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Încă de la începutul preluării mandatului de preşedinte al AOR mi-am propus întărirea
capacității Asociației de a fi un partener activ al administrației centrale în pregătirea proiectelor
din Fondul de Coeziune şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care să ducă la o creştere
reală a calităţii vieţii din oraşele mici şi mijlocii şi să continui parteneriatul cu celelalte structuri
asociative ale administrației publice locale, respectiv cu Asociația Comunelor, Asociația Municipiilor și
Uniunea Națională a Consiliilor Județene. Toate acestea pentru că împreună putem continua procesul
de reformă al administrației locale și să contribuim astfel la îmbunătățirea serviciilor publice.
Pe un loc important pe agendă s-a aflat creșterea vizibilității naționale și internaționale a
Asociației, prin continuarea îmbunătățirii relațiilor cu structurile similare din străinătate, precum și cu
reprezentanții Guvernului și Parlamentului român. În acest sens, am avut dezbateri constante cu
executivul şi am comunicat public toate subiectele de interes atât pe pagina de facebook cât şi pe
siteul AOR.
Totodată pentru a creşte vizibilitatea AOR şi implicit pentru a aduce la cunostinta administrației
centrale și a presei provocările cu care se confruntă oraşele mici și mijlocii, am acordat o serie de
interviuri în presa scrisă şi on-line și am răspuns pozitiv tuturor solicitărilor venite din partea
jurnaliştilor din cadrul televiziunilor naţionale.
Pe plan internaţional, cu precădrere în cadrul Comitetului European al Regiunilor am avut
numeroase intervenții pentru a prezenta provocările cu care se confruntă mediul mic urban din
România şi am identificat, respectiv evidenţiat o serie de soluţii pentru a veni în sprijinul acestora.
A.O.R. a fost în continuare partener activ în realizarea de proiecte de acte normative dar și
în susținerea nevoilor orașelor în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, a programului
Anghel Saligny precum și în celelate programe de finanțare.
Ultimul an a reprezentat un moment important şi totodată inedit pentru Asociația Orașelor din
Romania ca urmare a pandemiei şi a restrictiilor impuse, sens în care, întalnirile directe ale membrilor
asociaţiei cu administraţia centrală au fost restranse atât ca numar cât şi ca posibilitate de participare a
tuturor membrilor.
Cu toate acestea, întreg anul 2021 si inceputul anului 2022 au fost dedicati dialogului
constant cu adminstrația centrală în vederea promovării punctului de vedere al membrilor Asociației.
Vă prezint în cele ce urmează principalele întalniri şi discuţii la care Asociația Orașelor din
România a fost prezentă.
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Pe data de 15 ianuarie Conducerea AOR a avut o întalnire consultativă la sediul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu ministrul Cseke Attila şi cu directorul general al
Direcţiei Administraţiei Publice având scopul principal de a discuta problemele oraşelor din Romania la
început de mandat. Din primul moment am atras atenţia importanţei atragerii de fonduri pentru oraşe,
atât de la nivel naţional cât şi european. Un principiu clar de la care am plecat a fost acela conform
căruia ceea ce nu se poate contracta pe fonduri europene, fonduri de coeziune sau pe fondul naţional
de redresare şi rezilientă, să se poată contracta prin programe de tip PNDL/CNI. Am insistat foarte mult
pe ideea de a creea un nou program de tip PNDL.
De asemenea, am pus accentul pe importanţa vaccinării şi clarificarea obligaţiilor care au
revenit primarilor pe acest subiect.
Am avut întalniri constante cu Ambasada Franţei unde am susţinut de fiecare dată reluarea
parteneriatelor franco-romane într-un mod structurat, pe teme de interes pentru cele două parţi precum:
dezvoltarea durabilă a spaţiului periurban, mobilitate sau revitalizarea patrimoniului din micile oraşe.
Pe 28 ianuarie am avut una dintre cele mai importante dezbateri, cu prim ministrul
României, domnul Florin Cîţu, unde am solicitat în principal respectarea principiului: politică
naţională-buget naţional. Orice politică naţională trebuie să fie cuprinsă în bugetul de stat, iar sumele
alocate bugetelor locale să fie mai mari decât în anul precedent, pentru a acoperi cheltuielile apărute.
Ne-am arătat intenţia clară pentru a fi un partner activ pentru implementarea PNRR şi a fondurilor de
coeziune din bugetul european multianual 2021-2027.
Am susţinut în mod constant realizarea de programe de finanţare dedicate pentru oraşe mici şi
