hotărât întreruperea serviciului. Totuși,
utilizarea unor echipamente și corpuri de iluminat moderne și
eficiente energetic ar putea reduce costurile și îmbunătăți
calitatea. Se recomandă implementarea proiectelor și prin a.d.i.
Siguranța călătorilor cu mijloacele de transport public în comun
intrajudețean este pusă în pericol de lipsa unor facilități precum
stațiile de călători. Amenajarea acestora, ar îmbunătăți
semnificativ calitatea serviciului. Se recomandă implementarea
proiectelor și prin a.d.i.
În prezent, viața locuitorilor multor colectivități rurale este pusă
în pericol ori de câte ori plouă torențial sau se topesc brusc
zăpezile, din cauza neamenajării cursurilor de apă. În cazul unor
viituri, au de suferit și infrastructurile publice, nu numai
proprietățile private. Autoritățile publice locale pot interveni, în
parteneriat cu Administrația Apele Române, pentru corectarea
acestor neajunsuri, însă lucrările sunt costisitoare și nu pot fi
suportate integral din resurse proprii. Se recomandă
implementarea proiectelor și prin a.d.i.

Art. 19 alin. (2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi cicliştilor, prin
amenajări de trotuare şi piste.
Art. 38. - (1) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi rurale, autorităţile administraţiei publice
locale sunt obligate să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau altele
asemenea.
(2) Pe sectoarele de drum din afara localităţilor, obligaţiile prevăzute la alin. (1) revin, după caz, administratorului
drumului.
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Domeniul 6 - protecția mediului
Măsură de sprijin
(Re)-împăduriri, inclusiv centuri verzi și alte
plantații cu scop de protecție împotriva
poluării, inundațiilor, alunecărilor de teren
etc.

Redarea în circuitul agricol sau forestier a
unor zone degradate în urma activităților
antropice sau calamităților naturale, inclusiv a
celor utilizate drept depozite necontrolate de
deșeuri

Valorificarea unor terenuri neatractive din
punct de vedere economic prin producția de
energie din surse regenerabile, în funcție de
condițiile existente

Motivație
Defrișările necontrolate din ultimii 20 de ani reprezintă o mare
problemă pentru numeroase colectivități rurale expuse
inundațiilor, alunecărilor de teren, vânturilor, viscolului sau
poluării. În prezent, se acordă sprijin pentru împăduriri prin
Programul Operațional Mediu, însă dimensiunile problemei
reclamă continuarea acestuia și în intervalul 2014-2020. Se
recomandă implementarea proiectelor și prin a.d.i.
În numeroase comune există suprafețe de teren degradate ca
urmare a calamităților naturale sau intervenției antropice. Unele
dintre acestea prezintă în continuare risc de accidente sau poluare.
De regulă, aceste terenuri se află în patrimoniul comunelor și ar fi
utilă revitalizarea lor. Uneori, intervențiile necesare sunt
complexe și costisitoare, iar autoritățile locale se văd depășite de
situație, continuând să tolereze riscul la care se expun locuitorii.
Se recomandă implementarea proiectelor și prin a.d.i.
Multe comune dețin în proprietate terenuri cu valoare economică
redusă (de ex. terenuri denivelate), care ar putea fi utilizate pentru
instalarea de panouri solare sau a altor echipamente de producere
a energiei electrice din surse regenerabile. În prezent, se acordă
acest tip de sprijin prin Programul Operațional Creșterea
Competitivității Economice, însă cererea a depășit resursele
alocate. Continuarea sprijinului și în intervalul 2014-2020 ar fi de
bun augur.

Domeniul 7 - economie rurală
Măsură de sprijin
Lucrări de îmbunătățiri funciare

Drumuri vicinale, drumuri de acces

Sprijin pentru asociațiile de producători:
utilaje, silozuri, depozite etc.

Extinderea rețelelor de utilități publice (apă,
canalizare, gaze naturale, electricitate la joasă
tensiune, telefonie și internet de mare viteză)
în zonele destinate funcțiunilor economice
prin documentațiile de urbanism (industriale,
servicii, agricultură)

Motivație
Lipsa sau degradarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare (ex.
sisteme de irigații, obstacole în calea deșertificării) compromite
potențialul culturilor și creează o mare dependență a producției
agricole de situația meteorologică. Și în prezent se acordă sprijin
pentru reparații și noi lucrări de îmbunătățiri funciare, însă
nevoile sunt atât de mari, încât este imperios necesară continuarea
și în intervalul 2014-2020.
Starea drumurilor vicinale poate influența costurile activităților
agricole, iar a drumurilor de acces atractivitatea pentru investitori
(de ex. accesul zone destinate funcțiunilor economice prin
planurile urbanistice). De aceea, autoritățile locale trebuie să
acorde atenție să acestor obiective. În condițiile unor lungimi de
câțiva zeci de kilometri pe comună, repararea acestor drumuri
presupune un efort financiar conjugat cu bugetul de stat sau cu
fondurile europene. Se recomandă implementarea proiectelor și
prin a.d.i.
Economia rurală este preponderent agricolă și va păstra caracterul
și în următoarele generații. Totuși, eficiența exploataților agricole
în România este redusă, iar potențialul nevalorificat cum se
cuvine. Sprijinul actual pentru asociațiile de producători - prin
PNDR - trebuie continuat și în viitor.
Atractivitatea unor zone destinate activităților economice prin
documentele de urbanism, mai ales în comunele din apropierea
centrelor urbane sau a nodurilor de comunicații, se valorifică
numai prin asigurarea infrastructurii de utilități și acces necesare
investitorilor. Acestea sunt responsabilitatea administrației locale,
care adeseori este depășită de costuri și irosește potențialul de
dezvoltare economică. Și în prezent se acordă sprijin pentru
asemenea intervenții, iar el trebuie menținut și pe viitor.
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Măsură de sprijin
Punerea în valoare a potențialului turistic

Încurajarea antreprenorialului local

Motivație
Există zone rurale cu potențial turistic neexploatat, din cauza
lipsei infrastructurii aferente (ex. piste de mountain-bike, trasee
montane, peșteri etc.). Autoritățile locale respective se plâng de
lipsa fondurilor pentru asemenea investiții. În scopul dezvoltării
economiei locale, asemenea proiecte ar trebui încurajate.
Economia rurală poate fi sprijinită de inițiativa antreprenorială
individuală. Totuși, persoanele cu abilități sau idei de afaceri nu
dispun, de cele mai multe ori, de resursele necesare. Și în prezent
se acordă asemenea ajutoare, dar această practică trebuie să
continue în perioada 2014-2020.

Măsurile în sprijinul dezvoltării spațiului rural propuse de ACoR în acest capitol nu se vor a fi
implementate imediat. Recunoaștem că resursele publice sunt limitate. Totuși, utilizând
coordonat fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană și reformând actualul mecanism de
finanțare prin programe naționale de investiții, putem obține un plus de eficiență. În opinia
ACoR, stabilirea clară a priorităților, a solicitanților eligibili, a contribuției fiecărei părți
contractante și a planului de implementare și plăți sunt pași universal valabili și necesari pentru
obținerea eficienței. În plus, în cadrul programelor naționale, decizia de finanțare trebuie luată
coordonat, într-un cadru mai larg, cu participarea structurilor asociative ale administrației publice
locale, și pe baza criteriilor de evaluare prestabilite. Numai în acest fel putem asigura
predictabilitatea și raționalitatea alocărilor pentru investiții publice, condiție sine-qua-non a
dezvoltării rurale durabile.
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