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1. Definitie

În dicţionarul explicativ al limbii române noţiunea de parteneriat este definită ca şi asocierea a 

doi  sau  mai  mulţi  parteneri.  Prin  urmare  pentru  a  găsi  o  soluţie  pentru  o  problemă  din 

comunitate  două  sau  mai  multe  părţi  trebuie  să  se  implice,  să  colaboreze  pentru  a  obţine 

rezultate. 

2.  Tipurile  de parteneriat  pot  fi  inventariate  în  funcţie  de diverse criterii,  ce  pot  fi 

considerate simultan sau independent, generând o tipologie relativ complexă. Astfel, considerând 

existenţa  personalităţii  juridice,  parteneriatele  pot  avea  un  caracter  formal  sau  informal. 

Parteneriatul informal se poate stabili atunci când scopul este suficient de specific, iar atingerea 

sa nu este o problemă, părţile fiind structuri de tip similar, cunoscându-se şi, eventual, lucrând 

deja  împreuna  anterior.  În  cazul  unor  sarcini  mai  complexe  sau  de  termen  lung,  ori  când 

partenerii sunt structuri de tip diferit (ONG-uri şi structuri ale administraţiei publice, ONG-uri de 

nationalităţi  diferite de exemplu),  parteneriatul  tinde să fie  formalizat.  Un alt  criteriu  pentru 

clasificarea parteneriatelor ar fi tipul obiectivului urmărit. Astfel pot fi întâlnite parteneriate de 

reprezentare:  federaţii,  uniuni,  consilii,  alianţe,  forumuri,  coaliţii,  etc.  respectiv,  parteneriate 

operaţionale ce presupun existenţa unor proiecte concrete ca motiv al asocierii.

Atingerea unui scop comun, ca rezultat al unui set de activităţi derulate în cadrul unei 

perioade de timp, în conformitate cu un plan iniţial,  vine să facă diferenţa între conceptul de 

colaborare şi cel de parteneriat, atâta vreme cât, din punct de vedere semantic, diferenţele dintre 

cele doua cuvinte sunt greu sesizabile.

Parteneriatele se pot constitui pe termen lung sau scurt, cu sau fără finanţare. Dupa tipul 

obiectivului urmărit, pot fi întâlnite parteneriate de reprezentare, cum sunt: federaţiile, uniunile, 
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consiliile, alianţele, forumurile, coaliţiile, etc., respectiv, parteneriate operaţionale ce presupun 

existenţa unor proiecte concrete ca motiv al asocierii.

Într-o relaţie de parteneriat, părţile nu trebuie neaparat să fie considerate ca fiind egale, ci 

este important ca ele să fie tratate ca fiind pe poziţii egale, deoarece parteneriatul nu poate fi 

construit pe o relaţie de subordonare. Altfel spus, într-o relaţie de parteneriat, puterea de decizie 

poate sa fie împărţită între părţi în mod egal sau proporţional cu contribuţia adusă de

fiecare parte.

Parteneriatele dintre  organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile statului

„Organizaţiile nonprofit răspund nevoilor de asociere în condiţii de autoconducere sau de 

autonomie faţă de autorităţile publice, contribuind la cristalizarea şi afirmarea societăţii civile, 

oferind comunităţii teritoriale sau profesionale posibilităţi de realizare a unor servicii centrate pe 

binele  public.”   .  Se  întâlnesc  din  ce  în  ce  mai  multe  parteneriate  între  organizaţii 

neguvernamentale  şi  instituţiile  statului  atât  din perspectiva  numărului  cât  şi  din perspectiva 

intensităţii acestor relaţii. 

Relaţia cu administraţia centrală

Relaţia cu administraţia centrală s-a îmbunătăţit după anul 1996, de când statul român a început 

să pună mai mult accent pe rolul ONG-urilor în cadrul comunităţilor locale. La nivel central au 

funcţionat  în  aceea  perioadă  două structuri,  Biroul  pentru  Societatea  Civilă  şi  Biroul  pentru 

Relaţia cu ONG-le.
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Biroul pentru Societatea Civilă, funcţiona la nivelul preşedinţiei României, principala funcţie a 

acestui birou o reprezenta menţinerea legăturii cu sectorul nonprofit, trebuia să deţină rapoarte 

despre  problemele  cu  care  se  confruntau  ONG-le  şi  să  le  acorde  posibilitatea  de  a-şi  face 

cunoscută părerea faţă de activităţile desfăşurate de Guvern.

Biroul pentru relaţia cu ONG-le, îşi desfăşura activitatea la nivelul Guvernului, şi avea rolul de 

a  îmbunătăţii  situaţia  legilor  referitoare  la  organizaţiile  neguvernamentale  şi  de  a  sprijini 

activităţile reţelei naţionale a responsabililor pentru relaţia cu ONG- ri.

Relaţia cu autorităţile locale

Cooperarea cu autorităţile locale reprezintă o prioritate pentru agenda ONG atât la nivel local (în 

termeni de activităţi comune), cât şi naţional (în termeni de stabilire a cadrului efectiv pentru 

dialog şi parteneriat la nivel local). S-au creat structuri menite să faciliteze această relaţie. 

La  nivel  local,  Consiliile  locale  oferă  fonduri  pentru  organizaţii,  cel  mai  adesea  în 

domeniul  serviciilor  sociale.  Experienţele  autentice  de  dialog  şi  cooperare  acoperă  o  mare 

diversitate  şi  s-au remarcat  numeroase  exemple  de relaţii  fructuoase  ce  merită  promovate  şi 

repetate.

O fundaţie  pentru bătrâni  s-a înfiinţat  şi  a beneficiat  într-o fază iniţială  de fonduri şi 

programe de dezvoltare a capacităţilor instituţionale oferite de agenţii străine. Fundaţia a lansat 

un proiect privind un centru de îngrijire de zi pentru bătrâni. Modelul de furnizare de servicii a 

fost bine primit de autorităţile locale, astfel încât parteneriatul rezultat prevedea acoperirea de 

către  Primărie  a cheltuielilor  operaţionale  (cu excepţia  celor salariale)  şi oferirea unui spaţiu 

corespunzător. Centrul propune beneficiarilor săi un club, activităţi recreative, grupuri de sprijin, 

controale medicale şi distribuie ocazional donaţii de medicamente, haine şi hrană. Parteneriatul 
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cu autorităţile locale deschide fundaţiei o perspectivă pe termen lung şi garantează furnizarea 

serviciilor cu continuitate către clienţi. Prin alte parteneriate cu Direcţia Judeţeană de Muncă şi 

Protecţie Socială şi Departamentul de Asistenţă Socială al Universităţii,  fundaţia diseminează 

modelul  propriu  de  îngrijire  a  bătrânilor  şi  influenţează  politicile  şi  activitate  în  centre  de 

îngrijire de zi pentru bătrâni.

O fundaţie din domeniul protecţiei copilului a construit un centru de primire pentru copiii 

străzii,  ale cărui proceduri şi servicii  au fost proiectate cu sprijinul organizaţiilor din Regatul 

Unit.  Fundaţia  oferă adăpost,  hrană,  servicii  medicale,  cursuri elementare de alfabetizare sau 

locuri în şcoală, precum şi activităţi de socializare sau creative. 

O  organizaţie  de  protecţia  mediului  lucrează  în  parteneriat  cu  Agenţia  Judeţeană  de 

Protecţia Mediului, pe care o sprijină prin informarea continuă asupra chestiunilor de interes. 

