RAPORT DE ACTIVITATE
al Asociaţiei Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România
2014
Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România
(A.D.E.C.J.R.) a fost înfiinţată în anul 1999 sub denumirea de Asociaţia Directorilor
Economici din cadrul Consiliilor Judeţene din România de către directorii economici din
consiliile judeţene.
De la înfiinţare şi până în prezent, asociaţia s-a dezvoltat atât pe orizontală cât şi pe
verticală, numărând în prezent 348 membri (inclusiv membri de onoare) – specialişti în finanţe
publice locale. Ca urmare a acestei dezvoltări, asociaţia a trecut prin procese etapizate de
dezvoltare, ceea ce a impus schimbări structurale şi de denumire. Astfel în anul 2006 şi-a
schimbat denumirea în „Asociaţia Managerilor Financiari din Administraţia Publică Locală din
România” (A.M.F.A.P.L.R.), iar în 2009 şi-a adaptat denumirea în vederea păstrării brand-ul
sub care este cunoscută „A.D.E.C.J.R.” – Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor
din Judeţele din România.
De la înfiinţare până în prezent asociaţia noastră s-a dezvoltat, a înregistrat anumite
succese şi a devenit cunoscută. Printre rezultatele dobândite, menţionăm: instruirea a peste
2252 de funcţionari publici şi aleşi locali, publicarea de broşuri, manuale şi studii de
specialitate, derularea a 8 proiecte cu finanţare externă, încheierea unor parteneriate
strategice şi înaintarea de numeroase intervenţii legislative la nivel central. De asemenea,
asociaţia noastră a început să fie consultată de către autorităţile de la nivel central, fiind chiar
menţionată în câteva acte normative.
Prezentare generală – obiective
În contextul actual, al descentralizării, al întăririi autonomiei locale, este considerată
prioritară existenţa unor asociaţii, puternice şi reprezentative, ale autorităţilor locale din
România, atât la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor cât şi comunelor.
Această asociaţie s-a constituit din nevoia de a comunica între noi, de a împărtăşi
experienţa noastră, de a proteja interesele şi de a sluji domeniul de activitate, administraţia
publică locală.
Lipsa unui dialog constructiv între instituţiile publice locale pe de o parte, instituţiile
guvernamentale şi Parlament pe de altă parte, privind actele normative ce ne reglementează
activitatea, lipsa de reprezentare a autorităţilor locale în elaborarea proiectelor de acte
normative şi în promovarea intereselor comunităţilor locale, sunt câteva elemente ce au
determinat înfiinţarea asociaţiei noastre.
Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România,
asociaţie profesională, organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică cu
caracter consultativ, îşi desfăşoară activitatea în scopul armonizării şi perfecţionării activităţii
pentru realizarea politicii economico-financiare îndeplinite de administraţiile publice locale.
Obiectivul asociaţiei este asigurarea unui management financiar performant şi durabil
prin îmbunătăţiri de proces cu scopul formării unui corp de funcţionari publici competenţi –
bază a stabilirii politicilor publice şi a îmbunătăţirii durabile a capacităţii administrative publice
din România.
Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România, în
concordanţă cu scopul şi obiectivul pentru care a fost constituită, acţionează pentru realizarea
următoarelor:
 asigurarea unui management economic şi financiar eficient şi responsabil în
beneficiul colectivităţilor locale;
 sprijinirea compartimentelor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene şi locale
în pregătirea şi perfecţionarea profesională;
 acordarea de asistenţă de specialitate în scopul abordării unitare a legislaţiei
economico – financiare în vigoare;
 formularea de propuneri de „lege ferendă” în domeniul activităţii economico –
financiare ce se desfăşoară la nivelul comunităţilor locale, precum şi de modificare
şi completare a legislaţiei existente;
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dezvoltarea unor forme de colaborare şi cooperare în vederea asigurării
schimburilor de idei, opinii şi informaţii între membrii asociaţiei şi alte organizaţii;
realizarea şi utilizarea unei baze comune de date;
instruirea membrilor asociaţiei precum şi a membrilor altor asociaţii din
administraţia publică locală;
realizarea de parteneriate, colaborări cu instituţii de specialitate în vederea
organizării de perfecţionări, instruiri, seminarii pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual bugetar din administraţia publică locală, precum şi pentru
aleşii locali;
organizarea de seminarii, reuniuni, dezbateri privind cunoaşterea şi aplicarea
unitară a legislaţiei economico - financiare în vigoare;
elaborare şi editarea de publicaţii, buletine informative, manuale, analize şi studii
de specialitate;
iniţierea, dezvoltarea de relaţii şi colaborarea cu specialişti, instituţii şi organisme
din ţară şi străinătate;
acordarea de consultanţă de specialitate;
organizarea de conferinţe pe teme de specialitate;
desfăşurarea de activități de cercetare – dezvoltare;
sprijinirea şi apărarea drepturilor, intereselor şi punctelor de vedere pe linie
profesională ale membrilor asociaţiei în relaţiile cu terţii.

