
ASOCIAŢIA DIRECTORILOR ECONOMICI ŞI CONTABILILOR  
JUDEŢELE DIN ROMÂNIA 

Sentinţa civilă nr. 422 / 1999, Cod fiscal 11995962 
 

Sediu: Str. Păcii, Nr. 20, cod 820033, cam. 224,Tulcea, jud. Tulcea 
Tel.:0040 (0)240 – 517077 / 516604; 0040 (0)741 -984600 

Tel. / Fax:  0040 (0)240 – 516604 
Web: www.adecjr.ro 

E-mail: adecjr.tulcea@gmail.com; nicoleta.anton@cjtulcea.ro  

A
D E C J R

 

 
 

NOTĂ PRIVIND H.G. NR. 229/ 2017 PENTRU APROBAREA STRATEGIEI 
GENERALE DE DESCENTRALIZARE 

 

DOMENII ȘI PAȘII PROCESULUI DE DESCENTRALIZARE 

 

Strategia, aprobată prin HG nr. 229/2017 reprezintă documentul-cadru care 
stabilește direcțiile strategice ale Guvernului în perioada imediat următoare cu privire 
la procesul de descentralizare, abordând domeniile incluse în acest proces, cât și 
etapele pe care autoritățile administrației publice centrale trebuie să le urmeze 
pentru asigurarea coerenței procesului, astfel încât să contribuie la asigurarea 
autonomiei locale. 

Obiectivele Strategiei răspund preocupării Guvernului României cu privire la 
modernizarea administrației publice, sens în care, aceasta propune eficientizarea 
modului de alocare competențelor exercitate de autoritățile administrației publice 
centrale, astfel încât activitatea la nivel central să fie axată pe exercitarea 
următoarelor funcții:  

a) funcția de elaborare și monitorizare a politicilor publice naționale; 
b) funcția de reglementare; 
c) funcția de coordonare și îndrumare metodologică; 
d) funcția de inspecție și control de stat cu privire la modalitatea în care sunt 

respectate prevederile legale în materie de către autoritățile administrației publice 
locale. 

Procesul de descentralizare vizează, în principal, atingerea următoarelor 
avantaje: 

a) creșterea capacității de reacție a administrației publice locale, ca urmare a 
scurtării lanțului decizional; 

b) simplificarea relației dintre cetățean și sistemul administrativ (ce decurge 
direct din principiul subsidiarității); 

c) implicarea mai activă a tuturor factorilor de interes de la nivel local în 
dezvoltarea durabilă a comunităților locale, ceea ce va conduce la creşterea calităţii 
serviciilor publice; 

d) atragerea de fonduri europene nerambursabile de către autorităţile 
administraţiei publice locale, ca urmare a competențelor transferate în cadrul 
procesului de descentralizare; 

e) stimularea competitivității și a performanței între autoritățile administrației 
publice locale cu privire la efectele care rezultă ca urmare a exercitării noilor 
competențe; 



f) creșterea răspunderii în utilizarea fondurilor publice, prin trecerea 
structurilor de interes local în subordinea autorităților administrației publice locale 
alese prin votul direct al cetățenilor; 

g) promovarea mai activă a unor instrumente existente sau potențiale de 
dezvoltare locală (parcuri industriale, asociații de dezvoltare intercomunitară etc.) 
care pot crea locuri de muncă şi stimula dezvoltarea locală. 

OBIECTIVUL GENERAL  

Consolidarea capacității administrației publice de a furniza servicii 
publice diversificate și de calitate cetățenilor, prin transferul de noi 
competențe de la nivelul administrației centrale către autoritățile administrației 
publice locale. 

Ca urmare a procesului de descentralizare, strategia analizează oportunitatea 
transferului către autoritățile administrației publice locale competențe din următoarele 
domenii:  

a) Agricultură; 
b) Cultură; 
c) Turism; 
d) Mediu; 
e) Sănătate; 
f) Educație - activități extrașcolare; 
g) Tineret și sport. 

PAȘII 

1. Faza-pilot (doar pentru domeniul turism) – finalizare luna August; 
2. Analize de impact (pentru toate cele 7 domenii supuse procesului de 
descentralizare) - finalizare luna iulie; 
3. Prezentarea în Guvern a memorandumurilor privind oportunitatea transferului de 
competențe către administrațiai publică locală (elaborat pe baza analizelor de 
impact) – luna August; 
4. În funcție de decizia Guvernului se va trece, după caz, la elaborarea legilor 
sectoriale de transfer a competențelor – luna septembrie - octombrie; 
5. Ulterior finalizării elaborării acestora Guvernul le va transmite în Parlament spre 
aprobare; 
6. După intrarea în vigoare a proiectlor de legi sectoriale, ministerele vor elabora 
standarde de cost și calitate într-un intreval de 12 luni, și totodată, se vor elabora 
proiectele de hotărâre a Guvernului privind transferul bunurilor către autoritățile 
administrației publice locale. 
 
 Totodată, M.D.R.A.P.F.E., în calitate de coordonator al procesului de 
descentralizare, este în proces de elaborare, alături de ministere și structurile 
asociative, a standardelor de cost și calitate pentru serviciile publice descentralizate.  
În luna noiembrie vom finaliza standardele pentru doemniile educație și cultură, 
urmând ca în anul 2018 sa fie finalizate standardele domeniilor rămase. 

 


