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AOR-H Nr. 324 / 09.04.2021

MEMORANDUM
Privind adoptarea unor măsuri urgente necesare asigurării unui cadru normativ
şi a exigenţelor impuse prin Planul Național de Relansare și Reziliență privind
proiectele de reforme şi investiţii solicitate de unităţile administrativ-teritoriale cu
statut de oraş
Asociaţia Oraşelor din România (AOR) reprezentantă legală a oraşelor mici și mijlocii şi-a
afirmat continuu dorința și deschiderea către toţi partenerii de dialog din administraţia
centrală – Preşedinţie, Parlament şi Guvern – pentru rezolvarea problemelor din
colectivităţile locale pe care le reprezintă, arătând că cele 216 oraşe mici şi mijlocii din
România se confruntă cu mari probleme privind capacitatea autorităţilor administraţiei publice
locale de a satisface interesele generale ale locuitorilor acestor unităţi administrativteritoriale, subliniind insuficienţa sau neadecvarea resurselor legislative, instituţionale şi, mai
ales, a celor financiare de care dispun aceste autorităţi.

I.

PREZENTAREA ASOCIAŢIEI ORAŞELOR DIN ROMÂNIA (AOR)

Asociația Orașelor din România (AOR) este o organizație non-guvernamentală, apolitică, fără
scop lucrativ, ce reprezintă interesele tuturor unităţilor administrativ-teritoriale cu statut de
oraş din România.
Consiliul Director, format din 24 membri titulari, are următoarea componenţă: preşedinte,
prim-vicepreşedinte, secretar, şapte vicepreşedinţi - câte unul pentru fiecare regiune de
dezvoltare şi 14 membri - câte doi pentru fiecare regiune de dezvoltare (mai puţin pentru
regiunea Bucureşti-Ilfov, primarii din județul Ilfov fiind cuprinşi în grupul primarilor din
regiunea Sud Muntenia) şi este ales pentru un mandat de 4 ani. Ultimile alegeri au avut loc în
data de 26 noiembrie 2020, când dl. Adrian Teban – primar al orașului Cugir, județul Alba,
aflat la al cincilea mandat de primar – a fost ales Preşedinte A.O.R. ; dl. Daniel Gheorghe
Nicolaș, primar al orașului Odobești, județul Vrancea, aflat la al cincilea mandat de primar – a
fost ales Prim-vicepreședinte A.O.R. şi – dl. Jozsef Mik, primar al orașului Borsec, judeţul
Harghita, aflat la al patrulea mandat de primar – a fost ales Secretar A.O.R.
Încă de la înființarea sa, în anul 1994, Asociația Orașelor din România a avut drept scop să
devină un partener de dialog activ pentru agenda legislativă a administrației publice centrale.
În plan intern A.O.R. şi-a dorit să fie unul dintre cei mai importanți parteneri de mediere cu
autorităţile administraţiei centrale şi de reprezentare a intereselor oneste ale colectivităţilor
locale din cele 216 unităţi administrativ teritoriale cu statut de oraş.
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Pe plan internaţional, A.O.R. este reprezentată în numeroase structuri internaționale, cu
precădere a celor din Uniunea Europeană (C.A.L.R. ; CoR, altele) fiind membru fondator şi
gazdă a deciziei luate în octombrie 2010, în urma căreia oraşele mici din mai multe ţări ale
Uniunii Europene – printre care Franţa, Germania, Italia, România, Spania şi Ungaria – au
format Confederaţia Oraşelor Mici şi Mijlocii din Europa.
Prin grupurile de lucru (având ca membri primarii de oraşe și înfiinţate în corespondenţă cu
ministerele şi comisiile parlamentare) şi corpurile profesionale (ale principalilor specialişti
angajaţi în primăriile de oraşe) și folosind expertiza venită de la nivel local, AOR a dorit,
întotdeauna, să contribuie activ la îmbunătăţirea legislaţiei şi a programelor din domeniul
administraţiei publice locale.
Asociaţia Oraşelor din România s-a concentrat asupra implementării unor obiective specifice
activităţii derulate de structura noastră asociativă, urmărind mai multe teme foarte importante
pentru modernizarea administrației publice locale. Legi importante, precum cele care privesc
administraţia publică locală, finanţele publice locale, cea privind descentralizarea sau
salarizarea în administraţia publică locală sunt acte normative la care Asociaţia Oraşelor din
România a încercat să îşi exprime punctul de vedere, acesta fiind inclus doar uneori în textul
final al actelor normative emise de administraţia centrală.