ONG şi administraţia locală au organizat împreună evenimente, conferinţe de presă, au lansat 

publicaţii cu ocazia “Zilei Pământului” sau a altor aniversări similare, în scopul de a conştientiza 

cetăţenii şi mediul de afaceri asupra problematicii protecţiei mediului. 

În  1998,  a  luat  fiinţă  un  centru  de  resurse  ONG,  ca  urmare  a  iniţiativei  comune  a 

comunităţii ONG locale şi a autorităţilor. Deşi Consiliul Local nu a putut contribui material la 

susţinerea proiectului, şi-a exprimat disponibilitatea de implicare în dezvoltarea ONG locale şi 

intenţia de a pune la dispoziţie baza centrului de resurse o dată ce acesta va acumula mijloacele  

necesare funcţionării. Între timp, reprezentanţii autorităţii locale frecventează activ evenimentele 

ONG.

Obstacolele principale în calea dezvoltării unor relaţii consistente între autorităţile locale 

şi ONG sunt determinate de trei factori: 

Mai întâi,  recunoaşterea slabă de care se bucură rolul ONG în faţa aleşilor locali şi, implicit,  

raporturile construite frecvent pe baza relaţiilor personale. În general, ONG sunt sprijinite numai 
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dacă  activităţile  lor  se  integrează  în  strategiile  de  dezvoltare  locală,  rareori  elaborate  prin 

consultarea ONG. Reprezentanţii  locali  pentru relaţia cu ONG au limite determinate de timp 

disponibil pentru ONG, mai grav, colegii  şi şefii acestora apreciază ONG ca deţinând un loc 

secundar ca prioritate. 

Se manifestă o lipsă generalizată de înţelegere sau implicare la nivel instituţional intern 

din partea autorităţilor competente apte să pună în vigoare (adopte) prevederile legale necesare 

implementării cooperării dintre ONG şi autorităţile locale.

În al doilea rând, din cauza  procesului lent de descentralizare, autorităţile locale au puteri şi 

fonduri limitate. 

În al  treilea  rând, se constată  un  nivel  scăzut de dezvoltare a abilităţilor  personalului  de la  

nivelul  administraţiei  locale,  care  este  expus în  măsură  mult  mai  mică  la  noi  modalităţi  de 

gândire şi organizare a muncii prin comparaţie cu cel al ONG.

Realizarea  unei  analize  asupra  acestei  relaţii  a  generat  câteva  sugestii  particulare  pentru 

îmbunătăţirea relaţiilor dintre autorităţile locale şi ONG:

• Introducerea unor programe speciale de familiarizare a autorităţilor locale cu noile prevederi 

legale, rolul şi exemplele de succes ale activităţilor comune cu ONG;

• Folosirea prevederilor din cadrul procesului de aderare la UE care pun accentul pe stimularea 

cooperării dintre ONG şi autorităţile locale;

• Dezvoltarea  abilităţilor,  atitudinilor  şi  practicilor  funcţionarilor  publici  în  dezvoltarea  şi 

managementul proiectelor, a cooperării şi strângerii intersectoriale de fonduri, desfăşurarea 
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de  activităţi  în  reţele  prin  combinarea  programelor  de  instruire  cu  cele  de  dezvoltare  a 

capacităţilor instituţionale.

Relaţia cu mediul de afaceri

Multe dintre ONG-ri au încercat să dezvolte cel puţin o formă de relaţie cu firmele locale sau 

corporaţiile multinaţionale prezente în România. Relaţiile par să fie fundamental axate pe sprijin 

financiar sau în bunuri sau servicii în schimbul publicităţii. S-a mers mult mai încet în ceea ce 

priveşte stabilirea sau menţinerea unui dialog cu mediul de afaceri sau autorităţile locale asupra 

chestiunilor de interes pentru dezvoltarea locală. În anumite cazuri, anumite ONG, de pildă cele 

din domeniul dezvoltării locale, au dezvoltat programe care reunesc toţi acţionarii comunitari. În 

alte cazuri, ONG sau voluntari străini au derulat proiecte menite să dezvolte un mediu de afaceri 

responsabil social sau cooperarea acestuia cu ONG.

ONG-le percep sectorul de afaceri ca aliat strategic şi au planuri de a dezvolta relaţia cu 

acesta  –  de  pildă,  în  modificarea  Legii  sponsorizării  –  pentru  a  ridica  nivelul  filantropiei 

corporatiste. De asemenea în ultimii ani multe corporaţii internaţionale care şi-au deschis birouri 

în România au reluat activităţile de „responsabilitate socială corporatistă” din ţările de origine. 

Acest lucru a început  să se resimtă la  nivelul  organizaţiilor  neguvernamentale  româneşti,  iar 

reprezentanţii lor au venit cu diverse proiecte pentru a atrage finanţare din partea mediului privat. 

Keith  Davis  şi  Robert  Blomstrom  definesc  conceptul  de  responsabilitate  socială  

corporatistă astfel:  “Responsabilitatea  socială  reprezintă  obligaţia  factorilor  de  decizie  de  a 

acţiona  în  vederea  protejării  şi  îmbunătăţirii  stării  de  bine  a  societăţii  ca  întreg,  alături  de 

necesitatea de a-şi proteja propriile interese.” 

Organizaţiile nonguvernamentale trebuie să înţeleagă ce anume determină corporaţiile să 

le ofere suport. Următoarele pot fi posibile motivaţii: 
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a. Relaţiile cu comunitatea – Unul din raţionamentele cele mai clare ale sectorului de afaceri în 

dezvoltarea de parteneriate durabile cu organizaţiile societăţii civile rezidă în dorinţa acestuia 

de a sprijini şi implica în comunitatea în cadrul căreia îşi desfăşoară afacerile. Companiile 

vor susţine proiecte de dezvoltare comunitară sau vor susţine dezvoltarea de servicii pentru 

comunitatea  în care trăiesc majoritatea angajaţilor  ei  şi  unde se desfăşoară activităţile  de 

afaceri ale companiei (producţie, desfacere etc.). Acest tip de relaţie cu comunitatea este în 

general  gestionat  de  departamentele  de  relaţii  cu  publicul  ale  companiilor.  Ele  oferă 

vizibilitate companiei printre consumatorii locali şi câştigă simpatia şi susţinerea angajaţilor. 

b. Marketing – Corporaţiile adesea sponsorizează evenimente cu profil vizibil realizate de către 

ONGuri  (concerte,  evenimente  sportive,  expoziţii  etc.).  O  companie  va  oferi  o  donaţie 

importantă în schimbul unei prezentări proeminente a logo-ului ei în cadrul evenimentului. 

ONG-urile care caută un sponsor pentru evenimente de acest tip trebuie să reţină faptul că e 

indicat  să prezinte cererea de  sponsorizare cât mai atractiv  pentru compania (companiile) 

vizate.  Cu siguranţă companiile vor reacţiona pozitiv sau negativ în funcţie de profilul  şi 

nivelul audienţei preconizate pentru evenimente. 

c. Marketing relaţionat cu cauza  – Acest concept de marketing leagă promovarea cauzei de 

promovarea produsului. Compania contribuie cu o parte din câştigul pe produs la susţinerea 

unei cauze susţinute de un ONG bazându-se pe creşterea vânzărilor sau utilizarea serviciilor 

proprii. Cauza şi produsul companiei sunt marketate împreună. 
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d. Fundaţii corporatiste  – În general aceste fundaţii  corporatiste apar în cadrul corporaţiilor 

care  au  o  strategie  şi  programe  de  durată  destinate  susţinerii  dezvoltării  comunităţii. 

