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11)) RREEPPUUBBLLIICCAA CCEEHHĂĂ

 Începând cu anul 2000, Republica Cehă are o structură a administraţiei publice organizată pe
3 nivele administrativ-teritoriale (incluzând nivelul central).

 Al doilea nivel îl reprezintă regiunile, în număr de 14 (anterior, au existat 73 de regiuni şi 4
municipalităţi).

 Capitala Praga reprezintă a 14-a regiune. Ea este considerată atât regiune, cît şi municipiu.

 Suprafaţa regiunilor variază între 3.000 – 11.000 kmp.

 Numărul populaţiei variază între 350.000 – 1.300.000 locuitori.

 Puterea legislativă
 Puterea legislativă este asigurată de o Adunare regională, condusă de un Preşedinte.
 Preşedintele Adunării regionale este ales de Adunare dintre membrii săi.
 Membrii Adunării regionale sunt aleşi prin vot direct, în baza unui sistem electoral

proporţional, pentru un mandat de 4 ani. Numărul consilierilor este cuprins între 45-65.

 Competenţe:

o Adunarea regională are o putere normativă limitată. Ea asigură managementul
financiar al regiunii, gestionează bugetul regional şi monitorizează subvenţiile
acordate municipalităţilor.

o Bugetul regional reprezintă aproximativ 20% din veniturile defalcate din
impozitele naționale, dar această medie variază considerabil în cazurile concrete
ale oraşelor pe parcursul unui an, în funcție de alte surse de venituri locale, cum
ar fi veniturile din capital.

 Puterea executivă
 Puterea executivă este asigurată de un Consiliu regional, condus de un Preşedinte

(Hatman).
 Preşedintele Consiliului reprezintă regiunea în relaţiile externe.
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 Consiliul regional este ales dintre membrii Adunării regionale, iar Preşedintele este ales
de Consiliu dintre membrii săi. Consiliul este compus din 9-11 membri (Preşedintele,
adjunctul acestuia, alţi membri ).

 Din rândul membrilor Consiliului regional este ales un Comitet regional ca organism
executiv al Consiliului.
o Din Comitet fac parte Preşedintele Consiliului, adjunctul său, alţi membri ai

Consiliului.
o Comitetul pune în practică deciziile Consiliului regional.

 Competenţe:
o Înaintarea de proiecte de acte normative către Camera Deputaţilor.
o Dezvoltare regională şi reglementări privind cooperarea inter-regională şi

internaţională (programe de dezvoltare regională).
o Protecţia mediului.
o Planificarea şi administrarea teritoriului regional.
o Sănătate publică (spitale generale, asistenţă medicală primară).
o Învăţământ (învăţământul primar, gimnazial şi liceal).
o Locuinţele sociale şi servicii sociale.
o Reţeaua de drumuri regionale.
o Transportul public rutier la nivel regional.
o Programe în turism.
o Înfiinţarea de entităţi juridice.
o Reprezentarea regiunii în consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale

unde regiunea deţine cote-parte.
o Administrarea bugetului regional, acordarea de subvenţii, grant-uri, premieri la

nivel regional, donaţii până la 100.000 coroane/an.
o Impozitarea entităţilor juridice care efectuează antreprenoriat până la 200.000

coroane/an.
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22)) DDAANNEEMMAARRCCAA

 Începând cu anul 2007, Danemarca are o structură a administraţiei publice organizată pe 3
nivele administrativ-teritoriale (incluzând nivelul central).

 Al doilea nivel îl reprezintă regiunile, în număr de 5. Regiunile au înlocuit vechile judeţe
deoarece s-a dorit simplificarea nivelelor administrative intermediare dintre Guvern şi
comune. Anterior, au existat 13 judeţe şi 270 de comune.