II. DISPONIBILITATEA AOR DE IMPLICARE ÎN COLABORAREA CU
REPREZENTANŢII ADMINISTRAŢIEI CENTRALE
În cea de-a doua parte a anului trecut şi în acest an, Asociaţia Oraşelor din România a
subliniat în dialogul purtat cu membrii guvernului – Premier, Ministrul Proiectelor şi
Investiţiilor Europene, Ministrul Finanţelor, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei, cât şi cu alţi miniştrii – că pentru cele 216 oraşe mici şi mijlocii din România
resursele financiare prevăzute în Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR)
reprezintă o oportunitate pentru aceste colectivităţi de a-şi îmbunătăţii condiţiile de viaţă, doar
dacă proiectele rezultate din nevoile reale ale oraşelor vor fi luate în considerare de
decidenţii politici şi vor primi o alocare corespunzătoare argumentelor prezentate de
reprezentanții A.O.R.
Am spus că dorim să avem acces la fondurile alocate prin PNRR pentru că oraşele au fost
marginalizate pe alocările trecute. Majoritatea fondurilor europene, alocate în perioada 20072020, au mers către comune prin Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi către
municipii – cu precădere către reşedinţele de judeţe – prin Programul Operaţional Regional
(POR).
Oraşele mici şi mijlocii au avut acces la foarte puţine axe pe PNDR, doar pentru drumuri
forestiere, iar pe POR au avut un acces limitat de arhitectura şi condiţiile programului. În
privinţa alocărilor pe fonduri de coeziune, accesul la finanţările acordate pentru unităţi
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medicale, unităţi de învăţământ, infrastructură edilitar urbană şi celelalte nevoi specifice
oraşelor, aflate în poziţie dezavantajoasă în competiţia cu municipiile, au rămas în afara unor
finanţări semnificative.
După învestirea Guvernului Cîţu, Asociaţia Oraşelor din România a iniţiat un demers de
constituire a grupurilor de lucru în cadrul unor parteneriate cu fiecare minister în parte, în
care să putem realiza dezbateri tematice din domeniul de activitate al ministerelor la care să
participe specialiştii ministerelor şi ai administraţiei locale din oraşele membre AOR, sub
coordonarea celor două entităţi care şi-au asumat parteneriatul de colaborare, ministerul şi
asociaţia. Totodată, în scopul realizării obiectivelor pe care şi le-a propus, Asociaţia Oraşelor
din România a revizuit şi reactivat corpurile profesionale, formate din specialiştii fiecărui
compartiment/funcţii specifice.
Prin cele două instrumente consolidate, A.O.R., hotărâtă să fie în continuare un partener
activ în realizarea de proiecte şi de programe, în beneficiul colectivităților locale, şi-a
îmbunătăţit expertiza de care dispune, expertiză pe care Administraţia Centrală o poate
valorifica în procesul de fundamentare a investiţiilor la nivel naţional. De asemenea,
asociaţia va răspunde pozitiv ori de câte ori i se va solicita sprijinul în analiza şi
fundamentarea proiectelor de investiţii cât şi politicilor socio-economice la nivel naţional,
garantând colaborarea promptă şi onestă a asociaţiei prin intermediul experţilor săi.

III. IMPLICAREA AOR ÎN ELABORAREA ŞI OPERAŢIONALIZAREA PLANULUI
NAȚIONAL DE RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ
Pentru evitarea repetării unei alocări discreţionare în defavoarea oraşelor, așa cum s-a
întâmplat în perioadele 2007-2013 şi 2014-2020, Asociaţia Oraşelor din România şi-a sporit
atenţia asupra instrumentului inovator propus de Uniunea Europeană, ca urmare a instituirii
mecanismului de redresare și reziliență, menit să furnizeze un sprijin financiar eficace și
semnificativ destinat să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor
publice conexe în statele membre, inclusiv în România.
Ca atare, în speranţa realizării unui parteneriat eficient, prin adresa nr. 268/12.01.2021
Asociaţia Oraşelor din România s-a adresat ministrului investițiilor și proiectelor europene,
Cristian Ghinea, solicitându-i să primească reprezentanţii din conducerea AOR, pentru o
discuţie privind problemele cu care se confruntă administraţia publică locală din unităţile
administrative-teritoriale cu statut de oraş, prin care se viza în primul rând obținerea de
clarificări privind elaborarea şi operaţionalizarea Planului Național de Relansare și Reziliență
(PNRR) şi a OUG nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea
Planului Național de Relansare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, dar
nu am primit vreun răspuns favorabil.
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În cea de-a doua săptămână a lunii februarie a.c. am aflat din presă că Ministerul Investiţiilor
şi Proiectelor Europene (MIPE) are programate întâlniri cu celelalte trei structuri asociative
ale unităților administrativ-teritoriale: ACoR (Asociaţia Comunelor din România), AMR
(Asociaţia Muncipiilor din România) şi UNCJR (Uniunea Naţională a Consiilor Județene din
România) in cadrul procesului de consultare publica pentru fundamentarea PNRR.
În urma discuţiilor telefonice purtate cu persoane din cabinetul ministrului şi a insistenţei
noastre de a participa la acest proces de consultare publică alături de celelalte structuri
asociative reprezentative la nivel naţional, a fost planificată în data de 10.02.2021 realizarea
unei întâlniri cu reprezentanţii AOR şi domnul ministru Cristian Ghinea. Întâlnirea s-a realizat,
la sediul MIPE, cu participarea reprezentanților A.O.R., inclusiv online, dar la care domnul
ministru nu a fost prezent, MIPE, fiind reprezentat oficial de domnul Secretar de stat Marius
Vasiliu, doamna Secretar de stat Cătălina Bădoiu, directorul general Nicolae Toderaş şi alţi
reprezentanţi din minister.
În urma acestei înâlniri nu putem spune că s-a înţeles modul în care autorităţile administraţiei
publice locale (primarii) ar trebui să acţioneze, în interesul colectivităţilor locale pe care le
reprezintă, neavând la dispoziţie o metodologie clară de consultare publica, instrumentele
oficiale prin care urma să se culeagă propunerile de investitii pentru fundamentarea deciziilor
MIPE în cadrul PNRR, exemplu de modele de fişă de reforme şi investiţii şi modul de
completare al acestora (eventual un tutorial care să prezinte modul de completare a acestor
fişe), modul de depunere a fişelor de reforme şi investiţii, criteriile de selecţie a propunerilor
de reforme şi investiţii, priorităţii etc. A fost pusă la dispoziție ulterior, după dezbaterea
publică, o Fişă de reforme si investiţii care a fost destul de complex redactată pentru etapa
de consultare publică (întrucât este similară cu o fişă de depunere proiect, nu cu o fişă de
culegere date în etapa de propunere a investiţiilor) a fost transmisă autorităţilor administraţiei
publice locale, însă nu s-a înţeles de toate oraşele care este scopul acesteia în final şi cum
anume se completează. Potenţialii beneficiari nu au primit sprijin/suport (explicaţii) din partea
MIPE pentru completarea acesteia. Cu toate acestea, multe oraşe au transmis aceste fişe
completându-le cum s-au priceput.
În cadrul acestei consultări s-a hotărât că “definirea mecanismului de funcționare a Fondului
de rezilienţă pentru localităţi se va realiza în cadrul unui grup task-force din care vor face
parte, pe lângă reprezentanţii MIPE și ai altor ministere de linie relevante, şi reprezentanții
asociațiilor reprezentative ale autorităţilor locale” fapt pentru care A.O.R., prin adresa cu nr.
297 / 17.02.2021, a comunicat ministerului membrii A.O.R. în grupul de lucru pentru
identificarea priorităţilor şi proiectelor administraţiei publice locale, care vor fi incluse în
versiunea actualizată a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
După întâlnirea cu MIPE, Asociaţia Oraşelor din România a realizat, în perioada 16-23
februarie 2021, o culegere de informaţii la nivel national, la care au participat primăriile de
oraşe, prin intermediul unui instrument de analiză – tip chestionar, la care au participat 135
de orașe din cele 216 oraşe (eșantion reprezentativ statistic pentru această analiză).
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Instrumentul a vizat indentificarea principalelor categorii de investiţii necesare în comunitate
(maxim 5 investiţii/proiecte), obiectivele acestora, in concordantă cu cele 6 axe aprobate de
CE în data de 10.02.2021 (Tranziția verde; Transformarea digitală; Creștere inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii; Coeziune socială și teritorială; Sănătate și reziliență
economică, socială și instituțională; Politici pentru generația următoare, copii și tineri), cât şi
cu recomandările strategice de ţară.
În urma culegerii acestor informaţii AOR a transmis către MIPE adresa AOR-H nr.
305/27.02.2021, modificată şi completată prin adresa nr. 307/08.03.2021, ca urmare a
continuării culegerii informaţiilor primite ulterior de la oraşele membre ale asociaţiei noastre,
care au cuprins şi două anexe:
 Anexa 1 la adresele transmise către MIPE - “Priorități de reforme şi investiții
identificate pentru cele 216 orașe din România”, în care A.O.R. a precizat cele
32 de grupe de reforme şi investiţii propuse să fie accesate de autorităţile
administraţiei publice locale din cele 216 unităţi administrative-teritoriale cu
statut de oraş, cu menţionarea pilonilor corespunzători domenilor de politică de
relevanță europeană; a domeniilor de aplicabilitate; a obiectivelor generale avute în
vedere; acțiunile de intervenție (componentele) privind reformele şi/sau investiţiilor;
bugetul estimat, indicatorii propuși pentru fiecare componentă, cât şi măsuri şi nivele
de aplicare a reformelor şi investițiilor.
 Anexa 2 la adresele transmise către MIPE - “Centralizator pe tipuri de proiecte
pentru oraşe, comunicate către A.O.R., care necesită finanţare din PNRR”, în
care sunt mentionate peste 150 de titluri de proiecte (în cea mai mare parte cu
denumire generică) care au fost solicitate de autorităţile administraţiei publice locale
din cele 216 unităţi administrativ teritoriale cu statut de oraş pentru finanţare în cadrul
PNRR (din totalul de aprope 800 de proiecte comunicate de oraşele care au
participat la procesul de culegere si identificare prioritati de investitii pentru
elaborarea reformelor in cadrul PNRR).