Companiile îşi stabilesc propriile fundaţii care au ca scop să ofere granturi unor programe de 

dezvoltare  comunitare  care  se  încadrează  într-o  logică  şi  strategie  specifică.  Granturile 

operate de fundaţiile corporatiste răspund unor misiuni şi scopuri stabilite de către companie, 

misiuni  şi  scopuri  care  merg  mult  mai  departe  decât  simplul  demers  de  marketing  sau 

dezvoltare de relaţii cu comunitatea. Aici am putea vorbi despre un nou tip de cultură de 

corporaţie şi de dezvoltarea conceptului de “cetăţenie corporatistă”. 

e. Programe de donaţie discreţionare – uneori companiile dispun de un buget pentru donaţii, 

fără a utiliza o strategie anume. Aceste donaţii (sponsorizări) se fac atunci când compania 

consideră că e indicat. Astfel de bugete discreţionare ajută companiile si filialele lor (este un 

caz foarte des întâlnit în cazul băncilor) să stabilească o legătură mai bună cu comunitatea şi 

să facă parte activ din viaţa comunităţii. Avem de-a face, în general, cu mici donaţii destinate 

unor evenimente sau activităţi de sprijin pentru comunitate şi gestionate uneori prin ONGuri. 

f. Membership corporatist  – Unele ONG-uri pot dezvolta o relaţie interesantă cu companiile 

prin oferirea de premise de liber acces la unele evenimente organizate de ele în schimbul unei 

taxe de membership. Multe organizaţii culturale practică acest tip de relaţie ONG-companie 

în beneficiu mutual. Desigur, acest lucru e posibil numai pentru organizaţii cu profil foarte 

vizibil şi de prestigiu. Prin această metodă de relaţionare compania câştigă o modalitate de a-

şi  recompensa  angajaţii  şi  clienţii,  câştigă  prestigiu  în  comunitate,  iar  ONG-ul  –  sprijin 

financiar (şi nu numai) pentru a-şi atinge propriile obiective şi realiza programele. 
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Miza mediului de afaceri în comunitate

Companiile trebuie să ţină pasul cu scopurile, problemele şi schimbările exprimate ca şi nevoi 

comunitare din următoarele motive: 

a. motivul central este legat de interesul propriu şi conservarea proprie. De exemplu: companiile 

au o prezenţă semnificativă în comunitate şi vor să-şi protejeze investiţiile. Problemele de interes 

pentru ele sunt reglementările regionale, ameninţarea deteriorării zonei, taxele pe care trebuie să 

le plătească, posibilitatea de a avea o forţă de muncă calificată în mod adecvat. 

b. anumite probleme şi rezolvările lor implică beneficii directe sau indirecte pentru companii. De 

exemplu: serviciile de sănătate, serviciile sociale, mediul înconjurător etc. 

c. reputaţia companiei şi imaginea ei în comunitate. 

Dezvoltarea unui program de acţiune la nivelul comunităţii 

Acest  demers  de  structurare  a  unui  program  de  acţiune  poate  fi  conceput  fie  de  către  o 

organizaţie nonguvernamentală, fie de către o organizaţie de business sau de către o organizaţie 

publică (autoritate locală). 

Presupune parcurgerea a patru paşi: 

a. cunoaşterea comunităţii 

b. cunoaşterea resurselor companiei 

c. selecţia proiectelor 

d. monitorizarea proiectelor. 
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a. Cunoaşterea comunităţii – este un pas de cercetare care stabileşte caracteristicile zonei: Cine 

trăieşte în comunitate? Care este compoziţia etnică? Care este nivelul şomajului? Sunt probleme 

interne sau focare de sărăcie? Ce fac alte organizaţii? Care sunt nevoile sociale presante? Care 

sunt  valorile  comunităţii?  Pe  lângă  caracteristicile  zonei  trebuie  cunoscută  şi  conducerea 

comunităţii: este una de tip progresist? Este coezivă sau fragmentată? 

b. Cunoaşterea resurselor companiei – presupune cunoaşterea resurselor de care este nevoie 

pentru a adresa diferitele nevoi ale comunităţii. Ele pot fi resurse: de personal, financiare, 

spaţii de întâlnire, echipament etc. 

c. Selecţia proiectelor – selecţia proiectelor comunitare în care compania să se implice 

presupune potrivirea nevoilor stakeholderilor comunităţii la resursele companiei. Companiile 

dezvoltă anumite politici care delimitează domeniile şi zonele unde se pot implica. De 

exemplu sunt companii care se concentrează pe programe în domeniile care sunt relaţionate la

funcţiile economice prezente şi viitoare ale afacerilor lor sau sunt companii care se implică în 

programe derulate în apropierea „casei”. 

Linii directoare ale dezvoltării unei strategii pentru implicarea comunitară: 

• implicarea comunitară trebuie să fie planificată şi organizată cu aceeaşi grijă şi energie ca 

şi celelalte aspecte ale afacerilor; 

• proiectele  comunitare  trebuie să aibă aceeaşi  măsură  cost-beneficiu ca cea aplicată  la 

investiţiile în cercetare, marketing, producţie sau administraţie; 
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• corporaţia trebuie să folosească în avantajul său resursele şi talentele sale, trebuie să se 

implice  în lucruri  pe care le  înţelege,  să  se uite  la  problemele  sociale  care  afectează 

domeniul său de activitate; 

• angajaţii  trebuie implicaţi  în programele comunitare,  care,  la rândul lor,  trebuie să se 

axeze pe probleme care afectează şi îi interesează pe angajaţi; 

• corporaţia trebuie să se implice în comunităţile pe care le cunoaşte şi să rezolve nevoile 

pe care ştie că are cea mai mare şansă să le îndeplinească (acopere); 

• nu toate acţiunile trebuie realizate la sediul central al companiei, ci este necesar să fie 

iniţiate oriunde aceasta are afaceri. 

În  ultimii  ani  a  ajuns  şi  în  România  conceptul  de  fundaţie  comunitară,  aceasta  este  o 

organizaţie finanţatoare care activează în interesul larg al unei comunităţi şi care se bazează în 

special pe fondurile colectate de pe plan local.  Fundaţiile comunitare sunt un concept nou în 

România. În lume există până în acest moment peste 1.100 fundaţii comunitare în 46 de ţări care 

gestionează, de la câteva mii la milioane de dolari pentru comunităţile în care există. Fundaţia 

comunitară poate fi asociată unei lăzi de zestre a comunităţii în care se strâng resurse financiare 

şi la care pot avea acces membrii comunităţii pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte de 

îmbunătăţire a calităţii vieţii. Aceste fundaţii comunitare apelează atât la finanţatori privaţi cat şi 

la finanţările oferite de autorităţile locale. Beneficiind de aceste fonduri asociaţia comunitară se 

implică în mod activ în dezvoltarea comunităţilor locale. 