 Capitala Copenhaga reprezintă a 5-a regiune.
 Suprafaţa regiunilor variază între 2.500 – 13.000 kmp.
 Numărul populaţiei variază între 600.000 – 1.600.000 locuitori.
 Puterea legislativă

 Puterea legislativă este asigurată de un Consiliu regional.
 Consiliul regional este ales prin vot direct, pentru un mandat de 4 ani şi este compus din

41 de membri.
 Managementul administrativ este astfel organizat, încât fiecare grupare politică/partid

politic să îşi poată exercita influenţa în actul administrativ, fiind reprezentate în mod
proporţional în Consiliu. Acest mod de colaborare se regăseşte doar la nivel local, nu şi la
nivel central.

 Din rândurile membrilor Consiliului se aleg comitete executive în domeniile financiar,
social, economic etc. Un Comitet este compus din 5 – 7 membri, respectându-se proporţia
din Consiliu.

 Consiliul regional este condus de un Primar şi 2 adjuncţi, aleşi din rândurile membrilor
Consiliului pentru un mandat de 4 ani. Primarul este automat desemnat şi preşedintele
comitetului financiar.

 Competenţe:
o Consiliul regional are o putere normativă limitată, principala sa atribuţie constând în

asigurarea unui sistem public de sănătate (spitale şi servicii medicale generale), cu
finanţare de la Guvern şi -parţial- de la municipalitǎţile componente, care să fie
accesibil tuturor cetăţenilor.
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o Învăţământ (învăţământ liceal).
o Protecţia mediului.
o Infrastrucutura regională.
o Protecţie civilă.
o Coordonare şi planificare, împreună cu autorităţile publice locale componente, în

domeniile transport public, sănătate publică, protecţia mediului şi dezvoltare
regională.

o Colaborare cu reprezentantul Guvernului în regiune în domeniile sănătate, servicii
sociale, transport, colectarea impozitelor şi taxelor.

 Puterea executivă
 Puterea executivă este asigurată de un Administrator statal.
 Administratorul este reprezentantul Guvernului în teritoriu şi aparţine Ministerului

Internelor şi Sănătăţii.
 Administratorul nu dă socoteală Consiliului regional, între ei existând doar o relaţie de

colaborare, nu de subordonare.

 Competenţe:
o Sănătate publică (reţeaua sanitară).
o Transport public rutier la nivel regional.
o Politicile pentru ocuparea forţei de muncă.
o Colectarea impozitelor şi taxelor.
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33)) FFIINNLLAANNDDAA

 Începând cu anul 2010, Finlanda are o structură a administraţiei publice organizată pe 4
nivele administrativ-teritoriale (incluzând nivelul central).

 Al treilea nivel îl reprezintă regiunile, în număr de 20.
 Este vorba de o subdivizare administrativă, dar axată în principal pe criterii cultural-etnice

(fină şi suedeză) şi economice. Cele 20 de regiuni sunt divizate din punct de vedere
economic în 74 de subregiuni (spre deosebire de cele 6 provincii), care sunt diviziuni
administrative pure, regiunile reprezintă mai bine variaţiile economice, culturale şi dialectale
ale Finlandei).

 Suprafaţa regiunilor variază între 8.000 – 15.000 kmp.
 Numărul populaţiei variază între 30.000 – 500.000 locuitori.
 Puterea legislativă

 Puterea legislativă este asigurată de un Consiliu regional condus de un Preşedinte.
 Cu excepţia unei singure regiuni (Kainuu), unde au loc alegeri prin vot direct, membrii

Consiliului sunt numiţi de municipalităţi şi reprezintă interesele acestora, cu respectarea
politicilor guvernamentale.

 Preşedintele este ales dintre membrii Consiliului.
 În cadrul Consiliului funcţionează comitete executive în domeniile învăţământ, asistenţă

socială, sănătate publică, servicii publice, mediu etc.
o Membrii acestor comitete pot fi sau nu membri ai Consiliului.
o Comitetele pun în practică deciziile Consiliului regional.

 Competenţe:
o Consiliul reprezintă interesele municipalităţilor în domeniile:

 Justiţie.
 Servicii publice.
 Sănătate publică (spitale şi servicii medicale).
 Servicii sociale.
 Învăţământ secundar.
 Protecţia mediului.
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 Situaţii de urgenţă.
 Poliţie locală.

o Consiliul asigură şi coordonează cooperarea între municipalităţile componente în
domeniile
 Dezvoltare regională strategică.
 Planificare teritorială.