IV. COMUNICAREA INSUFICIENTĂ DINTRE MIPE ŞI A.O.R.; CÂT ŞI DINTRE MIPE
ŞI UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU STATUT DE ORAȘ
Din păcate, comunicarea cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene nu a înregistrat
progresele pe care A.O.R. le-a dorit, în afara e-mail-ului din data de 12 februarie, prin care ni
s-au comunicat informaţii importante, comunicarea fiind insuficientă, iar sub anumite aspecte
fiind nepotrivită, deoarece :
1. Deşi noi am continuat solicitarea unor întâlniri cu ministrul Cristian Ghinea
pentru a discuta despre reformele şi investiţiile cuprinse în PNRR l (prin adresele
nr. 268 / 12.01.2021 şi nr. 309/09.03.2021, cât şi prin numeroase discuţii telefonice şi
mesaje pe WhatsApp cu persoane din MIPE) singura discuţie cu ministrul MIPE a avut
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loc în data de 06 aprilie, în cadrul dezbaterii organizată de Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLAP) pe componentele din PNRR pentru a
căror implementare este responsabil MDLPA.
2. Deşi, în repetate rânduri am solicitat întâlnirea “grupului task-force” din care
trebuie să facă parte, pe lângă reprezentanţii MIPE şi ai altor ministere de linie
relevante, şi reprezentanții asociațiilor reprezentative ale autorităţilor locale, deci şi ai
A.O.R., acest lucru nu s-a întâmplat nici până la această dată.
3. Considerăm că prezentarea publică a formei Planului Național de Relansare și
Reziliență, de către MIPE în data de 19.03.2021, fără includerea solicitărilor
comunicate în cadrul întâlnirii din data de 10.02.2021 de la sediul MIPE, cât și
prin adresele oficiale, fără o dezbatere reală a nevoilor în baza unei metodologii
obiective de selecție și alocare a investițiilor, cât și omiterea procesului de
negociere cu reprezentanţii Asociaţiei Oraşelor din România (probabil că în
aceeaşi situaţie au fost puse şi celelalte trei structuri asociative ale unităților
administrativ-teritoriale: ACoR - Asociaţia Comunelor din România, AMR - Asociaţia
Munocipiilor din România şi UNCJR - Uniunea Naţională a Consiilor Județene din
România) repezintă un demers neechitabil în raport cu principiul consultării
publice care ne întreptățește să solicităm:
a. Considerarea de către MIPE a asociațiilor reprezentative ale autorităţilor
locale ca parteneri egali de dialog în cadrul procesului de fundamentare si
elaborarea PNRR ;
b. Identificarea corectă a nevoilor reale prin ascultarea vocilor
colectivităţilor locale, care trebuie să stea la baza elaborării PNRR, așa
cum este firesc intr-un stat democrat ;
c. Eliminarea discriminării prin utilizarea unor criterii obiective de alocare a
categoriilor de investiții și bugetelor, pentru fiecare componentă din
cadrul PNRR;
d. Includerea în cadrul PNRR a tuturor reformelor/investițiilor identificate şi
comunicate de A.O.R. ca urmare a unui demers obiectiv, fundamentat în
raport cu nevoile reale din comunitățile locale, la nivel național.