mijlocii, având în vedere că acestea din urmă au fost marginalizate din acest punct de vedere, respectiv
PNDR care s-a adresat cu prioritate spaţiului rural şi POR, unde prioritate au avut muncipiile mari
reşedinţă de judeţ.
Pentru UAT-urile care organizează şi asigură funcţionarea unor servicii publice am cerut
alocarea unor fonduri suplimentare, de minimum 950 lei/locuitor/reprezentare.
În 10 februarie am avut o întalnire la sediul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor
Europene unde am cerut fonduri europene în principal pentru oraşe verzi, mobilitate urbană, sănătate,
educaţie, digitalizare şi nu numai. Acestea trebuie să fie alocate în funcţie de numarul de locuitori pe
care oraşele îl reprezintă. Trebuie realizată o axă separata în acest sens, proporţională cu numărul de
locuitori pe care îl reprezintă oraşele.
Am susţinut îmbunătățirea infrastructurii de transport prin construirea/modernizarea drumurilor
și a căilor de rulare inclusiv în zonele periurbane și satele aparținătoare, sisteme de management al
traficului, reabilitarea podurilor și a pasajelor supra și subterane cu benzi dedicate transportului public
de călători, piste de biciclete.
Am susţinut nevoia unei perspective multi-level pentru a asigura fonduri spitalelor oraşelor
mici şi mijlocii şi să existe servicii medicale pe competenţele alocate.
Pe 26 februarie în cadrul Comisiei de Coeziune Teritorială a Comitetului European al
Regiunilor, desfăşurată în sistem de videoconferinţă, am susţinut nevoia oraşelor mici şi mijlocii din
Europa de a beneficia de soluţii de mobilitate inteligente şi sustenabile.
Pe 11 martie am avut din nou o întalnire consultativă la sediul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu ministrul Cseke Attila, având drept scop principal acela de a
discuta despre problemele şi oportunităţile oraşelor mici şi mijlocii din România în implementarea cu
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succes a PNRR unde am susţinut că în fiecare oraş trebuie susţinută capacitatea de rezilienţă a
comunităţilor iar fondul de rezilienţă pentru UAT-uri trebuie să fie descentralizat. Am cerut ca din PNRR
să ni se aloce sume în valoare totală de 4,13 de mlrd Euro pentru oreşele mici şi mijlocii.
Am susţinut din nou principiul: fonduri separate pentru municipii, oraşe, comune. Am cerut şi
am obţinut eliminarea pragului minim impus de 10 milioane de euro, având în vedere că proiectele se
vor depune separat la fiecare minister de linie şi nu în sistem integrat.
În 19 martie în cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor am prezentat tema
regenerarea urbană şi susţinerea IMM-urilor în oraşele mici şi mijlocii. Am susţinut nevoia de a avea
orașe cu mobilitate inteligentă și durabilă, infrastructură digitală și conexiune bună cu comunitățile
rurale din orașe. Orașele mici trebuie privite ca centre de dezvoltare urbană, care necesita mai multe
investiții în reziliența lor.
Pe 2 aprilie, am avut o întâlnire consultativă la sediul Ministerului Sănătăţii cu secretarul de
stat Ioana Mihăilă, având drept scop principal acela de a discuta despre priorităţle PNRR în domeniul
sănătății, precum și despre problemele și oportunităţile pe care le întâmpină oraşele mici şi mijlocii pe
acest domeniu. În orașele mici și mijlocii care au în administrare spitale, acestea asigură funcţionarea
de servicii publice medicale pentru un areal mai mare decât oraşul în sine, inclusiv locuitorilor din
comunele învecinate, iar acestea au nevoie de sprijin prin PNRR în modernizarea secţiilor spitaliceşti,
extinderea serviciilor oferite şi dotarea cu echipamente medicale.
În 25 mai am avut o întâlnire de lucru la București cu domnul Istvan Jakab, șef interimar
Reprezentanței Comisiei Europene din România, având drept scop principal acela de a discuta
despre prioritățile PNRR și susținerea fondului de reziliență pentru cele 216 UAT-uri cu statut de oraș.
Am susţinut ca principiul care trebuie să stea la baza elaborării PNRR este acela al Fondului de
Reziliență pentru localități este o prioritate pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților mici și mijlocii
cât şi pentru localităţile învecinate, iar acesta trebuie să soluționeze nevoile reale identificate prin
legatură directă cu administraţiile publice locale. Alocarea fondurilor prin PNRR trebuie făcută în folosul
cetățenilor și comunităților lor, în reziliența locală, în proiecte sustenabile și nu doar în proiecte
naţionale.
Pe 27 mai, la iniţiativa primarului oraşului Buzias, domnul Sorin Muntean şi a Revistei
Patronatului Român, a avut loc Conferința internațională denumită “Implicarea capitalului privat în