Activitatea desfăşurată de ADECJR în anul 2014
In anul 2014 ADECJR a organizat Sedinta aniversara a 15 ani de la infiintare 1999-2914, cu
urmatoarea ordine de zi;
Ședința festivă – luări de cuvânt invitați și membri;
Raport de activitate ADECJR 15 ani – 1999-2014;
Propuneri de modificare a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
Propuneri de modificare a Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
5. Propuneri de abrogare a art. 20 din Ordonanța de Urgență nr. 103/2013 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice;
6. Notă privind unele propuneri de modificare a unor acte normative pentru creșterea
surselor de finanțare pentru bugetele locale;
7. Notă privind necesarul suplimentar de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru bugetele locale, prin proiectul de rectificare a bugetului de stat pe anul 2014;
8. Propuneri de îmbunătățire a salarizării personalului bugetar;
9. Prezentare „Sistem electronic de raportare a situațiilor financiare din sectorul public –
FOREXEBUG”;
10. Nota privind noutatile în domeniul achizitiilor publice prin transpunerea directivelor.
11. Alte propuneri din partea membrilor.
1.
2.
3.
4.

Surse de finanţare
O preocupare permanentă a asociaţiei a fost şi este asigurarea surselor de finanţare
necesare pentru dezvoltarea asociaţiei, promovarea imaginii şi atingerea obiectivelor propuse.
Veniturile proprii ale asociaţiei au fost constituite din cotizaţiile membrilor, donaţii şi
sponsorizări precum şi taxe de instruire.
Având în vedere resursele financiare limitate ale asociaţiei, structura executivă a
asociaţiei a înaintat propuneri de finanţare în vederea accesării de fonduri nerambursabile.
Colaborarea cu alte structuri asociative
Având în vedere problematica comună a tuturor structurilor asociative din administraţia
publică locală, respectiv autonomia locală, creşterea surselor de finanţare, asociaţia noastră a
colaborat şi colaborează cu toate structurile asociative din administraţia publică locală.
Asociaţia noastră colaborează cu următoarele structuri asociative din ţară, respectiv:
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Federaţia Autorităţilor Locale din
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România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia
Comunelor din România, Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică,
Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe, Asociaţia Secretarilor de Judeţe, Asociaţia Reţeaua de
formare în administraţia publică din România - RONAT, Institutul pentru Politici Publice,
Revista Română de Administraţie Publică Locală.
Creşterea rolului asociaţiilor în administraţia publică locală, este o prioritate
pentru etapa actuală a descentralizării, a înfăptuirii reformei administraţiei publice, a întăririi
autonomiei locale. Structurile asociative trebuie reprezinte un consens şi o voce distinctă a
administraţiei locale în dialogul purtat cu administraţia centrală și corpul legislativ.
Dezvoltare asociaţie şi obiective pentru perioada următoare
Menţionăm că numărul membrilor asociaţiei a crescut - prin dezvoltarea asociaţiei
etapizat, după cum urmează:
În prima etapă au aderat, prin liber consimţământ, o parte a directorilor adjuncţi din
cadrul consiliilor judeţene.
Statutul în vigoare prevede că poate deveni membru al „A.D.E.C.J.R.” orice
specialist din domeniul finanţelor publice locale din administraţia publică locală din
România, adică orice persoană care lucrează în administraţia publică locală şi conduce o
direcţie, un serviciu, un birou, un compartiment financiar-contabil, venituri, buget, achiziţii
publice sau gestionează fonduri şi bunuri publice, din cadrul consiliilor judeţene, municipale,
orăşeneşti şi comunale, precum şi din instituţiile subordonate acestora.
Pe lângă continuarea dezvoltării pe verticală a asociaţiei, „A.D.E.C.J.R.”, prin
intermediul organelor de conducere a asociaţiei, are în vedere organizarea de sesiuni de
instruire, mese rotunde, ateliere de lucru, pe teme specifice care să vină în întâmpinarea
solicitărilor şi aşteptărilor noilor membri.
Activitatea desfăşurată până în prezent de asociaţia noastră a urmărit
atingerea obiectivelor propuse şi în special devenirea unui „organism consultativ,
organizaţie esenţială pentru promovarea intereselor administraţiei locale”.
Printre obiectivele strategice viitoare ale asociaţiei menţionăm: reprezentarea
intereselor în domeniul financiar contabil pe toate nivelurile administrativ - teritoriale (judeţe,
municipii, oraşe şi comune), dezvoltarea şi diversificarea serviciilor adresate membrilor, altor
funcţionari publici din administraţia publică locală precum şi aleşilor locali; dezvoltarea de
servicii pentru sectorul privat (bănci, firme de consultanţă, etc.); reducerea dependenţei de
donori prin diversificarea surselor de finanţare şi întărirea capacităţii instituţionale; dezvoltarea
de parteneriate strategice care să contribuie la „schimbul de bune practici” sau derularea de
proiecte de interes reciproc, desfăşurarea de activităţi de cercetare – dezvoltare în domeniul
finanţelor publice locale.
Mulţumim şi pe aceasta cale membrilor asociaţiei, care au contribuit la
dezvoltarea acesteia prin implicarea în organizarea de seminarii şi Adunări Generale, prin
contribuţia adusă la implementarea proiectelor cu finanţare externă şi în special la elaborarea
de studii şi analize, propuneri legislative precum şi prin reprezentarea asociaţiei la diverse
întâlniri şi dezbateri, etc.
În final, având încrederea că activităţile desfăşurate de membrii asociaţiei, de la
înfiinţare şi până în prezent, au contribuit la consolidarea asociaţiei şi la întărirea capacităţii
administrative a autorităţilor publice locale, convinşi fiind că avem multe de făcut, vă
mulţumim pentru sprijinul şi implicarea dumneavoastră.

Presedinte,
Mariana Codleanu
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