V. OBSERVAŢIILE AOR PRIVITOARE LA PLANUL NAȚIONAL DE RELANSARE ȘI
REZILIENȚĂ (PNRR)
Prin Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) de pe site-ul Ministerului Investiţiilor
şi Proiectelor Europene (MIPE), publicat în data de 19.03.2021, constatăm că, în urma
solicitărilor AOR susţinute argumentat, atât la întâlnirea cu reprezentanţii MIPE din 10
februarie a.c., cât şi prin adresele adresate ministerului, acesta propune pentru Componenta
IV.1 “Crearea unui Fond de Reziliență pentru Localități, pe patru paliere: municipii reședință
de județ, municipii, orașe și comune. În interiorul fiecărei categorii se va aloca o sumă fixă la
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dispoziția UAT, pentru implementarea proiectelor din aria de priorități a PNRR. Distribuția se
va organiza în runde de tragere a fondurilor (prima rundă – acces universal, a doua rundă –
se redistribuie fondurile rămase neutilizate către cei care au cheltuit alocarea, etc).”,
propunerea fiind una care ar putea susţine un acces echilibrat la fondurile alocate prin PNRR
pentru toate unităţile administrativ teritoriale, evitând repetarea alocărilor injuste a fondurilor
europene, din exerciţiile financiare anterioare.
Analizând Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR) publicat de MIPE constatăm
însă multe abordări deficitare care trădează o neluare în seamă a intereselor oneste ale
colectivităţilor locale, izvorâte din necesităţile reale, aşa cum au fost ele prezentate de către
A.O.R., care dorim să constituie subiecte de conciliere între MIPE şi A.O.R. ca reprezentantă
legitimă a celor 216 oraşelor mici și mijlocii, pe care le expunem mai jos :
1. Opinia noastră generală este că reformele și investițiile propuse nu se concentrează
suficient pe creșterea accesului cetăţenilor din colectivităţile locale ale unităţilor
administrativ teritoriale cu statut de oraş la serviciile publice şi nici pe recuperarea
tratamentului discreţionar, în defavoarea oraşelor, așa cum s-a întâmplat cu alocarea
fondurilor europene în perioadele 2007-2013 şi 2014-2020.
2. Alocările propuse în PNRR pentru Componenta IV.1 Fondul de reziliență pentru
localități, în valoare de 4.000 milioane euro, (despre care la dezbaterea organizată
de MDLAP în data de 06 aprilie a.c. am aflat că a fost redusă la 3.500 milioane euro)
sunt dramatic insuficiente pentru susţinerea proiectelor de reformă şi investiţii pe
care le pot genera autorităţile administrației publice locale din cele 3.181 unităţi
administrativ teritoriale (comune, oraşe, municipii care nu sunt reşedinţă de judeţ,
municipii reşedinţă de judeţ şi capitală). Precizăm că A.O.R. a comunicat către MIPE
un necesar de finanţare de 4.134 milioane euro doar pentru cele 216 unități
administrativ-teritoriale cu statut de oraș, cifră rezultată din necesarul identificat, cât
şi din estimările făcute pentru proiectele de reforme şi investiţii comunicate asociaţiei
de către oraşele mici şi mijlocii care au răspuns demersului nostru de analiză și
evaluare din teritoriu al necesarului de finanţare din PNRR.
3. În Componenta IV.2 Fondul de dezvoltare comunitară rurală și zone urbane sărace
care are propusă o alocare de 400 milioane euro ar urma să se adreseze tuturor
celor 2.862 de comune şi zonelor sărace din oraşe, municipii care nu sunt reşedinţă
de judeţ municipiilor reşedinţă de judeţ şi poate, de ce nu, şi din capitală pentru că nu
este clar :
a. cum vor fi definite “zonele urbane sărace”;
b. dacă “zonele urbane sărace” vor fi evaluate la întregul localităţii reşedinţelor
U.A.T.-lor urbane sau la părţi ale acestora, localităţi componente sau sate
aparţinătoare.
4. În Componenta IV.3 Infrastructură socială și cămine de bătrâni pentru care este
propusă o alocare de 250 milioane euro de ce nu sunt incluse şi centrelor de zi
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5.

6.

7.

8.

9.