dezvoltarea comunităților locale”. Am susținut faptul că avem nevoie de o legislaţie clară şi simplă care
să asigure transparenţa dar şi încredere pentru cei care participă la parteneriate publice private.
Formula de succes pentru evoluţia economică a oraşelor mici şi mijlocii este aceea a
colaborarii mediului public privat alaturi de mediul academic pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor
economice, precum si importanţa ADI-urilor.
Este importantă reforma codului administrativ şi despre descentralizare pentru a spori
independenţa autorităţilor locale.
În 15 iunie am acordat un interviu online-video în direct pentru Ziarul Financiar, unde am
încercat să aduc în lumina presei problemele cu care se confruntă comunităţile mici urbane.
La invitaţia administraţiei prezidenţiale, în data de 7 iulie am avut onoarea de a participa
la dezbatearea finală a proiectului preşedintelui Klaus Johanis "România educată" unde am
susţinut faptul că cea mai sigura cale de a face ca România să fie mai rezilientă faţă de provocarile
actuale (pandemie, schimbări climatice) sau viitoare sunt investiţiile în educaţie, PNRR fiind o
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oportunitate pe care administraţiile locale trebuie să o fructifice pentru modernizarea infrastructurii
şcolare şi pregătirea şcolilor pentru era digitală.
Am susţinut ideea subsidiarităţii, descentralizarea, conectarea şcolilor la nevoile fiecarei
comunităţi locale şi flexibilizarea programei şcolare. Nu există smart cities fără oameni pregătiţi să
utilizeze noile tehnologii. Depinde de noi să generăm această schimbare de paradigma!
În 17 august am susţinut realizarea unui nou program național de investiții, care să fie
complementar obiectivelor ce nu pot fi realizate prin fonduri europene sau prin Planul Național de
Redresare și Reziliență. Am transmis dlui CSEKE Attila - Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, punctul de vedere al asociației, privind susținerea realizării unui nou program național de
investiții care sa aducă un impact pozitiv major în dezvoltarea mediului mic urban. Am susţinut în
principal urmatoarele:
Nevoile de investiţii în oraşele mici şi mijlociii sunt uriaşe, iar oportunităţile oferite de fondurile
europene prin PNRR sau POR nu acoperă toate aceste nevoi de finanţare.
️ În noul program vor trebui să existe criterii de eligibilitate mai clar definite, prin care să fie înlăturate
problemele identificate în programele precedente și, care să contribuie în continuare, în mod
substanțial, la îmbunătățirea calității vieții.
Trebuie lărgită aria categoriilor de investiții propuse prin actuala formă a actului normativ cu
următoarele: infrastructura de sănătate (în special spitalele și ambulatoriile de specialitate din orașele
mici sau nereședință de județ), infrastructură educațională pentru educație preșcolară, sau drumuri
publice din interiorul localităților cu trotuare aferente.
Consiliul director al AOR s-a desfăşurat în perioada 22-25.08.2021
Principalele teme de discuţie s-au axat pe noul program naţional de investiţii şi pe rectificarea
bugetară, dar şi pe alte subiecte de interes pentru susţinerea oraşelor mici şi mijlocii.
S-au dezbătut subiectul creşterii preţurilor materialelor de construcţii şi nu numai, iar pentru a
veni în sprijinul acestora, AOR a cerut operaţionalizarea OUG nr. 156/2020 pentru a susţine oraşele
mici şi mijlocii în cofinanţarea proiectelor.
Ideea unitar acceptată de către AOR a fost aceea că pe acest plan trebuie realizate proiecte
care nu se pot realiza prin alte tipuri de proiecte cu finanţare europeană.
Pornind de la nevoiele reale ale oraşelor mici şi mijlocii, pe lângă obiectivele de investiţii
actuale, ar trebui introduse proiecte de regenerare urbană, infrastructură, locuri parcare, obiective şi
zone de agrement şi recreere, trotuare, canalizaţii pentru cabluri aeriene etc.
Alături de colegi am susţinut creşterea bugetului alocat UAT-urilor/cap de locuitor de la 800 la
950 lei. Aceasta trebuie să fie proporţională cu transferul de competenţe administrative şi financiare de
la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice din unităţile administrativteritoriale, împreună cu resursele financiare necesare exercitării acestora.
S-a stabilit faptul că AOR va susţine structurile asociative din Republica Moldova printr-o
stransă colaborare în vederea apropierii acestora de structurile europene prin creearea unei structuri
permanente de colaborare între structurile asociative din România, respectiv ACoR, AOR, AMR şi
UNCJ şi cele din Republica Moldova.