3. Avantajele derulării de parteneriate APL-ONG
Avantajele derulării  de parteneriate între organizaţii  neguvernamentale  şi administraţia 

publică în rezolvarea unor probleme ale comunităţii au fost inventariate şi recunoscute de către 

reprezentanţii ambelor părţi.
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Un studiu efectuat în România de către Oficiul pentru Relaţia Guvern – ONG  relevă că, din 

perspectiva administraţiei, avantajele colaborării cu ONG-urile sunt mai relevante în următoarele 

domenii:

• Identificarea problemelor şi nevoilor 53%

• Promovarea participării civice 35%

• Atragerea de expertiza 34%

• Atragerea de resurse financiare 23%

Accesul la resurse complementare şi, implicit, creşterea capacităţii de acţiune a partenerilor 

dincolo de o însumare aritmetică,  sporirea credibilităţii  şi câştigul de imagine al partenerilor, 

precum şi  14ocalize1414 social  obţinut prin instituirea unor modele  14ocalize în comunitate, 

sunt câteva elemente ce vin să justifice afirmaţia de mai sus.

Lista oportunităţilor pentru realizarea unor asemenea demersuri la nivelul oricărei comunităţi 

locale  este destul  de lungă şi  atunci  întrebarea care se naşte  în mod firesc este de ce nu se 

regăseşte acest tip de abordare în practica curentă a rezolvării problemelor comunitare. 

În  procesul  de  identificare  şi  rezolvare  a  problemelor  comunităţii,  organizaţiile 

neguvernamentale sunt considerate ca “alternative” la soluţiile administraţiei publice. Expresia 

folosită ar putea crea confuzie. Comunităţile nu sunt puse în situaţia de a 14alege între modelul 

de dezvoltare propus de administraţia publică şi unul propus de organizaţii, pentru simplul motiv 

că  organizaţiile  nu  pot  lansa  o  asemenea  ofertă.  Sunt  excepţii  cazurile  în  care  eforturile 

organizaţiilor ar putea să ducă la rezolvarea în întregime a unei probleme în comunitatea locală. 

În acelaşi timp însă, modul de acţiune al organizaţiilor poate reprezenta un model de abordare a 

problemei,  nu  neaparat  singurul  şi  nu  neaparat  cel  mai  bun,  dar  cu  certitudine  14cel  mai 
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potrivit15 prin  prisma  raportului  investiţie/rezultate.  Acest  lucru  nu  înseamnă  că  vreodată 

organizaţiile neguvernamentale se vor substitui administraţiei publice sau că vor  15rezolva ele 

sarcinile  acesteia.  Organizaţiile  nu reprezintă  o alternativă în sine.  Ele reprezintă  un mod de 

acţiune complementar activităţii administraţiei, prin care comunitatea se autoresponsabilizează 

faţă de rezolvarea propriilor probleme.

Organizaţiile  pot găsi  noi  soluţii  pentru probleme cu care se  confruntă  populaţia,  dar 

aceste soluţii devin relevante doar dacă ele pot influenţa procesul de dezvoltare la nivelul întregii 

comunităţi.  Administraţia  şi  organizaţiile  neguvernamentale  pot  oferi,  deci,  nu  alternative  în 

competiţie, ci soluţii complementare pentru problemele comunităţii, fapt ce deschide calea către 

o adevarată colaborare între ele.

În acest context, parteneriatul poate fi considerat drept un principiu care provoacă dorinţa 

de acţiune ce se regăseşte,  într-o anumită măsură,  în cultura organizaţională  şi practica unor 

instituţii publice. Cadrul 15legislativ actual din România permite şi chiar încurajează dezvoltarea 

relaţiilor dintre administraţia publică şi organizaţiile neguvernamentale. Administraţia publică, 

prin statutul ei de “autoritate” în cadrul comunităţii,  are un rol determinant în constituirea şi 

derularea de parteneriate cu diverşi actori ai comunităţii în vederea soluţionarii unor probleme 

concrete.  Un  aport  suplimentar  de  resurse,  pe  fundalul  unei  adevărate  explozii  a  nevoilor 

resimţite de cetăţean, coroborată cu o criză cronică de resurse căreia administraţia trebuie să îi 

facă faţă, în orice parte a lumii ar funcţiona ea, reprezintă pentru instituţia publică motivaţia unei 

deschideri spre parteneriat în rezolvarea problemelor de interes comunitar.

Asumarea parteneriatului ca principiu de guvernare reprezintă, în acelaşi timp, o opţiune 

democratică  şi,  ca  atare,  are  semnificaţia  unui  mesaj;  în  acelaşi  timp comportă  un  15interes 

deosebit pentru a-i crea premisele instituţionale şi procedurale şi, prin urmare, are semnificaţia 

unui program de dezvoltare instituţională.
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El  comportă  şi  avantaje  şi  riscuri,  dar  faptul  de  a  asuma  binele  public  comun  ca 

referenţial ghidează  ambele  părţi  în  această  întreprindere. Printre  avantajele  sale  pentru 

autorităţile  publice  se  numără  creşterea suportului  public  pentru  programele  desfăşurate  de 

autorităţi,  atragerea de resurse suplimentare în raport cu cele de care dispune administraţia şi 

adecvarea sporită a serviciilor pe care ele le furnizează comunităţii.

Exista în chip firesc mai multe diferenţe de abordare între modul în care Autorităţile şi 

ONG-urile se raportează la problemele comunităţii.

Un plus de credibilitate au pentru administraţia din România ONG-urile care dispun de 

sedii (îndeosebi dacă acestea nu sunt închiriate de la administraţia locală), echipamente, resurse 

documentare, staff şi dacă au 16ocaliz membri sau colaboratori funcţionari din administraţie.

În determinarea vocaţiei parteneriale a organizaţiilor selectate, reprezentanţii administraţiei tind 

să  utilizeze,  în  această  ordine,  următorii  indicatori:  obiectivele  organizaţiei,  publicul  ţintă, 

resursele organizaţiei, impactul, participarea publică asigurată. 

Există o diferenţă consistentă între această grilă de evaluare şi cea practicată de fundaţiile 

finanţatoare  (ponderea  16ocalize  redusă  acordată  impactului),  ceea  ce  se  poate  explica  prin 

diferenţa de experienţăaî în ceea ce priveşte evaluarea unei organizaţii şi a programelor acesteia.

O  cercetare  facută  în  urma  cu  mai  mulţi  ani  în  Statele  Unite  a  urmărit  definirea 

specificului proiectelor derulate împreună, evaluarea parteneriatului, determinarea factorilor care 

îl obstacolează, determinarea diferenţelor în ce priveşte luarea deciziilor, stilul de lucru şi a altor 

elemente organizaţionale care influenţează parteneriatul

Între elementele diferit reperate au fost reţinute:
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• Resurse diferite în cazul autorităţilor: alocarea de fonduri publice, precum şi capacitatea 

de  a  emite  reglementări în  cazul  ONG-urilor:  accesarea  de fonduri  private,  expertiza 

pentru soluţionarea unor probleme specifice ,

• Modul de lucru  în cazul autorităţilor:  capacitatea de operare limitată la atribuţiunile 

prevăzute în reglementările proprii, capacitatea de reacţie întârziată de birocraţie, tendinţa 

de  a  da  prioritate  problemelor  generale în  cazul  ONG-urilor:  flexibilitate  mai  mare, 

capacitatea de reacţie mai rapidă, tendinţa de a se 17ocalize pe probleme specifice.