 Puterea executivă
 Puterea executivă este asigurată de o Autoritate regională, condusă de un Prefect.
 Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu şi asigură aplicarea politicilor

sectoriale naţionale.

 Competenţe:
o Coordonarea activităţii oficiilor deconcentrate ale ministerelor din domeniile:

 Economie.
 Agricultură.
 Mediu.

o Coordonarea activităţii instituţiilor financiare de stat în domeniile:
 Asigurări sociale locale.
 Colectarea impozitelor şi taxelor regionale.

o Serviciile statale se adresează direct cetăţenilor şi întreprinderilor, nu consiliilor, cu
care se află în relaţii de colaborare pentru implementarea politicilor sectoriale
naţionale.
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44)) FFRRAANNŢŢAA

 Franţa are 4 nivele administrativ-teritoriale (incluzând nivelul central). Ultima modificare
a structurii administrativ-teritoriale a fost efectuată în anul 1994.

 Al doilea nivel îl reprezintă regiunile, în număr de 26, dintre care 4 sunt de fapt
departamente de peste mări şi ultima reprezintă insula Corsica, toate cele 5 având un
statut special de autonomie.

 Regiunile sunt colectivităţi teritoriale cu statut asemănător comunelor şi departamentelor,
fără însă ca existenţa lor să fie garantată prin constituţie.

 Suprafaţa medie a regiunilor este de cca. 26.000 kmp.
 Numărul populaţiei variază între 2.000.000 – 2.500.000 locuitori.
 Puterea legislativă

 Puterea legislativă este asigurată de 2 adunări: Consiliul regional, condus de un Preşedinte
şi Consiliul economic şi social.

 Consiliul regional este compus din consilieri aleşi prin vot direct pentru un mandat de 6
ani. Numărul lor variază între 31 şi 197.

 Preşedintele consiliului regional, autoritate executivă, este ales din rândul consilierilor
regionali pentru un mandat de 3 ani.

 Consiliul regional are o Comisie permanentă ca organism executiv, alcătuită din
Preşedintele Consiliului, un  număr variabil de Vice-preşedinţi (4-15) şi alţi membrii
desemnaţi de Consiliu.
o Comisia are rolul de a pune în practică deciziile Consiliului regional.

 Membrii Consiliului economic şi social sunt desemnaţi de către organizaţiile profesionale
cele mai reprezentative din regiune (tot pe o perioadă de şase ani).

 Competenţe:
o Regiunea are competenţă normativă limitată în raport cu comunele şi departamentele

şi nu pot exercita drept de tutelă asupra colectivităţilor locale din teritoriul lor.

o Consiliul are atribuţii legislative în domeniile:
 Dezvoltare economică şi regională.
 Transport public feroviar.
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  Învăţământ secundar, vocaţional şi tehnic şi mentenanţa şcolilor din regiune.
 Sănătate publică.
 Cultură.
 Programe de pregătire şi reconversie profesională.
 Programe strategice privind planificarea şi exploatarea teritorială în regiune, în

colaborare cu departamentele şi comunele.
 Întreţinerea şi dezvoltarea porturilor fluviale şi a canalelor navigabile.
 Cooperări inter-regionale, cu autorităţile publice de la alte nivele şi cu instituţii.

 Puterea executivă
 Puterea executivă este asigurată de Preşedintele Consiliului regional, care este şi

Preşedintele Comitetului permanent. El reprezintă organul executiv al regiunii, fiind
asistat în activităţile sale de către vice-preşedinţi în aplicarea deciziilor Consiliului
regional.

 Reprezentantul Statului:

 Regiunile sunt concomitent atât autorităţi administrativ-teritoriale, cât şi diviziuni ale
Statului.

 Reprezentantul Statului în regiune este Prefectul, numit de Consiliul de Miniştri.