pentru tineri şi a centrelor pentru persoane abuzate şi/sau victime ale violenţei
domestice.
La V.1 Fondul pentru Spitale. Creșterea accesului la Sănătate care are propusă o
alocare de 3.000 milioane euro, în cadrul propunerii “Dezvoltarea unei politici publice
de sănătate care să ducă la creșterea accesului la servicii de prevenție, de diagnostic
și tratament precoce” se propune “Construcția și/sau dotarea a 200 de centre
medicale integrate în zonele rurale și urbane vulnerabile”. Asta înseamnă că această
măsură ar urma să se adreseze tuturor celor 2.862 de comune şi zonelor vulnerabile
din oraşe, municipii care nu sunt reşedinţă de judeţ municipiilor reşedinţă de judeţ şi
poate, de ce nu, şi din capitală pentru că nu este clar :
a. cum vor fi definite “zonele urbane vulnerabile”;
b. dacă “zonele urbane vulnerabile” vor fi evaluate la întregul localităţii reşedinţelor
U.A.T.-lor urbane sau la părţi ale acestora, localităţi componente sau sate
aparţinătoare.
Această neclaritate este susţinută şi de folosirea mai multor termeni – “zone
defavorizate”, “zone vulnerabile” şi “zone marginalizate” – pentru care trebuie o
clarificare şi armonizare a terminilor în întregul conţinut şi în documentele
subsecvente ale PNRR.
Dacă pentru Componenta IV.1 Fondul de reziliență pentru localități este
prevăzut un mecanism de alocare clar – prin care sumele din această componentă
se distribuie pe patru paliere adresate municipiilor reședință de județ, municipiilor
(n.n. care nu sunt reședință de județ), orașelor și comunelor, în interiorul fiecărei
categorii alocându-se o sumă fixă la dispoziția UAT-ului, pentru implementarea
proiectelor din aria de priorități a PNRR, cu o distribuție organizată în runde de
tragere a fondurilor (prima rundă – acces universal, a doua rundă – se redistribuie
fondurile rămase neutilizate către cei care au cheltuit alocarea, etc) – este îngrijorător
faptul că pentru toate celelalte 29 de componente prevăzute pentru cei şase piloni
care se referă la domenile de politică de relevanță europeană preluate şi în PNRR nu
este precizat vreun mecanism de acceptare şi finanţare a proiectelor.
Din Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR), publicat de MIPE, pe propriul
site, în data de 19.03.2021, nu reiese până la ce dată şi unde pot fi transmise Fişele
de reforme şi investiţii pe care doresc să şi le asume autorităţile administraţiei publice
locale din cele 216 unităţi administrativ teritoriale cu statut de oraş.
Se transmit la MIPE şi MIPE le transmite la ministerele coordonatoare, care vor
gestiona componentele de reforme şi investiţii ce le revin fiecăruia sau se transmit
direct ministerelor coordonatoare?
Pentru toate cele 30 de componente este necesară clarificarea mecanismului de
evaluare şi de acceptare la finanţare a proiectelor. Cine şi cum face evaluarea, cine
şi cum decide acceptarea la finanţare a proiectelor.
Care va fi mecanismul pentru alocarea echitabilă a investițiilor între regiuni şi între
judeţele dintr-o regiune.
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Considerăm absolut justificat ca A.O.R., în calitate de reprezentantă legitimă a celor
216 oraşe mici și mijlocii, să fie participant şi decident la stabilirea acestui mecanism
de alocare.
10. NU este clar cine va fi responsabil pentru monitorizarea/supravegherea proiectelor
de reformă/investiţii pentru fiecare dintre cele 30 de componente ale PNRR.
11. NU este clar cine va răspunde şi în ce fel dacă nu vor fi îndepliniţi toţi indicatorii sau
unii indicatori care determină nefuncționalitatea reformei sau nerealizarea investiţiei.
12. De asemenea trebuie clarificate toate aspectele referitoare la:
 procedurile care trebuie să fie parcurse în implementarea proiectelor;
 condiţiile de legalitate, conformitate şi de regularitate a cheltuielilor și a achizițiilor
publice;
 verificarea îndeplinirii tuturor şi a îndeplinirii indicatorii parțial care reflectă
afectarea/neafectarea funcționalităţii reformei sau reiau realizarea investiţiei.

VI. SOLICITĂRILE A.O.R.
PROIECTELOR EUROPENE

ADRESATE

MINISTERULUI

INVESTIŢIILOR

ŞI

Prin urmare, în numele principiilor descentralizării şi subsidiarităţii, dar mai ales ale
democraţiei participative şi transparenţei în administraţia publică, în interesul justificat al
colectivităţilor locale, MIPE şi A.O.R. trebuie să găsească, împreună, soluţiile pentru
îndreptarea unor posibile erori ale PNRR și, de aceea, solicităm MIPE:
1. Acceptarea în mod real a Asociaţia Oraşelor din România (A.O.R.) ca partener
egal de dialog, reprezentantă a colectivităţilor locale din cele 216 unităţi
administrativ teritoriale cu statut de oraş, în procesul de negociere privind
fundamentarea Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR), prin
organizarea unor întâlniri ale celor două entităţi, reprezentate prin persoanele de
decizie la vârf şi prin experţi.
Participarea A.O.R. la o singură întâlnire, la care nu am primit informaţii clare şi
suficiente, nerealizarea dezbaterilor în cadrul “grupului task-force” din care trebuie să
facă parte, pe lângă reprezentanţii MIPE şi ai altor ministere de linie relevante, şi
reprezentanții asociațiilor reprezentative ale autorităţilor locale, deci şi ai A.O.R., lipsa
unei comunicări care să încurajeze oraşele să transmită proiecte, ba aş putea spune
care ne-au descurajat, sunt motive temeinice care să justifice nevoia de colaborare
urgentă pe care A.O.R. o solicită.
Nerespectarea în fapt a principiului transparenţei şi a accesului nediscriminatoriu la
finanţările publice a afectat dezvoltarea oraşelor mici din România, iar repetarea
acestei, chiar şi parţial, poate adânci dificultăţile cu care se confruntă majoritatea
unităţilor administrativ teritoriale cu statut de oraş.
2. Solicităm MIPE adăugarea la punctul “3) Pentru oraşe” din Proiectul PNRR a
tuturor măsurilor necesare implementării tuturor categoriilor de proiecte
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rezultate din nevoile reale ale colectivităţilor locale, care ar urma să fie depuse
de autorităţile administraţiei publice locale din cele 216 unităţi administrativ
teritoriale cu statut de oraş, neputând accepta restrângerea categoriilor, numărului
şi intensitatea măsurilor dedicate oraşelor in mod aleator si subiectiv în raport cu
municipiile, reprezentând în fapt o discriminare şi o limitare a accesului echitabil și
transparent la finanțare a locuitorilor oraşelor în raport cu cei ai municipiilor şi nici
restrângerea numărului şi intensitatea măsurilor faţă de cele dedicate comunelor care
sunt, poate, mai necesare cetăţeniilor de la oraşe decât celor de la comune, aceasta
fiind o altă discriminare a locuitorilor oraşelor de această dată în raport cu cei din zona
rurală.
Considerând absolut justificată calitatea de reprezentantă legitimă a celor 216
oraşe mici și mijlocii Asociaţia Oraşelor din România doreşte să vă fie partener
egal de dialog şi decizie pentru realizarea Planului Național de Relansare și
Reziliență, fapt pentru care vă solicităm să faceţi următoarele codificări şi
completări:
La punctul “3) Pentru orașe” din cadrul “Descrierea reformelor și investițiilor
aferente componentei” din cadrul Componentei “IV.1 Fondul de reziliență pentru
localități”
…………………………………………………………………….
“Pentru orașe:
o