Ce pot face împreună organizaţiile neguvernamentale şi autorităţile publice  

locale

1. Să schimbe informaţii, atât în timpul relaţiilor de lucru în comun, cât şi în general

•  pot finanţa un forum anual de servicii pentru comunitate la care să participe autorităţi locale, 

reprezentanţi de ONG-uri, aleşi locali şi voluntari ai comunităţii;

•  sa  întreprindă  eforturi  pentru  realizarea  în  comun  a  planificării  strategice  în  legătura  cu 

probleme specifice de interes comun;

•  să considere că serviciile asigurate deservesc aceeaşi populaţie din aceeaşi zonă;

•  să ţină periodic întâlniri cu participarea reprezentanţilor ONG-urilor, a administraţiei locale 

sau a celor două sectoare în comun.

2. Sa pună în comun unele resurse

•  să invite reprezentanţi ai altor tipuri de organizaţii să participe la sesiuni de formare pe care le 

organizează de obicei sectorul ONG-urilor locale sau administraţia locala;

•  să ofere sau să împărtăşească expertiza prin asigurarea de instruire sau în cadrul întâlnirilor cu 

reprezentanţi ai altor tipuri de organizaţii;
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•  să asigure sau să împartă spaţiile disponibile pentru birouri, activităţi de instruire, sau pentru 

întâlniri;

•  să dea posibilitatea ca reprezentanţi ai celor două sectoare să se implice împreuna în diverse 

comitete şi comisii de lucru pe probleme de interes local;

•  sa pună la dispoziţia altor organizaţii echipament sau mobilier la mâna a doua.

3.  Sa  dezvolte  ghiduri  clare  despre  aşteptările  fiecăruia  şi  să  lucreze  ca  acestea  să  fie 

armonizate de comun acord

4.  Să  recunoască  faptul  ca  cealaltă  parte  poate  reprezenta  cel  mai  bun  suport  pentru 

înţelegerea şi administrarea presiunilor cu care se lucrează în sectorul public.

Parteneriatul administraţie – ONG în comunităţi mici

Cazuri de succes

În continuare sunt prezentate câteva proiecte derulate în localităţi mici în parteneriat de ONG-uri 

şi administraţie. 

Telecentrele 

Ce este un Telecentru ? După cum le prezintă promotorii lor în România, ele reprezintă:

Teren pentru organizarea diferitelor programe

Educaţie permanentă

Loc de întâlnire pentru generaţii

Eficientizarea comunităţii

Catalizatorul energiei creatoare dintr-o comunitate

Evoluţie
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Neutralizarea conflictelor

Transmiterea informaţiilor

Resurse valorificate

Un cămin pentru fiecare

În fapt telecentrul este un centru de resurse ce oferă servicii în domeniul comunicării şi 

informării comunitare. Prin activitatea sa multifuncţionala, Telecentrul realizează o conexiune 

vitala pentru mediul rural, aceea între oameni, informaţii şi oportunităţi, dovedindu-se în acest 

mod  un  instrument  major  de  dezvoltare  comunitară  prin  scoaterea  comunităţilor  rurale  din 

izolarea informaţionala şi crearea unui sistem de informare-comunicare eficient prin telecentru 

între:

•  comunitate şi administraţie

•  agenţi economici de pe plan local, naţional şi internaţional

•  ONG-uri

•  ONG-uri si comunitate.

Este  facilitată  astfel  dezvoltarea  socială,  culturală  şi  economică  prin  identificarea  şi 

exploatarea unor resurse şi oportunităţi  anterior  inaccesibile:  oportunităţi  de finanţare,  know-

how, pieţe de desfacere.

Principiile de funcţionare ce stau la baza unei structuri de tip telecentru sunt următoarele:

-  are  utilitate  publica,  oferta  de  servicii  se  adresează  tuturor  membrilor  comunităţii,  fără 

discriminări; si un control exercitat de către comunitate (gazda telecentrului fiind o organizaţie 

neguvernamentală)

-  profilul  său  este  multifuncţional,  cu  servicii  de  calitate,  permanent  adaptate  necesităţilor 

comunităţii;

- reprezintă un forum si catalizator al comunităţii, acţionând în mod responsabil;
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- asigură promovarea unor tehnologii moderne de comunicare şi instruire;

- acţionează în mod responsabil şi independent (nu este deci o anexă primăriei) însă colaborează 

atât  cu  administraţia  locală,  instituţiile  de  stat  cât  şi  cu  agenţii  economici  la  nivel  local  şi 

judeţean.

Standardele tehnice ale unei structuri de tip telecentru sunt următoarele:

1. Existenţa unei persoane, responsabile de activitatea telecentrului

2. Un spaţiu separat de funcţionare pus la dispoziţia telecentrului

3. Cel puţin 5 tipuri de servicii oferite în mod permanent comunităţii deservind nevoi identificate 

împreună cu factorii de decizie din comunitate.

4. Cel puţin o resursa informaţionala permanentă

5. Dotare tehnica de cel puţin 2 calculatoare şi 1 imprimantă

6. Un orar de funcţionare de cel puţin 2 ore pe zi

7. Organizaţia care găzduieşte telecentrul trebuie să aibă personalitate Juridică. 

Telecentrul  va  contribui  în  mod  esenţial  şi  la  schimbarea  mentalităţii  membrilor 

comunităţilor  rurale  transformându-i  în  iniţiatori  şi  participanţi  activi  la  procesele  de luare a 

deciziilor publice.  Preselecţia comunităţilor beneficiare se realizează pe baza de propuneri de 

proiect,  după care reprezentanţii  CREST (Fundaţia CREST care a promovat acest concept în 

România) efectuează o vizită în comunităţile aplicante cu scopul de a dobândi o imagine clară a 

situaţiei locale.

Obstacole intervenite pe parcursul proiectului şi modul de depăşire a acestora:

•  lipsa  susţinerii  iniţiativei  locale  din  partea  Administraţiei  Publice  în  comunităţile  în  care 

aceştia nu au fost consultaţi – depăşirea obstacolului s-a realizat prin demararea unor procese de 

planificare participativă în care au fost implicaţi deja si reprezentanţii Administraţiei
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•  greutăţi în identificarea persoanelor care să devină coordonatori ai telecentrului – modul de 

depăşire: intervenţie cu persoanele care activează deja în alte telecentre.

•  uneori, în cazul în care telecentrul este susţinut de primărie, apare un grad de reticenţă din 

partea comunităţii. Cetăţenii văd telecentrul drept un serviciu al primăriei. Depăşirea situaţiei s-a 

realizat prin dezvoltarea a cât mai multor căi de comunicaţie între telecentru şi comunitate.

•  în  unele  comunităţi  au apărut  conflicte  între  organizaţia  gazdă  a  telecentrului  şi  Primărie, 

datorită  lipsei  comunicării  –  metoda  de  depăşire  a  fost  de  asemenea  iniţierea  planificării 

participative  şi  identificarea  unei  persoane  care  să  asigure  legătura  informaţională  dintre 

instituţii.

Ideea de telecentru este promovată şi în judeţul Timiş , unde organizaţia lider este Centrul 

de Asistenţă Rurală din Timişoara, centru cu care CREST a încheiat un protocol de colaborare pe 

termen lung. În ceea ce priveşte viabilitatea pe termen lung a proiectului,  CREST va urmări 

dobândirea autonomiei financiare a TeleCentrelor, realizabilă prin activităţi proprii generatoare 

de venit,  respectiv  printr-o cofinanţare din partea administraţiei  publice locale,  a ONG-urilor 

locale şi a sectorului privat.