În urma discuţiilor din cadrul CD cu membrii CALM din Republica Moldova, am găzduit pe 15
septembrie o vizită a acestora în oraşul Cugir pentru a realiza un schimb de bune practici.
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În 18 septembrie, Asociaţia Oraşelor din România a semnat declaraţia-apel de înregistrare a
CALRRM în cadrul Sesiunii Solemne a Adunării Generale a Consiliului Autorităţilor Locale din România
şi Republica Moldova din Sibiu denumit „ÎMPREUNĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ”.
Evenimentul s-a aflat la cea de-a IV-a ediție și a beneficiat de prezența a 120 de primari din
cele două țări și de reprezentanții autorităților publice centrale.
Am susținut în mod frecvent întărirea relațiilor dintre autoritățile locale din cele două țări. În
2018 alături de colegii din Congresul Autorităților Locale din Moldova am organizat la Chișinău un
atelier de lucru de scriere de proiecte pe fonduri europene pentru familiarizarea autorităților locale din
Republica Moldova cu o admnistrație bazată pe proiecte din finanțări externe. Asociația Orașelor din
România sprijină demersul de constituire pe baze solide a unei structuri de cooperare între autoritățile
locale românești (orașe, comune, municipii, județe) și Congresul Autorităților Locale din Republica
Moldova.
Această inițiativă a avut drept scop cooperarea intensă dintre autoritățile administrației publice
locale din Republica Moldova și cele din România și identificarea modalităților prin care se pot face
schimburi de bune practici în domeniul administrației publice locale, dar şi promovarea intereselor
reciproce a drepturilor și intereselor autorităților locale în cadrul instituțiilor europene, existenţa unui
program pilot de finanţare europeană, elaboratea unui plan de acţiuni pentru colaborarea comunităţilor
locale din cele două ţări precum şi susținerea și promovarea participării, în calitate de observatori, ai
unei delegații a autorităților locale din Republica Moldova la lucrările Comitetului European al
Regiunilor.
În acest sens, a fost semnată şi adoptată în unanimitate declaraţia-apel de a înregistra
CALRRM, făcându-se apel pentru recunoaşterea acestuia de către guverne.
La nivelul Comitetului Regiunilor a fost adoptată Strategia Macroregională a regiunii Munţilor
Carpaţi în care este implicată şi Republica Moldova, alături de cAre ne dorim în continuare o stransă
colaboare.
Au participat personalităţi politice şi administrative precum Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale,
Raluca Turcan, Simona Bucura - deputat, preşedintele ACoR, Emil Dreghici, primarul municipiului
Chisinau - Ion Cebam precum şi primari din România şi Republica Moldova.
În perioada 11-14 noiembrie la invitaţia Ministerului Mediului am participat la Conferinţa
Naţiunilor Unite privind schimbările climatice COP26 de la Glasgow în calitate de membru din Delegaţia
României la COP26, fiind prezent alături de domnul Sorin Ionuţ Banciu - secretar de stat al Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi domnul Lóránd-Árpád FÜLÖP - Preşedintele Administraţiei
Fondului pentru Mediu din România.
Am discutat despre explorarea modului în care orașele, regiunile și mediul construit pot să
devină mai sustenabile şi neutre privind emisiile de carbon până în anul 2050.
Construirea unei lumi mai bune împreună trebuie să reunească guvernele naționale, orașele,
regiunile și sectorul privat pentru a construi o colaborare în care toţi actorii pot realiza schimb de bune
practici.
Am susținut faptul că oraşele trebuie sprijinete să implementeze proiecte precum cele de
sisteme de transport public cu emisii scăzute, generarea de energie regenerabilă, gestionarea durabilă
a deșeurilor, construcţia de clădiri noi eficiente energetic şi modernizarea clădirilor existente.
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De asemenea, am disctutat despre obiectivul major al Uniunii Europene, privind impactul
tranziţiei industriei auto prin eliminarea treptată a motoarelor bazate pe combustibili fosili şi a producerii
exclusive de vehicule cu emisii zero până în anul 2035.
Nici o ţară, nici o regiune şi nici un oraş nu trebuie să fie lăsate în urmă în timpul acestor
tranziţii.
Pe data de 1 decembrie, Ziua națională a României a fost sărbătorită la Bruxelles printr-o
Recepție organizată de către membrii Delegației Naționale a României la Comitetul European al
Regiunilor
La eveniment au participat domnul Apostolos Tzitzikostas - Președintele Comitetului European
al Regiunilor, domnul Olgierd Geblewicz - Președintele Grupului PPE din CoR, președinta comsiei
