
M E M O R A N D U M

Adoptarea măsurilor necesare pentru demararea procesului de regionalizare-
descentralizare în România

I. Misiune
România trebuie să rezolve un important decalaj pe care îl are faţă de

Europa, pentru a aduce serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni şi
pentru a folosi mai judicios resursele existente.

Astfel, Programul de Guvernare 2013-2016 consacră în capitolul „Dezvoltare
şi administraţie” o importanţă deosebită demarării procesului de regionalizare şi
continuarea procesului de descentralizare administrativă şi financiară.

Cele două obiective, respectiv „Reorganizarea administrativ-teritorială
prin crearea cadrului instituţional pentru funcţionarea regiunilor
administrativ-teritoriale” şi „Continuarea reformei în administraţia publică cu
accent pe creşterea autonomiei colectivităţilor locale prin declanşarea reală a
procesului de descentralizare, cu respectarea principiului subsidiarităţii” pot fi
implementate printr-o serie de măsuri susţinute, în special anul acesta. Aceste
două obiective vor fi  tratate concomitent în cadrul procesului de descentralizare-
regionalizare, denumit în continuare PROCESUL.

PROCESUL are misiunea de a spori legitimitatea autorităţilor publice în
proiectarea şi îndeplinirea unor obiective strategice la nivel regional, în plan
economic, social, cultural, cu efect asupra modernizării societăţii româneşti.

Constituirea regiunilor şi descentralizarea contribuie la:
a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării

echilibrate, recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a
zonelor mai puţin dezvoltate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice,
economice, sociale, politice, precum şi preîntâmpinarea producerii de noi
dezechilibre;

b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin
stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul
dezvoltării economico-sociale durabile, dezvoltării culturale a acestora şi al
coeziunii teritoriale.

II. Principiile Procesului de regionalizare-descentralizare
Principiile pe baza cărora se desfăşoară PROCESUL sunt următoarele:
a) principiul subsidiarităţii, care constă în exercitarea competenţelor de

către autoritatea administraţiei publice locale situată la nivelul administrativ cel mai
apropiat de cetăţean şi care dispune de capacitate administrativă necesară;

b) principiul asigurării resurselor integrale exercitării competenţelor
transferate;

c) principiul responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi
regionale în raport cu competenţele ce le revin, care impune obligativitatea
realizării standardelor de calitate în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate
publică;



d) principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, gradual,
predictibil, transparent, bazat pe criterii şi reguli obiective, care să nu
constrângă activitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau regionale, după
caz, sau să limiteze autonomia locală financiară;

e) principiul echităţii, care implică asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la
serviciile publice şi de utilitate publică;

f) principiul democraţiei participative, care presupune implicarea
comunităţii şi structurilor societăţii civile, în definirea şi implementarea politicilor în
domeniul descentralizării regionale;

g) principiul cheltuirii eficiente a resurselor financiare publice.
III. Obiective strategice ale Procesului de regionalizare-descentralizare
Programul de Guvernare 2013-2017 oferă, în capitolul „Dezvoltare şi

administraţie”, obiectivele referitoare la competenţele ce urmează a fi exercitate
de viitoarele regiuni, respectiv:

 dezvoltarea economică a regiunii – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel
puţin un centru de afaceri regional;

 gestionarea fondurilor europene la nivel regional;
 gestionarea şi modernizarea infrastructurii de interes regional cu privire la

transportul rutier, feroviar, fluvial, maritim, aerian - la nivelul fiecărei regiuni va
exista cel puţin un aeroport internaţional;

 gestionarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă medicală la nivel
regional – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin un spital regional (cu
medicină de înaltă performanţă);

 promovarea obiectivelor de turism de interes regional;
 amenajarea teritoriului la nivel de regiune;
 dezvoltarea învăţământului preuniversitar tehnic şi profesional la nivel

regional, precum şi a învăţământului superior - la nivelul fiecărei regiuni va exista
cel puţin o universitate acreditată la nivel internaţional;

 elaborarea unor programe de interes regional pentru dezvoltarea
agriculturii în vederea încurajării accesului produselor româneşti pe pieţele interne
si externe, inclusiv prin crearea de branduri regionale;

 gestionarea programelor de protecţie socială la nivel regional;
 protecţia mediului la nivel regional;
 gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel regional prin crearea unui sistem

regional de intervenţie;
 promovarea sportului de performanţă – la nivelul fiecărei regiuni va exista

cel puţin un centru sportiv regional polivalent de nivel internaţional;
 dezvoltarea culturală la nivel regional - la nivelul fiecărei regiuni va exista

cel puţin un centru cultural de nivel european.
În egală măsură, Programul de Guvernare vizează şi competenţele ce

urmează a fi exercitate de nivelul judeţean, respectiv: ”Procesul de descentralizare
trebuie să se realizeze pe toate categoriile de unități administrativ-teritoriale,
respectiv regiuni, județe, municipii, orașe și comune, potrivit obiectivelor strategice
ale PROCESULUI, astfel încât majoritatea serviciilor publice deconcentrate
din judeţe să devină instituţii de interes judeţean/local în
coordonarea/subordinea autorităţilor locale.”

În acest sens, autoritățile administrației publice centrale vor exercita în
continuare rolul de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor naționale în



domeniile de activitate și competențele de reglementare, coordonare și îndrumare
metodologică și control.

