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Cine suntem?
• APDD – Agenda 21 

este o asociaŃie 
română  
neguvernamentală, 
nonprofit, neafiliată 
politic sau religios, 
constituită în 
februarie 2003

• Conceptul cheie -
dezvoltarea durabilă

• Voluntariatul pentru 
comunitate este una 
dintre valorile 
fundamentale ale 
asociaŃiei



DirecŃii principale  de intervenŃie

• Participarea la procesul de 
transformări democratice din 
România, în special cele care 
vizează reforma 
administraŃiei publice;

• EducaŃia civică a copiilor şi 
tinerilor cu focalizare pe 
drepturile omului;

� Crearea unor punŃi de 
comunicare între grupuri de 
tineri din România şi din alte 
Ńări Europene pe probleme de 
interes general



”Observatorul instituţiei prefectului”



”Observatorul instituţiei prefectului”



”Observatorul instituţiei prefectului”



ACTIVITĂȚI



PREFECTUL ŞI INSTITUȚIA PREFECTULUI ÎN VIZIUNEA 
FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

Raportul Monitorilor



59% dintre funcţionarii chestionaţi nu au sesizat vreo 

schimbare în funcţionarea Instituţiei Prefectului.



In viziunea funcţionarilor publici intervievaţi, indicaţiile 

politice au încă o pondere însemnată în activitatea 

Prefectului (37%)



50% dintre respondenţi consideră că activitatea 

deconcentratelor este influenţată mai ales de instituţiile 

centrale.



Verificarea legalităţii actelor administrative ale instituţiile locale 

de către Instituţia Prefectului este văzută ca oportună de către 

majoritatea funcţionarilor publici chestionaţi (66%).



Funcţionarii simt nevoia unei autonomii în stabilirea bugetului instituţiilor 

publice deconcentrate (45%), în comparaţie cu Instituţia Prefectului, căreia 

doar 11% dintre respondenţi îi recunosc această atribuţie.



Concluziile interviurilor şi ale 

consultărilor publice

- actualul statut al Instituţiei Prefectului a fost apreciat 
că asigură coerenţă şi cooperare la nivel local, o 
viziune de ansamblu şi posibilitatea de corelare a 
proiectelor locale

- este necesară delimitarea mai clară a 
competenţelor între instituţia prefectului şi 
ministere în conducerea serviciilor publice 
deconcentrate şi clarificarea responsabilităţilor. În 
prezent nu există pârghiile necesare pentru 
îndeplinirea prevederilor referitoare la administrare, 
verificare şi control



Concluziile interviurilor şi ale 

consultărilor publice

- problema  cea mai frecvent invocată de către prefecţi 
se referă la faptul că în practică ceea ce lipseşte sunt 
tocmai instrumentele pentru îndeplinirea 
atribuţiilor şi resursele prin care prefectul să 
asigure conducerea şi să fie garantul legalităţii în plan 
local 

- politizarea ar putea fi eliminată dacă se modifică 
prevederea conform căreia numirea prefecţilor se 
face de către guvern



Concluziile interviurilor şi ale 

consultărilor publice

– lipsa acută de personal 

– calitatea de ordonator terţiar de credite a 
Instituţiei Prefectului  împiedică derularea unor 
proiecte proprii şi capacitatea de a co-finanţa   
proiecte din fonduri europene

– prin OG 181/2006 la art. 7 se prevede obligaţia SPD şi 
ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale din subordinea Guvernului de a transmite 
prefectului proiectul de buget, acelaşi lucru fiind 
valabil şi pentru situaţiile financiare privind execuţia 
bugetară. Avizul prefectului este însă consultativ. 
Actiunea are caracter formal, prefectul de fapt nu 



Parteneriatul public –privat - Beneficii

Capacitatea ONG-urilor de a: 

� dezvolta voluntariatul inclusiv o nouă calitate  a 
funcţionarului public - voluntar în proiecte 
derulate în parteneriat cu societatea civilă

� identifica problemele cetăŃenilor şi propunerile 
lor de îmbunătăŃire şi performanŃă a serviciilor 
publice

Jonathan Scheele:  “astfel de cooperări sunt benefice şi 
contribuie substanŃial la menŃinerea unui echilibru între 
exercitarea unei funcŃii publice şi utilizarea mecanismelor 
de monitorizare de către ONG –uri pentru o mai bună 
transparenŃă, punând astfel bazele unui proces esenŃial 
democratic”.



Parteneriatul public –privat - Beneficii

Rezultate semnificative şi impact 
major cu fonduri minime

Finanţarea  proiectelor între 53 si 64 mii €, din care 10% 
contribuţia partenerilor

MULŢUMIRI PARTENERILOR PENTRU IMPLICARE, 
INVESTIŢIA DE TIMP, EFORT ŞI CREATIVITATE!