o

o

o
o
o
o
o

Intervenții integrate pentru creșterea calității vieții:
 proiecte pentru calitatea aerului – min. 20% din alocare
 proiecte pentru digitalizare/ smart city – min. 10% din alocare:
Regenerarea urbană a zonelor centrale, zonelor pietonale şi de promenadă,
zonelor de agrement, zonelor gărilor, zonelor industriale, zonelor cu mari
ansambluri de locuit;
Investiţii pentru regularizarea cursurilor de apă şi a lacurilor, pentru reducerea
riscului la inundații, a alunecărilor de teren şi a altor situaţii în care este afectată
siguranța cetăţenilor;
Construirea de parcaje subterane/ supraterane și realizarea de spații verzi în
zonele eliberate de automobile;
Modernizarea / reabilitarea / reconfigurarea / extinderea spațiilor publice și
mobilier urban;
Construirea/ remodelarea urbană a unor zone din interiorul oraşelor,
transformarea în eco-cartiere/ cartiere inteligente;
Revitalizarea clădirilor şi terenurilor pentru transformarea lor în obiective de
interes local;
Extindere suprafețe verzi (parcuri, grădini, scuaruri, acoperișuri verzi, plantații de
aliniament), amenajare spațiu public, reconversie funcțională terenuri neutilizate
şi amenajare peisagistică;
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o
o
o

o
o

o

o
o
o
o
o

Realizare de piste pentru biciclete, trotinete electrice si alte vehicule electrice
ușoare, respectiv nemotorizate;
Iluminat public, de promenadă şi arhitectural, digital (construire/extindere/
modernizare);
Construire/ reabilitare/ extindere centre / incubatoare de afaceri, tehnopoluri,
clustere științifico-tehnologice şi parcuri ştiinţifice, tehnologice şi industriale
(localizare start-ups);
Construire/ reabilitare/ extindere/ modernizare de piețe agro-alimentare, târguri şi
oboare;
Construire/ modernizare/ reabilitare stații de transport public, căi rutiere, achiziția
de microbuze/autobuze electrice sau cele ce utilizează combustibili pe bază de
hidrogen sau alţi combustibili alternativi, amenajarea și dotarea spaţiilor de
garare și întreținere a mijloacelor de transport (autobaza), dotarea cu stații de
încărcare a vehiculelor electrice în spații special amenajate, construirea unor
spații de parcare de tip „park and ride”;
Asigurarea infrastructurii pentru transportul public (realizarea de benzi dedicate
pentru transportul public; construirea /reabilitarea/ modernizarea/ extinderea
căilor de rulare pentru transportul public; construirea modernizarea/reabilitarea
podurilor și a pasajelor supra sau subterane cu benzi dedicate transportului
public de călători; construirea/ reamenajarea de noduri intermodale).
Construire locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru specialiști din
sănătate și învățământ;
Creşterea eficienţei energetice prin reabilitarea/ modernizarea clădirilor
rezidenţiale existente;
Reabilitare/modernizare/extindere/construire de clădiri publice ZEB (care
deservesc prestării unor servicii publice).
Asigurarea accesului elevilor la serviciile de educație;
Infrastructura 118 (terenuri de minifotbal, handbal, baschet, volei şi alte sporturi).