Asociaţia intercomunala/micro-regiunea

Asociaţiile  intercomunale  sau  micro-regiunile  reprezintă  forme  de  succes  în  abordarea 

problemelor zonale prin atragerea mai multor comunităţi în vederea participării lor la dezvoltarea 

locala.  Un exemplu  de asociaţie  intercomunală  creată  în carul  unei  micro-regiuni  este  cea a 

comunelor  Capâlniţa,  Lueta  şi  Vlăhiţa  din  judeţul  Harghita.  Între  fondatori  s-au  aflat  atât 

administraţia locală cât şi firme şi organizaţii neguvernamentale din regiune, precum şi Consiliul 

Judeţean Harghita.  Consiliul  de conducere este  determinat  proporţional  în raport  cu numărul 
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locuitorilor celor 3 comune participante, iar de partea executiva este responsabil un preşedinte 

executiv, ajutat de 2 angajaţi cu studii superioare.

Scopul  asocierii  a  fost  acela  de  a  elabora  şi  promova  programe  de  dezvoltare  şi  de 

atragere de resurse financiare necesare pentru fiecare dintre cele trei comune dar şi pentru micro-

regiunea pe care o alcătuiesc.

Pentru determinare / definirea identităţii micro-regiunii sunt de avut în vedere:

Condiţiile fizico-geografice

Profilul activităţilor economice

Dotarea infrastructurală

Structura instituţiilor publice

Gradul de dezvoltare a serviciilor publice

Factorii demografici

Aspectele culturale

Definirea strategiei asociaţiei micro-regiunii presupune identificarea de răspunsuri la următoarele 

întrebări:

Care sunt priorităţile pentru microregiune?

Pe ce direcţii se poate fundamenta dezvoltarea sustenabila a microregiunii?

Care sunt factorii care pot aduce schimbările dezirabile?

Care sunt alternativele în materie de scenarii de dezvoltare?

Care sunt rolurile pe care instituţiile publice şi ceilalţi actori locali îl au în aceste procese?

Care  sunt  condiţiile  de  creat  pentru  a  avea  un  mediu  de  afaceri  prielnic  şi  o  creştere 

economică în microregiune?

Cum se pot elimina riscurile şi accidente ecologice în microregiune?
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Cum se pot moderniza şi dezvolta serviciile în microregiune?1

4. Parteneriatul Public-Privat in Dezvoltarea Economiei Locale

In  România  primele  structuri  de  parteneriat  public-privat  (PPP)  s-au  format  ad-hoc  la  nivel 
national inca de la jumatatea anilor ’90 cu prilejul elaborarii unor strategii sectoriale ori nationale 
(Strategia  Nationala  de  Dezvoltare  Durabila  -  1999,  Strategia  de  Dezvoltare  Economica  pe 
Termen Mediu - 2000), precum si ca structuri institutionalizate, cum sunt Comisia Tripartita si 
Consiliul Economic si Social. Aceste parteneriate au contribuit treptat la realizarea unui mediu 
de cooperare intre actorii sociali si cei politici desi, de multe ori au jucat si inca mai joaca rolul 
de legitimare a unei actiuni  politice,  fiind mai  putin implicate  in procesul decizional  sau de 
monitorizare a politicilor. De asemenea, se intâlnesc forme de parteneriat public-privat intre stat 
si  parteneri  locali  pentru  lucrari  in  infrastructura,  cum  este  cazul  proiectului  Vivendi 
(privatizarea distributiei de apa) in Municipiul Bucuresti. In ultimii doi ani, autoritatile locale din 
România  au inceput  sa  incheie  parteneriate  cu  sectorul  privat  si  societatea  civila  in  vederea 
realizarii unor investitii in infrastructura si pentru operarea unor servicii publice de interes local. 
Aceasta  noua orientare,  care de altfel  se inscrie intr-un trend general  pe plan european, tine 
preponderent  de  avantajele  pe  care,  de  principiu,  le  presupune  un  parteneriat  public-privat, 
respectiv:  de  impartire  a  costurilor  realizarii  unei  investitii,  a  riscurilor  asociate  exploatarii 
acesteia si partial de lipsa resurselor din administratia publica locala destinate investitiilor. Pe de 
alta  parte,  extinderea  formelor  de  parteneriat  public-privat  in  România  se  datoreaza  si  unor 
reglementari  care  au  fost  emise  de  Guvernul  României
Incepând cu 2002 si care au permis autoritatilor locale sa cunoasca aceasta noua oportunitate de 
finantare a dezvoltrii locale, chiar daca oportunitatile pe care le genereaza nu sunt inca pe deplin 
estimate din lipsa de practica.

Având  in  vedere  implicatiile  juridice  si  financiare  ale  unui  parteneriat
public-privat, precum si rolul de coordonator al dezvoltarii la nivel judetean pe care Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala il confera consiliilor judetene, IPP si-a ales ca grup 
tinta numai acest nivel al administratiei publice locale. IPP a beneficiat pe parcursul realizarii 
proiectului  de  sprijinul  si  expertiza  Asociatiei  Secretarilor  de  Judete  din  România  (ASJR), 
acestia având un rol din ce in ce mai important in contextul realizarii unor proiecte in parteneriat 
cu sectorul privat.

1
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Modalitatea de colaborare in cadrul unui consiliu judetean din România, existenta unei proiectii 
clare de dezvoltare, precum si conturarea unui sistem coerent de management financiar in scopul 
intaririi  disciplinei  financiare  si  asigurarii  transparentei  bugetare  influenteaza  realizarea  unui 
parteneriat  public-privat. Unul dintre obiectivele principale ale cercetarii  organizate in scopul 
realizarii  ghidului  practic  a  fost  acela  de  a  identifica  modele  de  organizare  a  administratiei 
publice  la  nivel  judetean  pentru  a  evalua  oportunitatile,  initia  si  implementa  proiecte  de 
parteneriat  public-privat,  prezentând  avantajele  si  dezavantajele  fiecaruia.  Desi  nu  se  poate 
propune un model standard de organizare a administratiei in vederea accesarii PPP, explicarea 
formelor sub care actualmente se realizeaza un parteneriat public-privat in România este extrem 
de utila pentru autoritatile judetene.