COTER, doamna Nathalie Sarrabezolles, reprezentanți ai grupului interregional pentru Carpați precum
și membrii CoR din Polonia, Grecia și Irlanda alături de stafful CoR.
A fost o bună oportunitate de a susține orașele mici și mijlocii precum și regiunile, municipiile
sau comunele din România, pentru ca vocea cetăţenilor să ajungă la factorii de decizie de la nivel
european.
Președintele Comitetului European al Regiunilor, domnul Apostolos Tzitzikostas și-a exprimat
interesul pentru a continua colaborarea şi cooperarea de succes cu Delegația României și a mulțumit
“pentru munca depusă în promovarea democraţiei locale şi regionale si pentru faptul că regiunilor,
județelor și orașelor României le-a fost oferită ocazia să participe activ la conturarea viitorului Uniunii
Europene.
Am evidențiat faptul că Ziua de 1 decembrie 1918, “a fost un act de bune abilități organizatorice
și hotărâre a comunităților românești din toată Transilvania, o adevărată abordare de jos în sus așa
cum o numim astăzi. Delegațiile, de la sate mici până la regiuni mari, au trecut printr-un proces de
mobilizare unic în istoria țării noastre.
Am prezentat prioritățile agendei Delegației României la CoR, respectiv: adoptarea Green
Deal, implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență și extinderea și consolidarea grupului
interregional pentru Carpați din cadrul CoR.
Din partea Delegației Naționale a României au participat şi A Marius Ursăciuc - vicepreședinte
al AOR, Emil Drăghici - președinte al ACoR, Mariana Gâju - vicepreședinte ACoR, Alin Nica președinte al CJ Timiș, Daniela Cimpean - președinte al CJ Sibiu, Csaba Borboly - președintele CJ
Harghita, ANTAL Árpád-András - primar Sfântu Gheorghe.
Am avut numeroase alte intervenții prin întâlniri fizice şi online în cadrul CoR pentru a
susţine oraşele mici şi mijlocii privind creearea de mecanisme financiare flexibile din partea Comisiei
Europene pentru a veni în sprijinul bugetelor de la nivel local, pentru a recupera impactul economic
post pandemic. Este necesar să evităm dialogurile formale şi să ne axam pe cele care acoperă nevoile
reale ale oraşelor. În acest sens, este nevoie de implicare pe mai multe niveluri şi de consultări
periodice cu structurile asociative din România, pentru ca acest plan să fie aplicat cu succes în
revenirea fiananciară după impactul negativ produs de criza Covid19.
Am discutat şi despre “zonele rurale”, un concept care trebuie privit mai extins deoarece pe
teritoriul administrativ al micilor noastre zone urbane există comunități rurale dependente, multe dintre
ele îndepărtate sau în zone muntoase, care rămân neacoperite de politicile dedicate ale UE (cum ar fi
Politica Agricolă Comună) și cu totul departe de Agenda Rurală Europeană. Am subliniat faptul că
există anunite zone hibride care aparţin administrativ de orașe dar curpind sate, cu problemele lor
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specifice, precum: PIB pe cap de locuitor mai scăzut, servicii publice limitate și sector de servicii mai
sărac, creșterea ratei șomajului. În același timp, mediul urban depinde de aceste zone pentru hrană,
utilizarea terenurilor, energie, apă, aer curat și materii prime. Aceste comunități rurale trebuie integrate
ca parte a Agendei rurale europene.
La finalul anului 2021, respectiv 17 decembrie, reprezentanţii AOR au avut o întrevedere cu
Prim-ministrul României, domnul Nicolae Ionel Ciucă, cu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației, domnul Cseke Attila și Ministrul Finanțelor, domnul Adrian Caciu.
Principalele solicitări ale delegaţiei AOR s-au axat pe proiectul Legii bugetului de stat pe anul
2022 precum și pe accesarea fondurilor prin PNRR și celelalte programe de dezvoltare naționale.
Am atras atenția asupra creșterii prețurilor materialelor de construcții și a operaționalizării OUG
nr. 156/2020, solicitând guvernului să contribuie la cofinanțarea proiectelor, atât pentru actualul
exercițiu financiar cât și pentru cel viitor. De asemenea, este necesară elaborarea şi aprobarea unei
ordonanţe de urgenţă privind asigurarea sumelor necesare cofinanţării cheltuielilor eligibile şi a celor
neeligibile pentru proiectele cu finanţare din fonduri nerambursabile, pentru exerciţiul bugetar 20212027 al Uniunii Europene.
Alocarea sumelor în toate componentele din PNRR trebuie să se facă 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.
Am susținut semnarea unui parteneriat cu Guvernul României pentru participarea AOR
în grupurile de lucru care vor redacta documentațiile pentru reformele şi investiţiile care privesc
administraţia publică locală.