 Competenţe:
o Coordonarea activităţii serviciilor deconcentrate ale Statului:

 Poliţie.
 Agricultură.
 Lucrări publice.
 Sănătate publică.
 Servicii sociale.
 Mediu.
 Muncă.
 Învăţământ universitar.

o Controlul actelor administrative ale autorităţilor publice regionale.
o Colaborare cu autorităţile publice regionale pentru programe în agricultură şi în

infrastructură.
o Sprijin financiar pentru asigurarea nivelului minim de subzistenţă.
o Acordarea, din partea Statului, a unor subvenţii către autorităţile publice regionale.
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55)) GGRREECCIIAA

 Grecia are 4 nivele administrativ-teritoriale (incluzând nivelul central). Ultima modificare
a fost efectuată în anul 1997.

 Al doilea nivel îl reprezintă regiunile, în număr de 13, plus Republica monastică
autonomă, Muntele Athos.

 Structura administrativ-teritorială se bazează pe condiţiile geo-economice, sociale şi de
transport.

 Suprafaţa regiunilor variază între 3.000 – 16.000 kmp.
 Numărul populaţiei variază între 200.000 – 1.800.000 locuitori.
 Puterea legislativă

 Puterea legislativă este asigurată de un Consiliu regional, condus de un Preşedinte, care
deţine şi puterea executivă.

 Consiliul este compus din preşedinţii departamentelor, un secretar general, un
reprezentant al fiecărei comune urbane şi rurale, precum şi din reprezentanţi ai
organizaţiilor socio-profesionale.

 Competenţe:
o Consiliul are un rol normativ în continuă dezvoltare.
o Consiliul are propriul buget, propriul personal şi administrează fondurile pentru

dezvoltarea regională. Aceste fonduri provin fie din surse naţionale, fie din programe
ale Uniunii Europene.

o Formularea de propuneri către agenţiile centrale privind lucrări publice şi măsuri
politice de importanţă naţională care privesc regiunea.

o Elaborarea Planului de dezvoltare regională pe termen mediu, pe baza propunerilor
înaintate de autorităţile publice locale componente.

o Decizia asupra Planului de dezvoltare a prefecturilor componente, acolo unde este
prevăzut de lege.

o Alocarea de fonduri din Planul de investiţii publice pentru lucrări publice locale şi
prefecturale.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Muntele_Athos
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 Puterea executivă este asigurată de un Secretar general. El este numit de către Guvern şi
este asistat de Consiliul regional.

 El/ea este Preşedintele Consiliului regional şi al Comitetului de fonduri pentru
dezvoltarea regională.

 Secretarul general are în subordine toate serviciile regionale şi este reprezentantul
administraţiei publice centrale în regiune.

 Competenţe:
o Dezvoltarea economico-socială regională.
o Coordonarea politicilor economice sectoriale.
o Secretarul general este Şeful tuturor departamentelor administrative regionale,

precum şi al poliţiei locale, al portului şi al serviciilor de pompieri în regiune.
o Programarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii serviciilor publice regionale.
o Controlul asupra autorităţilor publice locale componente.



12

66)) IITTAALLIIAA

 Italia are 4 nivele administrativ-teritoriale (incluzând nivelul central).

 Al doilea nivel îl reprezintă regiunile, în număr de 21, din care:
 16 cu statut ordinar (autonomia lor financiară este destul de modestă, ele păstrând doar

20 % din impozitele percepute, utilizate în principal pentru a finanţa sistemul de asistenţă
medicală a regiunii) şi

 5 cu statut special (ele păstreză între 60% - Friuli-Venezia Giulia - şi 100% - Sicilia - din
impozitele percepute, utilizate pentru a finanţa sistemul de sănătate, sistemul şcolar şi
infrastructurile publice din fonduri proprii; de menţionat că Sicilia deţine resurse
suplimentare din partea Statului italian pentru a finanţa toate serviciile publice din
fonduri proprii).

 Suprafaţa regiunilor variază între 3.200 – 18.300 kmp.

 Numărul populaţiei variază între 130.000 – 4.800.000 locuitori.