2.  Parteneriatul  public-privat  (PPP),  instrument  de  cooperare  pentru  dezvoltarea  locala
Ce este parteneriatul public-privat?
Sistemele de parteneriat au o lunga traditie in Franta prin colaborarea intre autoritati si sectorul 
privat in privinta concesionarii (concession) bunurilor publice, inca de la sfârsitul sec. XIX si 
inceputul sec. XX, perioada in care se formeaza doctrina franceza a serviciilor publice. In SUA 
intâlnim de asemenea forme de parteneriat in constructia cailor ferate in a doua jumatate a sec. 
XIX (TransContinental Railroad, 1860).
Sistemul de parteneriat public-privat la nivel local, dupa modelul pe care il intâlnim in prezent, 
se  contureaza  la  inceputul  anilor  80  ai  sec  XX in  Europa  Occidentala  si  SUA,  sub  forma 
cooperarii  intre  autoritatile  locale  si  sectorul  privat  pentru  implementarea  unor  proiecte  ca 
reabilitarea zonelor industriale aflate in declin.
Concomitent, apar acte publice, legi pentru a da un suport initiativelor locale. Un exemplu in 
acest sens este legea publica din SUA “Job Training Partnership Act”, care a intrat in vigoare la 
1 octombrie 1983. Aceasta lege reglementeaza colaborarea intre autoritati si sectorul de afaceri 
pentru furnizarea de servicii de formare profesionala in folosul adultilor si tinerilor dezavantajati 
economic, muncitorilor someri, precum si altor persoane care intâmpina dificultati la angajare.
Un exemplu de parteneriat public-privat dezvoltat il constituie si modelul irlandez ce s-a conturat 
initial  la nivel national  printr-un program ce configura un sistem de parteneriat  de tip social 
(Program for National Recovery 1987-1990 - Programul de Recuperare Nationala). Acesta a fost 
extins  la  nivel  local  prin  alte  doua  programe:  “National  Program for  Economic  and  Social 
Progress  -  PESP”  (Programul  National  pentru  Progres  Economic  si  Social),  1990-1993  si 
“Program for Competitiveness and Work” (Programul pentru Competitivitate si Munca), 1994-
1996.
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In  Franta,  forme  de  parteneriat  intre  autoritatile  locale  si  comunitate,
in intelesul pe care il acceptam astazi, apar incepând cu anii ’80 pentru prevenirea si combaterea 
delincventei, precum si pentru asigurarea coeziunii sociale. Este interesant insa de precizat ca 
Franta,  desi  are  o  contributie  de  pionierat  in  domeniul  parteneriatului  public-privat,  nu  si-a 
dezvoltat  cadrul  institutional  decât  intr-un  palier ingust,  respectiv  in  domeniul  concesiunii 
serviciilor  publice,  cu  precizarea  ca  acest  model  nu  isi  gase[te  corespondent  in  sistemul  de 
common law
Prin urmare, conceptul de parteneriat public-privat exprima o modalitate de cooperare intre o 
autoritate  publica  si  sectorul  privat,  respectiv  organizatii  neguvernamentale,  asociatii  ale 
oamenilor de afaceri, ori companii, pentru realizarea unui proiect care produce efecte pozitive pe 
piata fortei de munca si in dezvoltarea

Avantaje si riscuri

Avantajele  parteneriatelor  public-private  sunt  multiple:  solutii  diverse  de  finantare  privata  a 
proiectelor  publice,  reducerea  costurilor  pentru  administratiile  centrale  sau  locale,  utilizarea 
know-how-ului si a managementului privat in cadrul proiectelor publice, eficienta crescuta in 
dezvoltarea proiectului, o perioada de implementare mai mica, inovatie tehnica si un nivel mai 
ridicat al calitatii serviciilor furnizate. Insa cel mai mare interes este acela ca o parte din riscurile  
proiectului este transferata partenerului privat: pe langa riscul de constructie, partenerul privat isi 
poate  asuma  fie  riscul  de  exploatare,  fie  riscul  de  disponibilitate.  Mai  mult,  astfel  cum s-a 
subliniat in nenumarate randuri, Romania are nevoie de formula PPP pentru a spera in absorbtia 
integrala a fondurilor pe care Uniunea Europeana le aloca Romaniei.

Riscul principal al PPP consta in faptul ca fara o atenta reglementare si monitorizare a procedurii 
de selectie a partenerului privat si a derularii proiectelor de tip PPP, aceste proiecte pot deveni un 
mijloc periculos de “inghitire” a resurselor statului. Mai mult, experienta redusa a autoritatilor 
centrale  si  locale  in  acest  domeniu  reprezinta  un  serios  impediment,  intrucat  procesul  de 
pregatire a unui proiect PPP este complex si de lunga durata. De exemplu, in Marea Britanie,  
unul dintre statele cu expertiza vasta in acest domeniu, pregatirea unui contract PPP important 
dureaza  aproximativ  un  an,  in  vederea  atingerii  scopului  final  al  PPP:  “Value  for  money” 
(valoare pentru fondurile investite). 

Mai mult, in prezent nu exista in Romania o baza de date centralizata a proiectelor PPP care s-au 
derulat in Romania si nici un portofoliu de proiecte ce ar putea fi derulate prin PPP. Tentative in 
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acest sens au existat din partea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, care isi propusese sa 
creeze un Centru de Excelenta pentru PPP, o interfata intre programele de dezvoltare economico-
sociala si obiectivele de investitii finalizate prin intermediul PPP, sau a Ministerului Finantelor 
Publice, care in anul 2005 a creat Unitatea Centrala PPP din Ministerul Finantelor Publice, cu rol 
de definire si coordonare a politicilor guvernamentale privind parteneriatul public-privat.

5 . Parteneriatul – instrument pentru atragerea fondurilor nerambursabile

Programe de finantare in cadrul carora sunt eligibile parteneriatele APL-urilor cu ONG 
sau alte tipuri de prestatori de servicii

a) Programul Operaţional Regional 2007-2013

- Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor

- Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”

- Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

b) Programul Operational Sectorial de Mediu

- Axa Prioritară 2 -“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor istorice contaminate” 

-  Axa  Prioritară  3  -  Reducerea  poluarii  si  diminuarea  efectelor  schimbarilor  climatice  prin 
restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta 
energetica in localitatile cele mai poluate

- Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii

- Axa Prioritară  5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in 
zonele cele mai expuse la risc 
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c) Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

- Axa prioritară 1- Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici 
publice

-  Axa prioritară  2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul 
pus pe procesul de descentralizare

d) Programul National de Dezvoltare Rurala

- Masura 1.2.5. - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea 
agriculturii si silviculturii

e) Programele de Cooperare Transfrontaliera, Transnationala si Interregionala 

6. Asociatia de dezvoltare intercomunitara

Dreptul de asociere şi temeiul juridic. Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în 
limitele  competenţelor  autorităţilor  lor  deliberative  şi  executive,  pot  să  coopereze  şi  să  se 
asocieze, în condiţiile legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară, 
având ca obiect  furnizarea/prestarea  în  comun a serviciilor  comunitare  de utilităţi  publice  şi 
înfiinţarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente. 

Obiect de activitate. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept privat şi statut de 
utilitate  publică  recunoscut  prin  efectul  legii,  destinate  exercitării  şi  realizării  în  comun  a 
competenţelor  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  referitoare  la  furnizarea/prestarea 
serviciilor  de  utilităţi  publice,  stabilite  în  sarcina  acestora  potrivit  dispoziţiilor  Legii  nr.  51 
modificată, ale Legii nr. 215/2001, republicată şi ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006. 

Personalitate juridică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 
de  utilităţi  publice  se  constituie,  func-ţionează  şi  dobândesc  personalitate  juridică  potrivit 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  246/2005.  Prin  derogare  de  la  prevederile  Legii 
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administratiei locale, organele asociaţiei sunt adunarea generală, consiliul director şi comisia de 
cenzori. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. 

Dreptul de mandat. Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile 
de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri 
ale  autorităţilor  lor  deliberative,  să  exercite,  pe seama şi  în  numele  lor,  dreptul  de a  delega 
gestiunea  serviciilor  de  utilităţi  publice  transferate  în  responsabilitatea  asociaţiilor,  inclusiv 
dreptul  de  a  concesiona  bunurile  aparţinând  domeniului  public  şi/sau  privat  al  unităţilor 
administrativ-teritoriale  membre  care  constituie  infrastructura  tehnico-edilitară  aferentă 
serviciilor de utilităţi publice. În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale 
privind mandatarea  şi  actele  juridice  de constituire  a  asociaţilor  trebuie  să conţină  prevederi 
detaliate  şi  complete  privind  condiţiile  de  exercitare  de  către  asociaţii  a  mandatului  special 
încredinţat. 