S-a solicitat clarificarea situației juridice și transferarea imobilelor neutilizate de la nivel local
aflate în proprietatea ministerelor/autorităţilor centrale (precum cladirile fostelor cinematografe, terenuri,
drumuri forestiere) pentru a fi modernizate prin PNRR și celelalte programe naționale de dezvoltare.
Totodată s-a atras atenția asupra respectării principiului: politică națională-buget național. Orice
politică națională trebuie să fie cuprinsă în bugetul de stat.
Cuprinderea în Legea bugetului de stat pe anul 2022 a sumelor necesare finalizării proiectelor
care intră sub incidența programelor guvernamentale (PNI “Anghel Saligny”, PNDL I şi II, CNI, ANL şi
alte programe în derulare) a fost solicitarea exprimată de către primarul orașului Bolintin, dl Daniel
Trăistaru.
O altă solicitare a AOR a venit din partea primarului orașului Gătaia, Raul Cozarov, care a vizat
constituirea, începând cu anul 2022, a unui “Fond de creditare nerambursabilă” pentru unitățile
administrativ-teritoriale, în vederea asigurării contribuției proprii a acestora la proiectele finațate din
fonduri externe nerambursabile admise la finanțare.
Viorel Miron, primarul orașului Comănești, a cerut simplificarea procedurilor de accesare a
fondurilor europene și a cofinanțărilor.
Președintele executiv al AOR, Ionel Chiriță a atras atenția asupra UAT-urilor care organizează
şi asigură funcţionarea unor servicii publice de diversitate, mărime şi complexitate sporite, pentru un
areal mai mare decat orașul în sine, (licee; spitale; creşe; servicii de evidenţă informatizată a persoanei;
centre permanente pentru persoane în vârstă, poliţie locală ş.a.) s-a cerut alocarea unor fonduri
suplimentare prin alocarea de sume din TVA cu destinaţie specială în valoare de 200 lei/locuitor/an.
Prim-ministrul Nicolae Ionel Ciucă şi-a manifestat toată deschiderea pentru rezolvarea
problemelor semnalate şi a garantat că va continua seria întâlnirilor periodice cu reprezentanţii
AOR.
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Începutul anului 2022 a adus înalniri de lucru în cadrul guvernului.
În 11 ianuarie, am avut o întrevedere cu Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, domnul
Daniel Cadariu.
Am atras atenţia asupra faptului că în România trebuie să se stabilească un sistem de
management integrat al destinaţiei, care să asigure durabilitate, să aibă rol integrator, să asigure
viziunea de dezvoltare la nivelul unei unități administrativ teritoriale, a regiunii sau a țării ca destinație,
jucând și rol de coordonator și de suport în dezvoltarea destinaţiilor competitive.
Trebuie să susținem aceste OMD-uri și să găsim finanțarea necesară printr-un plan național
sau guvernamental în acest sens. Este necesar să fie emise și normele de aplicare a legii.
Finalul lunii ianuarie aduce o întâlnire de lucru la sediul Guvernului României cu Premierul
Nicolae-Ionel Ciucă și reprezentanții structurilor asociative.
La întâlnire au participat, din partea Guvernului, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Attila Cseke, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, șeful Cancelariei Prim-ministrului,
Mircea Abrudean.
Am subliniat faptul că este nevoie de sprijin din partea Guvernului pentru asigurarea
cofinanțării proiectelor derulate de comunitățile locale. Pentru a suplini cheltuielile neeligibile aferente
proiectelor cu finanțare europeană, s-a solicitat modificarea OUG nr. 83/2021 pentru unele măsuri
fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului pentru a putea fi acoperite
creșterile de preț la materiale de construcții (conform Ordonanței nr. 15/2021).
Am cerut desecretizarea Planului Național de Redresare și Reziliență exprimându-și
disponibilitatea de a participa la consultări legate de implementarea PNRR, astfel încât finanțările să fie
cât mai adaptate la nevoile comunităților.
Premierul Nicolae-Ionel Ciucă și Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke
Attila au susținut realizarea de grupuri de lucru cu structurile asociative pentru a se discuta pe
componentele PNRR.
Am solicitat clarificarea situației juridice respectiv descentralizarea spațiilor neutilizate de la
nivel local aflate în proprietatea ministerelor/autorităţilor centrale (precum clădirile fostelor
cinematografe, terenuri, drumuri forestiere), pentru a fi modernizate în viitoarele programe de finanțare.
Consiliul Director al AOR s-a desfășurat în perioada 21-23.02.2022 în Poiana Brașov și
Râșnov
Principalele teme de discuție s-au axat pe accesul orașelor mici și mijlocii pe programul
național de investiții Anghel Saligny, accesarea fondurilor europene prin PNRR și POR, dar și pe alte