NOTĂ:
* Cu scris negru sunt măsurile din proiectul PNRR, întocmit de MIPE
** Cu scris albastru sunt măsurile suplimentare, solicitate de AOR către MIPE şi
MDLPA, inclisiv la dezbaterea organizată de MDLAP în data de 06 aprilie a.c.
AOR doreşte evitarea repetării unei alocări discreţionare în defavoarea oraşelor
mici şi mijlocii, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, dacă la elaborarea
Programului Național de Redresare și Reziliență se va ţine cont de propunerile
făcute în acest sens. Dacă cele 216 unităţi administrativ teritoriale cu statut de oraş
ar primi o alocare suficientă din resursele financiare prevăzute în Programul Național
de Redresare și Reziliență (PNRR), putem spera că ar putea să se pună capăt
demersurilor iniţiate de mai multe oraşe de trecere la rangul de comună. Precizăm că
acest proces nefiresc s-a materializat, prin Legea nr. 37/2019 orașul Băneasa din
județul Constanța devenind comună.
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3. Solicităm MIPE creşterea substanţială a sumelor dedicate Componenței IV.1
Fondul de reziliență pentru localități, chiar dublarea acestora, pentru a putea
accepta la finanţare mai multe proiecte care ar urma să fie depuse de autorităţile
administraţiei publice locale şi, care, îndeplinesc condiţiile din PNRR, pentru a
putea îmbunătăţii condiţiile pentru un trai decent al tuturor cetăţenilor şi pentru a
reduce decalajele existente între statele aparţinând Uniunii Europene, între regiuni, şi
între localităţile aparţinând aceleiași regiuni.
Promovarea unei dezvoltări armonioase pentru toate zonele ţării, precum şi
dezvoltarea echilibrată între localităţile din cadrul fiecărui judeţ, prin realizarea unor
centre de dezvoltare zonală, poate susţine crearea de zone dinamice de integrare,
distribuite echilibrat pe întreg teritoriu, contribuind astfel la dezvoltarea zonelor
adiacente.
4. Solicităm MIPE o analiză pertinentă privind disipaţia “intervenţiilor pentru
investiţii” prin mai multe ministere, care nu prezintă argumentat încrederea că
pot îndeplini condiţiile de implementarea acestor investiţii, aceasta venind în
contradicţie cu măsurile luate în ultimii 20 de ani, care au dat rezultate pozitive, prin
care competenţele de realizare şi administrare a unor investiții în cadru procesului de
descentralizare, au fost transmise autorităţilor administraţiei publice locale. Ar
însemna că acum vom înlocui descentralizarea cu o “ des centralizare”.
Spre exemplu trecerea unităţilor şcolare şi a celor medicale în patrimoniul unităţilor
administrativ teritoriale şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale s-a
făcut având la bază faptul că administraţia locală poate gestiona, în folosul
colectivităţilor locale, cu rezultate mai bune aceste activităţi. Realizarea obiectivelor de
investiţii din mai toate domeniile s-a făcut, cu rezultate foarte bune, de structuri care
au gestionat o perioadă considerabilă programe finanţate din fonduri europene sau din
fonduri guvernamentate, care au acumulat expertiza care poate genera încredere în
reuşite realizării investiţiilor finanţate de PNRR, în condiţiile impuse de acesta.
5. Solicităm MIPE ca alocarea sumelor în toate cele 30 de componente ale PNRR
să se facă pe tipuri de unităţi administrativ teritoriale (comune, oraşe, municipii
şi municipii reşedinţă de judeţ), ţinând cont atât de numărul de locuitori ai
oraşului, în întregimea sa, cât şi de numărul de locuitori deserviţi prin serviciile
publice organizate, gestionate şi cofinanţate de către unităţile administrativ
teritoriale cu statut de oraş, care deservesc, pe lângă locuitorii oraşului în sine şi
locuitorii din comunele învecinate (spitale/secţii externe ale spitalelor judeţene/centre
medicale de permanenţă; licee/şcoli profesionale; servicii de evidenţă informatizată a
persoanei; creşe/centre pentru servicii sociale, servicii voluntare pentru situaţii de
urgenţă ş.a.).
Oraşele pot funcţiona ca centre de dezvoltare zonală care să aducă o valoare
adăugată atât pentru localităţile de reşedinţă, inclusiv pentru zonele periferice
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ale acestora, pentru localităţile componente şi satele aparţinătoare, precum şi
pentru comunele din zonele adiacente.
Mai mult de o treime din populaţia României (peste 7 milioane de cetăţeni) beneficiază
de serviciile publice pe care le organizează, finanţează/cofinanţează şi gestionează
oraşele, beneficiarii fiind – în mod egal – locuitorii oraşelor şi comunelor învecinate,
dar – dintre toate unităţile administrativ teritoriale ale căror locuitori beneficiază de
aceste servicii publice – doar oraşele susţin, din bugetele proprii, efortul financiar
pentru susţinerea funcţionării acestora.
Majoritatea proiectelor depuse de oraşe urmăresc rezolvarea problemelor oraşului cu
specific urban, ca localitate reşedinţă a unităţii administrativ teritorială, dar, în cele mai
multe cazuri, şi a celor cu specific rural al zonelor periferice ale oraşului, cât şi al
localităţilor componente şi al satelor aparţinătoare.
6. Solicităm MIPE ŞI MDPLA să facă cunoscut care este mecanismul pentru alocarea
echitabilă a investițiilor între cele patru paliere precizate: municipii reședință de județ,
municipii, orașe și comune.
Considerăm legitim ca AOR, în calitate de reprezentantă legitimă a celor 216 oraşe
mici și mijlocii, să fie participant şi decident la stabilirea acestui mecanism pentru
alocare.
7. Considerăm că ar fi util să existe o restructurare simplificată a Planul Național de
Relansare și Reziliență, eventual chiar conceperea unor rezumate pregătite pentru
fiecare Pilon in parte, în care sa fie cuprinse și exemplificate eventualele activități
eligibile, studii necesare la momentul transmiterii cererilor de finanțare, indicatori de
rezultat preconizați, etc..
8. Considerăm că ar fi de bun augur ca MIPE și/sau Ministerele răspunzătoare de
componentele din PNRR să aloce inclusiv resurse umane pentru susținerea
potențialilor beneficiari, cu scopul acordării de asistență tehnică în vederea interpretării
condițiilor cuprinse în PNRR, dar și în pregatirea eventualelor fișe de proiect, astfel
încât personalul de specialitate din administraţia publică locală să primească o direcție
cât mai concretă încă de la primele de etape de pregătire a cererilor de finanțare.

VII. SOLICITĂRILE ÎN DREPT
La punctul 16 al Regulamentului UE 241/10 februarie 2021 al Parlamentului European şi al
Consiliului Uniunii Europene de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic se prevede că
“Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea ca, înainte de a solicita sprijin tehnic, să
consulte, după caz, părțile interesate relevante, cum ar fi autoritățile locale și regionale,
partenerii sociali și societatea civilă, în conformitate cu dreptul intern și cu practicile
naționale.” iar la aliniatul (2) al articolului 9 prevederea că “Pentru ca reformele întreprinse de
statele membre să se bucure de un sprijin larg și de participare responsabilă, statele membre
care doresc să primească sprijin tehnic în cadrul instrumentului pot consulta, după caz,
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părțile interesate relevante înainte de a solicita sprijin tehnic, în conformitate cu dreptul intern
și cu practicile naționale.”
În legislaţia europeană, la aliniatul 6 al articolului 4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale
adoptată de Congresul Consiliului Europei, la Strasbourg, la 15 octombrie 1985, ratificată de
România prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997, se menţionează că “Autoritățile
administrației publice locale trebuie să fie consultate, pe cât posibil, în timp util și în mod
adecvat, în cursul procesului de planificare și de luare a deciziilor pentru toate chestiunile
care le privesc în mod direct.”
Acelaşi lucru este exprimat şi în legislaţia românească al aliniatului (2) al articolului 86 din
OUG 57/2019 privind codul administrativ “autoritățile administrației publice centrale inițiatoare
ale unui proiect de act normativ au obligația să consulte structurile asociative prevăzute la
alin. (1) (n.n. unde se regăseşte şi Asociația Orașelor din România), cu cel puțin 15 zile
lucrătoare înainte de supunerea spre adoptare/aprobare a oricărui proiect de act normativ
care privește în mod direct administrația publică locală și/sau care are impact asupra
colectivităților locale. În cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent, termenul
poate fi redus la 10 zile lucrătoare.
Ori, ştim sigur că nu s-a întrunit această condiţie, Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor
Europene (MIPE) netransmiţându-ne spre consultare Planului Național de Relansare și
Reziliență (PNRR), publicat pe propriul site în data de 19.03.2021.