 Puterea legislativă
 Puterea legislativă este asigurată de un Consiliu regional, condus de un Preşedinte ales

dintre membrii săi.
 Consiliul este ales prin vot direct, pe baza unui sistem electoral proporţional şi liste cu

candidaţi din provincia respectivă, pentru un mandat de 5 ani. Numărul membrilor
variază de la 30 la 80 de consilieri.

 Competenţe:
o Consiliul are o putere legislativă substanţială, putând iniţia şi aproba acte normative la

nivel regional cu respectarea legislaţiei naţionale.
o Propuneri de acte normative către Parlamentul naţional.
o Administrarea bugetului regional şi stabilirea de taxe regionale.
o Înfiinţarea şi organizarea de oficii regionale cu funcţii administrative de stat.
o Coordonarea agenţiilor de servicii publice regionale.
o Proiecte de lucrări publice şi organizarea şi finanţarea de servicii publice.

http://en.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venezia_Giulia
http://en.wikipedia.org/wiki/Sicily
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 Puterea executivă
 Puterea executivă este asigurată de un Guvern regional (Giunta regionale).
 Acesta este alcătuit din Preşedintele regiunii şi un număr de membri (variabil de la

regiune la regiune). Guvernul este ales prin votul majoritar al Consiliului regional.

 Competenţe:
o Aplicarea deciziilor Consiliului regional.
o Elaborarea reglementărilor legale privind structurile interne ale autorităţilor publice

regionale.
o Elaborarea de “Legi regionale”, care guvernează relaţiile între municipalitate şi

provincii, dar şi pe cele între aceasta şi regiune.
o Stabilirea obiectivelor generale ale plamificării teritoriale, economice si sociale.
o Elaborarea bugetului şi asigurarea execuţiei bugetare.



14

77)) PPOOLLOONNIIAA

 Începând cu anul 1999, Polonia are o structură a administraţiei publice organizată pe 4 nivele
administrativ-teritoriale (incluzând nivelul central).

 Al doilea nivel îl reprezintă regiunile (voievodate), în număr de 16. Ele au înlocuit un
număr de 49 de voievodate şi respectă într-o oarecare măsură regiunile istorice ale ţării

 Structura internă a regiunii este aprobată de Preşedintele Consiliului de miniştri.
 Suprafaţa medie a regiunilor este de cca.19.500 kmp.
 Numărul mediu al populaţiei este de cca. 2.400.00 locuitori.
 Puterea legislativă

 Puterea legislativă este asigurată de un Consiliu Regional (Seim-ul cel Mic), care este
compus din membri aleşi prin vot direct.

 Competenţe:
o Planificarea dezvoltării teritoriale.
o Strategie şi programe de dezvoltare regională.
o Aprobarea şi aplicarea planului bugetar.
o Acordarea de subvenţii de la bugetul regional.
o Cooperare inter-regională şi internaţională.
o Aprobarea şi garantarea de împrumuturi pe termen scurt şi lung, în limitele legale.
o Cooredonarea, monitorizarea şi finanţarea organismelor interne ale regiunii.
o Administrarea proprietăţilor regiunii.
o Reglementarea organizării poliţiei locale.

 Puterea executivă
 Puterea executivă este asigurată de un Comitet executiv, condus de un Preşedinte

(Mareşal).
 Membrii Comitetului sunt aleşi de Consiliul Regional dintre membrii acestuia.
 Comitetul are rolul de a pune în aplicare deciziile luate de Consiliul Regional.
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 Reprezentantul Statului
 Puterea executivă este completată cu funcţia de Guvernator (Voievod) pentru a asigura

reprezentarea Guvernului în teritoriu.
 Guvernatorul este numit de către Primul ministru, la propunerea ministrului administraţiei

publice.

 Competenţe:
o Aplicarea politicilor guvernamentale în domeniile

 Învăţământ secundar şi superior.
 Ocuparea forţei de muncă,.
 Întreţinerea drumurilor regionale.
 Politica socială.

si provincii, dar si