subiecte de interes pentru susținerea orașelor mici și mijlocii.
Pornind de la nevoiele reale ale orașelor mici și mijlocii identificate de către AOR, am discutat
despre posibilitățile de finanțare pentru orașe prin Programul Național de investiții Anghel Saligny și
PNRR si punctul de vedere unitar al AOR, respectiv respectarea principiului politică națională-buget
național. Mai precis, orice politică națională trebuie să fie cuprinsă în bugetul de stat.
Am susținut că UAT-urile nu mai trebuie fragmentate prin politici publice și nu trebuie lăsat pe
umerii orașelor să suporte sume fixe de la bugetul local pe care statul te obligă prin lege să le avansezi.
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Prim-vicepreședintele AOR, Daniel Nicolaș, a precizat că AOR susține ca orașul să devină pol
de dezvoltare zonală, deoarece prin serviciile oferite deservește și cetățenii din localitățile învecinate. În
acest sens, a solicitat sprijin pentru un program de finanțare dedicat orașelor cât și pentru satele
aparținătoare.
Prezent la lucrările consiliului director, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
domnul Cseke Attila a prezentat oportunitățile de finanțare pentru orașe și stadiul procedurilor din
cadrul PNRR și Anghel Saligny dar si despre Strategia României pentru Descentralizare, cu precădere
pentru imobilele dezafectate din orașe, dar aflate în proprietatea ministerelor.
Alocarea sumelor pentru oraşe, în toate componentele din PNRR, trebuie realizată 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.
Prezent online în cadrul lucrărilor Consiliului Director, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor,
domnul Tánczos Barna a discutat despre programele de finanțare care încep în acest an, precum cele
implementate prin Administrația Fondului pentru Mediu, respectiv Casa Verde, Casa Eficientă
Energetic, stații de încărcare electrice, panouri fotovoltaice etc.
În urma discutiilor cu primarii, s-a stabilit colaborararea cu Ministerul Mediului pe diverse
tematici, de a organiza și de a se implica în acțiuni de promovare a protecției mediului, precum proiectul
“Curățam România”.
Din partea Ministerului Finanțelor Publice, secretarul de stat Lucian Heiuș a discutat cu
primarii, care i-au cerut o formulă de echilibrare corectă, justă și onestă a sumelor repartizate bugetelor
locale, iar politicile naționale și competenţele stabilite prin lege trebuie să aibă alocate şi resursele
financiare necesare de la stat, precum alocarea sumelor necesare finanţării sistemului de protecţie a
copilului, a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, al burselor etc.
AOR a solicitat sprijin din partea Guvernului pentru asigurarea cofinanțării proiectelor derulate
de comunitățile locale, în contextul în care prețurile materialelor de construcții au fost în continuă
urcare, urmare a Ordonanței nr. 152021.
Preşedinta Comisiei de Administraţie din CD – deputat Simona Bucura-Oprescu, a discutat cu
primarii în principal pe modificarea OUG nr. 572019 privind codul administrativ. Până pe 1 iulie se
dorește obținerea formei finale a codului administrativ, pentru a creea ulterior coerență și predictibilitate
în administrațiile locale.
AOR a subliniat că reforma administrativ-teritorială trebuie să se realizeze cu respectarea
principiului descentralizării, pe criterii şi reguli obiective şi echitabile, transparent şi cu asigurarea
resurselor necesare exercitării competenţelor transferate la nivel local sau regional.
️ Membrii consiliului director AOR au cerut creșterea bugetului alocat UAT-urilorcap de
locuitor de la 810 la 1.150 lei, proporțională cu competențele de care dispun orașele.
AOR susține finanţarea, începând cu anul 2022, a unui “Program Naţional de Dezvoltare
Zonală”, care să sprijine o dezvoltare spaţială armonioasă a reţelei de localităţi (comune, oraşe şi
municipii) – bazată pe principiul intercomunalităţii.
În 9 martie, am discutat despre Macroregiunea Carpatică în cadrul Comitetului European al
Regiunilor. Aceasta trebuie privită ca o unitate teritorială care reunește regiunile și orașele noastre
din această parte a Uniunii Europene. Suntem obligați moral să includem mai profund
Transcarpatia, regiunile carpatice ale prietenilor noștri din Ucraina.
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În primul rând, avem nevoie de investiții în infrastructură deoarece este elementul esențial
pentru funcționarea unui sistem de transport rutier și feroviar eficient, care să aibă în vedere
infrastructura verde și protecția mediului. Ea determină accesibilitatea regiunii și posibilitatea populației