VIII. INCHEIERE
În acord cu Regulamentul privind fondarea Mecanismului pentru Recuperare și Reziliență1,
ministerul de resort trebuie să descrie natura instituțională a planului, precum și procesul
decizional care a condus la adoptarea și depunerea planului de recuperare și reziliență.
La finalul procesului de elaborare a PNRR, guvernul ar trebui să furnizeze un rezumat al
procesului de consultare desfășurat în conformitate cu cadrul legal național atunci când s-a
elaborat planul de recuperare și reziliență și să descrie modul în care au fost luate în
considerare contribuțiile părților interesate și modul în care sunt reflectate în plan.
Rezumatul va trebui să descrie domeniul de aplicare (lista partenerilor sociali consultați,
organizațiile societății civile, părțile interesate etc.), tipul (conferința, bilateral, tripartit etc.) și
calendarul eforturilor de informare și dacă părțile interesate au fost consultate selectiv cu
privire la componentele specifice sau dacă a avut loc o consultare generală cu privire la un
proiect de plan cuprinzător.
În lumina celor expuse mai sus, considerăm că MIPE ar trebui să explice, pe cât posibil, pașii
preconizați pentru implicarea și consultarea părților interesate relevante în punerea în
1

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf, Article 15(3)(ja)
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aplicare a planurilor în ansamblu și să ofere explicații în ce privește consultarea precară a
reprezentanților orașelor mici și mijlocii din România.
Reamintim MIPE că consultările ar trebui să se desfășoare în conformitate cu cadrul legal
național al României și să implice autoritățile locale relevante (între care indubitabil se
regăsesc și reprezentanții mediului urban mic și mijlociu), partenerii sociali, organizațiile
societății civile, organizațiile de tineret și alte părți interesate relevante în funcție de procesul
de luare a deciziilor specifice țării noastre și de structura instituțională.
În calitate de reprezentanți ai orașelor mici și mijlocii din România, A.O.R. apreciază eforturile
făcute până acum de către administrația centrală, Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene respectiv, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației de a include
comunitățile urbane mici și mijlocii în PNRR, conform solicitărilor adresate de către noi celor
două ministere. În același timp, ne-am fi dorit o mai bună consultare în privința modului de
selecție și implementare a proiectelor ce urmează a fi elaborate și incluse în Planul Național
de Dezvoltare și Reziliență.
În opinia noastră, este necesar un dialog crescut între MIPE în calitate de minister
coordonator al PNRR și structurile asociative ale adminstrației locale, Asociația Orașelor fiind
dispusă la întărirea acestui dialog. Autoritățile locale vor fi unul dintre principalii beneficiari ai
PNRR și considerăm deosebit de important ca acestea să joace un rol de primă mână în
implementarea acestor proiecte.
Analizând capacitatea administrativă limitată a organismelor responsabile de realizarea
implementării proiectelor cu finanţare din fondurile structurale și de investiții europene (ESIF)
din perioada anterioară, asumarea realizării de către unele ministere a proiectelor prin PNRR
pare că există un risc destul de ridicat, ţinând cont de condiţionalităţile din PNRR, iar o
eventuală întârziere privind punerea în funcţiune a infrastructurilor din ministere, care ar urma
să gestioneze proiectele acceptate la finanţare, poate creşte semnificativ riscurile de
întârzieri în implementare.
Totodată, înființarea de noi autorități în subordinea ministerelor de linie care să implementeze
în mod direct proiecte din PNRR va aduce un grav deserviciu în primul rând cetățenilor. Noi
autorități centrale presupun noi costuri de personal și infrastructură și nu în ultimul rând vor
atrage după sine o perioadă mai lungă de implementare a proiectelor. Ori autoritățile locale
au personal deja pregătit să implementeze proiecte și să inițieze unele noi.
Versiunea actuală a PNRR, dincolo de părțile ei bune, deja subliniate anterior, cuprinde și
multe neclarități pe care MIPE ar trebui să le discute cu beneficiarii finali, respectiv
administrațiile locale. Ne dorim o consultare mai bine structurată care să permită aplicarea
experienței din local în implementare de proiecte și transpunerea acesteia în principiile de
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aplicare al PNRR. Considerăm necesară o mai mare claritate și transparență în procesul de
dialog dintre MIPE în calitate de minister coordonator și adminsitrația locală în calitate de
beneficiar final al investițiilor și reformelor derulate prin PNRR.
În acest context, solicităm o mai mare deschidere a Ministerului Investițiilor și Proiectelor
Europene în dialogul structurat cu reprezentanții legitimi ai administrației locale pentru a
putea asigura atingerea în timp a obiectivelor de etapă (milestones) stabilite prin PNRR și
asumate de către Guvern. În același timp, reiterăm extinderea nevoilor de reformă la nivelul
orașelor mici și mijlocii, care au ocazia prin PNRR să devină veritabile centre de dezvoltare
zonală, în acord cu principiile de creștere a dimensiunii urbane.

IX.

COROLAR

A.O.R. este hotărâtă să fie în continuare partener activ în realizarea de proiecte de acte
normative, în beneficiul colectivităților locale, știut fiind că dispunem de o expertiză care
trebuie să fie luată în seamă și pe care o vom folosi pentru a răspunde pozitiv ori de cate ori
vom fi solicitați, garantându-vă colaborarea noastră promptă şi onestă.
Asociaţia Oraşelor din România solicită MIPE:
I. Să ţină cont de observaţiile A.O.R. privitoare la Planul Național de Relansare şi
Reziliență (PNRR) publicat în data de 19.03.2021 pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi
Proiectelor Europene (MIPE).
II. Să preia în proiectul PNRR care va şi transmis Guvernului sau Parlamentului pentru
aprobare, propunerile privind modificările şi completările propuse de AOR, aşa cum
sunt ele menţionate în documentul anexat.
III. Să ne comunice cât mai rapid calendarul evenimentelor din cadrul mecanismului de
consultare, care să asigure transparenţă şi acces nediscriminatoriu la finanţările
publice, în care A.O.R. şi MIPE să fie parteneri egali de dialog.
Cu stimă,
Adrian Teban
Preşedinte AOR

Ionel Chiriţă
Preşedinte executiv