Patrimoniu. Sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora, realizate în comun 
prin programe de investiţii  noi derulate  în cadrul  asociaţiei  de dezvoltare  intercomunitară  cu 
obiect  de  activitate  serviciile  de  utilităţi  publice,  aparţin  proprietăţii  publice  a  unităţilor 
administrativ-teritoriale membre şi se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe baza următoarelor criterii: 

a) bunurile situate pe raza unei singure unităţi administrativ-terito-riale, pe care o şi deservesc, 
vor aparţine domeniului public al acesteia; 

b) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai 
multe  unităţi  administrativ-teritoriale  vor  aparţine  domeniului  public  al  judeţului,  dacă  toate 
unităţile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al 
asociaţiei; 

c) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai 
multe  unităţi  administrativ-teritoriale  vor aparţine domeniului  public  al  unităţii  administrativ-
teritoriale  stabilite  prin  contractul  de  delegare  a  gestiunii,  dacă  aceste  unităţi  administrativ-
teritoriale sunt situate în judeţe diferite sau dacă judeţul nu este membru. 
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Statutul şi actul constitutiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi  publice se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale  membre şi se semnează,  în numele şi pe seama acestora,  de primarii 
unităţilor administrativ-teritoriale asociate şi/sau, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene. 

Gestiunea  directă  şi  gestiunea  delegată.  Raporturile  juridice  dintre  unităţile  administrativ-
teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice şi operatori sunt reglementate prin: 

a)  hotărâri  de  dare  în  administrare,  adoptate  de  autorităţile  deliberative  ale  unităţilor 
administrativ-teritoriale - în cazul gestiunii directe; 

b) hotărâri de atribuire şi contracte de delegare a gestiunii, adoptate, respectiv aprobate, după 
caz, de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale - în cazul gestiunii delegate. 

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în 
numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit 
toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea 
serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor 
de utilităţi publice aferente acestora. 

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înfiinţaţi la nivelul 
unităţilor  administrativ-teritoriale,  în  baza  hotărârilor  de  dare  în  administrare  adoptate  de 
autorităţile deliberative ale acestora: Aceşti operatori pot fi: 

a) compartimente funcţionale organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, 
după caz, al consiliilor judeţene; 

b) servicii publice de interes local sau judeţean, fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate 
prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; 

c) servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate 
prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
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Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale 
de  la  nivelul  unităţilor  administrativ-teritoriale  sau,  după  caz,  asociaţiile  de  dezvoltare 
intercomunitară  cu  obiect  de  activitate  serviciile  de  utilităţi  publice,  în  numele  şi  pe  seama 
unităţilor  administrativ-teritoriale  membre,  atribuie  unuia  sau  mai  multor  operatori  toate,  ori 
numai  o  parte  din  competenţele  şi  responsabilităţile  proprii  privind  furnizarea/prestarea 
serviciilor  de  utilităţi  publice,  precum şi  concesiunea  sistemelor  de  utilităţi  publice  aferente 
serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui 
contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. 

7. Parteneriatul, soluţie anticriză

Consiliul  Economic şi Social  (CES) acorda o atentie  deosebita parteneriatelor  încheiate  între 
sectoarele public şi privat. Dovada acestor preocupari o reprezinta avizul favorabil dat de acest 
organism propunerilor  legislative  prin care se readuce in prim plan acest  tip  de colaborare.  
Legea  stabileste  mai  multe  tipuri  de  parteneriate  public-private,  de la  proiectare-construcţie-
operare, un astfel de contract între autoritatea publică şi investitor fiind transferat investitorului 
pe o durată de maximum 49 de ani. În cazul construcţiei-operării-reînnoirii,   investitorul  îşi 
asuma finanţarea,  construcţia  şi  costurile  privind operarea şi  întreţinerea bunului public pe o 
durată de cel mult 49 de ani.  În acest caz, investitorului i se permite să perceapă tarife pentru 
utilizarea bunului public pentru o perioadă stabilită.

Etapele  încheierii  unui  contract  sunt  următoarele:  iniţierea  proiectului  de  parteneriat  public-
privat, care cade în sarcina autorităţii publice, analiza şi selecţia preliminară a unor investitori 
privaţi, negocierea clauzelor contractuale, inclusiv valoarea investiţiei indiferent de sursa publică 
sau privată  sau perioada de derulare a contractului  de parteneriat  public-privat,  şi  încheierea 
contractului.

Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR), participant  la întâlnirea cu delegaţia 
Fondului Monetar Internaţional, considera ca parteneriatul public-privat :  "Este singura soluţie  
la ora actuală prin care pot fi atraşi bani pentru marile investiţii necesare creşterii economice,  
câtă vreme Guvernul nu dispune de resursele necesare pentru a demara aceste investiţii de la  
buget
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Autoritatile publice locale si centrale au nevoie de colaborarea cu parteneri externi si, in plus, 
propunerile de la mediul privat sunt foarte importante, pentru că acolo sunt  jucătorii principali în 
parteneriatul public-privat. 

Asociaţia  Româna  a  Antreprenorilor  de  Construcţii  (ARACO),  aduce  urmatoarele  observaţii 
referitoare la parteneriatul public-privat:

- renunţarea la clasificarea prevăzută la art. 26 şi, eventual, de a defini parteneriatul public-privat 
(sau, mai corect, parteneriatul public-privat instituţionalizat) în conformitate cu cele prevăzute în 
Comunicarea  Interpretativă  C(2007)6661  din  5.02.2008  a  Comisiei  Europene.  Unul  dintre 
efectele acestei modificări ar fi şi reformularea art. 43 care trebuie să prevadă că "Proiectele  
public-private  şi  contractele  de  parteneriat  public-privat  intră  sub  incidenţa  Ordonanţei  de 
urgenţă  a  Guvernului  nr.  34/2006,  aprobată  şi  completată  prin  Legea  nr.  337/2006,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  care  se  completează  cu  prevederile  prezentei  legi".
 -  înlocuirea  procedurii  de  negociere  prevăzută  în  proiectul  de  lege  cu  procedura  de  dialog 
competitiv.  
- perioada minimă de la data publicării anunţului de intenţie (participare) şi până la primirea şi 
înregistrarea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie să fie de cel puţin 30 de zile. Termenul ar 
securiza reglementarea şi din punct de vedere al acquis-ului comunitar, atât pentru procedura de 
negociere cât şi pentru procedura de dialog competitiv termenele minime fiind de 30 - 37 de zile. 
Termenul prevăzut la art. 22 lit. e) este în opinia noastră complet nerealist, pentru că nu va fi  
posibil  ca  o  astfel  de  activitate  să  se  deruleze  într-un  interval  de  numai  5  zile  lucrătoare.  
- renunţarea complet la ideea de a stabili un termen limită pentru această etapă a procedurii, în 
caz contrar existând riscul de a se trata total superficial viitorul unui contract care poate avea o 
durată de până la 49 de ani sau de a se genera suspiciuni cu privire la posibile "aranjamente" 
făcute cu mult înainte de lansarea competiţiei.

8. Legislatie aplicabila

OUG 34/2006
Legea nr. 178/2010 a  parteneriatului public-privat
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
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