de a avea acces la bunuri și servicii.
Orașele din regiunea Munților Carpați sunt puncte importante de transfer și conexiuni în
diferite moduri de transport legate de coridorul TEN-T Gdansk - Salonic.
Până în 2025, 424 de orașe (la nivelul întregii UE) identificate în noul regulament TEN-T
trebuie să elaboreze un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă care să includă măsuri de integrare a
diferitelor moduri de transport și de promovare a mobilității prin zero emisii.
În astfel de orașe din zona Carpaților trebuie să promovăm sustenabilitatea, soluțiile inteligente
și, mai ales, democrația, într-o regiune muntoasă care are atâtea probleme, dar atât de multe
oportunități. Locuitorii noștri urbani și suburbani au nevoie de o infrastructură adecvată la nivel local și
în conectarea regiunilor și orașelor noastre.
Tranziția justă pentru industria auto din regiunile noastre trebuie realizată ținând cont de
consecințele privind ocuparea forței de muncă și susținerea acestora, mai ales în țările cu producție
intensivă de mașini, cum ar fi Polonia, Slovacia și România – țările Carpați.
Summitul Comitetului European al Regiunilor a avut loc în Marsilia din 3-4 martie 2022,
unde am participat alături de peste 2000 de reprezentanți ai autorităților regionale și locale ale Uniunii
Europene, reprezentând peste un milion de primari, lideri politici locali și regionali aleși, unde a fost
adoptată Declarația regiunilor și localităților din Europa privind solidaritatea cu Ucraina. Primarii au
susținut în unanimitate poporul Ucrainei și au condamnat cu fermitate agresiunea militară neprovocată
și nejustificată împotriva Ucrainei libere, stabilindu-se și măsuri prin care orașele pot ajuta refugiații
ucrainieni.
La inițiativa Ambasadei Franței în România, în 17 martie am participat alături de colegii
primari ai orașelor Siret, dl. Adrian Popoiu și Isaccea, dl. Moraru Anastase, la o întâlnire trilaterală cu
primari din Franța și Republica Moldova.
Tema principală de discuție s-a axat pe necesitatea ajutorării refugiaților ucraineni, prin
colaborarea strânsă între România, Franța și Republica Moldova, în contextul actual al
razboiului din Ucraina.
Am susținut în discursul său faptul că "Parteneriatul colectivităților noastre locale, în acest
format trilateral, este mai mult ca oricând deosebit de important pentru a ne organiza și coordona
acțiunile de solidaritate și a susține formidabilul elan de generozitate de care dau dovadă concetățenii
noștri. Comunitățile locale ale Ucrainei ne sunt partenere, iar multe dintre ele sunt de limbă și cultură
română. Îi sprijinim neclintit și necondiționat pe ucraineni, susținem suveranitatea și integritatea
teritorială a națiunii lor."
Adrian Popoiu, primar al orașului Siret a discutat despre realitățile cu care se confruntă zilele
acestea autoritățile publice locale care gestionează în mod direct criza refugiaților.
Moraru Anastase, primar al orașului Isaccea a declarat că a fost impresionat de numărul imens
de refugiați veniți din Ucraina; femei cu 2 sau 3 copii, persoane în cărucioare cu rotile, bătrâni. De
asemenea, a apreciat că a avut o mobilizare excepțională la nivelul colegilor din primărie precum și a
cetățenilor din oraș.
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Excelența Sa, doamna Laurence Auer, ambasadorul Franței la București, a apreciat
generozitatea cu care au fost primiți sutele de femei și copii refugiați din Ucraina de către români.
Domnia Sa a subliniat rolul determinant al autorităților locale din punctele de frontieră de la Siret și de
la Isaccea dar și al tuturor celorlalte localități.
La întâlnire au participat colegii din AMR, ACoR, UNCJR și primari din Franța și Republica
Moldova.

În final, vă prezint situația referitoare la plata cotizațiilor orașelor membre din cadrul AOR,
începând cu anul 2020, până în prezent.
Nr.
Crt.

Anul

Orase care au platit
cotizatia

Orase membre

Grad incasare
%

1

2020

143 – la 31.12.2020

171

83.63

2

2021

148 – la 31.12.2021

172

86.05

3

2022

74 – la 28.03.2022

174

42.53

Pentru a veni în sprijinul activităţii Asociaţiei, consider că este imperios necesar să creştem
numărul de posturi de la biroul din Bucureşti, pentru a putea răspunde în timp util şi documentat
nevoilor stringente apărute, dar şi pentru a participa în cadrul întâlnirilor solicitate de ministerele de
resort şi de către Parlamentul României.

PREŞEDINTELE
ASOCIAŢIEI ORAŞELOR DIN ROMÂNIA,
Adrian Ovidiu TEBAN
PRIMARUL ORAŞULUI CUGIR,
JUDEŢUL ALBA
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