Existenţa regiunilor ca unităţi administrativ-teritoriale funcţionale la sfârşitul
anului 2013, presupune parcurgerea concomitentă a trei procese administrative,
corelate şi aflate într-o strânsă relaţie de interdependenţă, astfel:

1. Procesul de revizuire a Constituţiei.
2. Procesul de elaborare a cadrului normativ necesar organizării şi

funcţionării regiunilor.
3. Procesul de elaborare a cadrului normativ necesar descentralizării

competenţelor către regiuni, județe, municipii, orașe și comune.
IV. Măsuri organizatorice necesare
1. Pentru demararea procesului de elaborare a cadrului normativ necesar

organizării şi funcţionării regiunilor, la nivelul MDRAP, se constituie Consiliul
Consultativ pentru Regionalizare (CONREG), organism cu rol strategic, cu
scopul de a propune profilul viitoarelor regiuni administrativ-teritoriale, oferind
expertiza de specialitate din domenii precum sociologie, istorie, demografie,
economie şi finanţe publice, practicieni şi specialişti din mediul universitar şi
academic, administraţie publică şi societate civilă.

CONREG se organizează şi funcţionează pe trei paliere de expertiză, astfel:
a. Grupul de lucru academic, alcătuit din 10 personalităţi din mediul

universitar şi academic care va asigura expertiza necesară conturării profilului
viitoarelor regiuni. Grupul va propune numărul optim de regiuni, regimul autonomiei
locale/regionale, competenţe regionale, statutul aleşilor locali/regionali, sistemul
electoral al aleşilor locali/regionali, regimul de incompatibilităţi, rolul prefecţilor în
noua arhitectură a administraţiei publice, modul de finanţare, aspecte legate de
patrimoniu şi propuneri referitoare la stabilirea reşedinţelor viitoarelor regiuni etc.
Grupul de lucru academic se va reuni în şedinţe de lucru săptămânale.

b. Grupul de lucru format din aleşi locali şi demnitari, alcătuit din
reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale
(UNCJR, AMR, AOR, ACoR) și reprezentanţi ai partidelor parlamentare, membrii ai
comisiilor de administraţie publică din Camera Deputaţilor şi Senatului, cu rol de
consultare şi formulare de propuneri venite de la Grupul de lucru academic.

c. Grupul de lucru al societăţii civile, alcătuit din reprezentanţi ai
principalelor patronate, sindicate şi organizaţii non-guvernamentale, cu rolul de a
asigura expertiza din domeniul de activitate al membrilor, de a propune soluţii
pentru preîntâmpinarea eventualelor riscuri de dezvoltare dezechilibrată a regiunilor
din punct de vedere demografic, economic şi social, precum şi cadrul necesar
pentru o consultare cât mai largă în vederea definitivării şi fundamentării soluţiilor
propuse.

CONREG fundamentează propunerile sale pe baza analizelor de specialitate
a studiilor de impact, a rapoartelor şi a altor date şi informaţii relevante privind
problematica regionalizării la nivel european.

După elaborarea pachetului legislativ necesar organizării şi funcţionării
regiunilor administrativ-teritoriale acesta va fi supus ulterior dezbaterilor publice în
forumuri regionale şi naţionale.

După analiza observaţiilor şi propunerilor formulate ca urmare a dezbaterilor
publice organizate, CONREG va modifica și completa, după caz, pachetul
legislativ.



2. Pentru demararea procesului de elaborare a cadrului normativ necesar
stabilirii competenţelor tuturor palierelor administrative se constituie Comitetul
Tehnic Interministerial pentru Regionalizare-Descentralizare (CTIRD),
organism cu rol tehnic, condus de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice, în calitate de președinte, ajutat de viceprim-ministrul,
ministrul finanțelor publice în calitate de vicepreședinte. CTIRD va fi alcătuit din
reprezentanţi – la nivel de ministru, ministru delegat sau secretar de stat din
ministerele implicate în procesul de descentralizare, cu rolul de a asigura
coordonarea procesului de descentralizare. Componenţa nominală a CTIRD va fi
stabilită prin  decizia Primului-ministru.

La nivelul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale se constituie grupuri de lucru pentru descentralizarea
competenţelor. Grupurile de lucru vor elabora proiectele de acte normative
sectoriale pentru transferul competenţelor pe toate categoriile de unități
administrativ-teritoriale, respectiv regiuni, județe, municipii, orașe și comune, potrivit
obiectivelor strategice ale PROCESULUI, prevăzute în Programul de Guvernare
2013-2016, precum şi elaborarea standardelor de cost şi calitate.

Componenţa nominală a grupurilor de lucru pentru descentralizarea
competenţelor va fi stabilită prin ordin al conducătorului organului de specialitate al
administraţiei publice centrale implicat în procesul de descentralizare. Actele
administrative emise de conducătorului organului de specialitate al administraţiei
publice centrale privind constituirea grupurilor de lucru pentru  descentralizarea
competenţelor vor fi comunicate, în termen de trei zile, Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.

Pentru asigurarea coerenţei şi a unităţii de abordare în procesul de elaborare
al actelor normative privind transferul competenţelor, la şedinţele CTIRD vor
participa: reprezentanţi ai MDRAP, ai MFP, ai structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale și reprezentanţi ai partidelor parlamentare, membrii ai
comisiilor de administraţie publică din Camera Deputaţilor şi Senatului, în calitate
de invitaţi permanenţi şi membrii Grupului de lucru academic din cadrul CONREG.

CONREG şi CTIRD vor fi sprijinite în activitatea lor de un Secretariat Tehnic,
alcătuit din reprezentanţi MDRAP, numiţi prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice.


