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Rezumat 

Acest studiu reprezintă o analiză critică a competenţelor autorităţilor locale, a 
instrumentelor folosite de acestea şi a rolului acestora în eliminarea 
disparităţilor sociale. Studiul prezintă o descriere generală a varietăţilor 
structurilor autorităţilor locale în UE şi analizează ulterior, în detaliu, modul în 
care autorităţile respective abordează provocările politice specifice. Această 
cercetare este ilustrată de studii de caz referitoare la 13 autorităţi locale, la 
provocările cu care acestea se confruntă, la priorităţile, abordările si necesităţile 
acestora. Studiul este menit să identifice factorii comuni care duc la succesul 
sau eşecul abordărilor respective şi sugerează, de asemenea, posibile soluţii la 
problemele identificate. 
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REZUMAT 
Repartizarea responsabilităţilor între Uniunea Europeană şi statele sale membre a fost tema 
unor ample discuţii şi cercetări, nu în ultimul rând în cadrul pregătirii Tratatului de la 
Lisabona. În timp ce această dezbatere va fi, foarte probabil, o dezbatere continuă, cu 
variaţii ciclice de intensitate, se acordă mult mai puţină atenţie interacţiunilor complexe şi 
diverse dintre UE, cele 27 de state membre şi multitudinea de autorităţi locale şi regionale 
ale acestora. 

Studiul de faţă îşi propune să ofere Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului 
European doar o prezentare generală a situaţiei, competenţelor şi structurilor autorităţilor 
locale din cele 27 de state membre. În continuare, se realizează o analiză critică a rolului 
politicilor, abordărilor şi acţiunilor autorităţilor locale în ceea ce priveşte eliminarea 
disparităţilor sociale. Această analiză este rezultatul unei cercetări, fiind susţinută de şapte 
studii de caz privind situaţiile şi acţiunile de la nivel local din diferite state membre.  

Grupul de lucru al UE privind guvernanţa pe mai multe niveluri a clasificat statele membre 
în patru categorii: state unitare centralizate, state unitare decentralizate, state unitare 
regionalizate şi state federale. Autorităţile locale au statute diferite, la fel şi grade de 
autonomie diferite în fiecare din cele patru modele şi, pentru a complica şi mai mult 
situaţia, există diferenţe semnificative între diferite niveluri ale autorităţilor locale din 
acelaşi stat, precum şi diferenţe privind situaţia acestora in state membre din aceeaşi 
categorie.    

Într-una din extremităţile spectrului, autorităţile locale din state unitare centralizate precum 
România sau Irlanda au o autonomie relativ limitată, chiar şi în domenii în care acestea au 
responsabilităţi majore. În state federale precum Belgia sau Germania, competenţele 
autorităţilor locale şi regionale sunt definite prin legislaţie, chiar prin prevederi 
constituţionale. Autorităţile locale au statute şi competenţe diferite, aşa cum se întâmplă, în 
mod evident, de exemplu, în cazul unui land german şi al unei municipalităţi germane. 

Adesea, aceste diferenţe au la bază raţiuni istorice şi culturale. Astfel de raţiuni au un rol 
cel puţin la fel de important în stabilirea abordărilor autorităţilor locale ca şi cel al statutului 
lor legal sau constituţional. Limitele oficiale ale competenţelor autorităţilor locale au fost 
adesea depăşite de fenomene economice şi sociale precum extinderea urbană în judeţe sau 
provincii învecinate şi modelele de migrare sau de mutare care s-au modificat în timp. În 
mod similar, dar mai complex, se pot observa situaţii reale în zonele de la graniţă, unde 
zonele atrăgătoare din punct de vedere economic şi modelele de stabilire a populaţiei 
depăşesc graniţele naţionale şi afectează activitatea autorităţilor locale din state membre 
care au structuri de guvernare diferite.     

Şi nivelurile de autonomie financiară diferă mult de la o autoritate locală la alta. Unele 
dintre acestea depind, în primul rând, de finanţarea naţională, în timp ce altele au 
libertatea de a-şi fixa şi creşte taxele şi chiar de a emite obligaţiuni pentru a-şi creşte 
capitalul. Cele mai multe depind de un anumit nivel al finanţării naţionale, putând exista şi 
diferenţe semnificative atât în cadrul aceluiaşi stat membru, cât şi între mai multe state 
membre. În unele din statele membre există un sistem transparent oficial, care se bazează 
adesea pe o sumă pe cap de locuitor. În alte state membre, finanţarea trebuie să fie 
negociată politic de la caz la caz. Se poate observa o tendinţă de a invita autorităţile locale 
să depună oferte publice competitive pentru finanţarea de proiecte şi de capital. Acesta 
este mai ales cazul Italiei şi al Regatului Unit. 

Autorităţile locale au responsabilitatea, mai mult sau mai puţin, de a oferi, chiar dacă nu 
întotdeauna şi de a dezvolta, o gamă largă de politici şi de servicii. Această responsabilitate 
se referă la, printre altele, planificarea teritorială şi a construcţiilor, la locuinţe, învăţământ, 
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mediu, transporturi (construirea şi operarea acestora), la securitate, la bunăstarea socială, 
la sănătate, la ocuparea forţei de muncă etc. Aproape toate aceste domenii au un impact 
asupra disparităţilor sociale. Autorităţile locale au, de asemenea, un rol important în 
punerea în aplicare şi în dezvoltarea unor strategii europene majore, precum strategiile de 
la Lisabona şi Gothenburg, Planul de acţiune privind mediul, Carta de la Leipzig şi Agenda 
socială, menţionând doar câteva dintre acestea.    

Dezvoltarea guvernanţei pe mai multe niveluri a dus la o nevoie şi mai mare de mecanisme 
şi platforme de coordonare. Acestea pot funcţiona la nivel de sectoare, precum cel al 
transporturilor, experienţa europeană facilitând însă şi o abordare la nivel teritorial.  

În documentul intitulat „Agenda teritorială”, adoptat în cadrul reuniunii ministeriale 
informale de la Leipzig din 2006, se subliniază necesitatea realizării unei coordonări 
teritoriale, precum şi unele abordări privind acest tip de coordonare. În acest document s-
au prezentat şi argumente în favoarea unor noi forme de guvernanţă teritorială. 
Euroregiunile reprezintă un model bine stabilit, iar Gruparea europeană de cooperare 
teritorială (GECT) oferă un instrument juridic flexibil de cooperare transfrontalieră între 
diferitele niveluri de guvernare, agenţii publice şi părţile interesate din sectorul privat.   
Astfel de grupări teritoriale pot fi orientate în funcţie de anumite proiecte şi pot combina şi 
potrivi bine diferite teritorii oficiale. 

Autorităţile locale se află adesea în situaţia de a trebui să elimine disparităţile sociale 
cauzate de acţiuni sau politici asupra cărora nu au control şi pe care le pot influenţa doar 
într-o mică măsură. Schimbările economice globale pot duce la declinul sau colapsul 
industriilor tradiţionale. Un oraş sau o regiune care depinde într-o mare măsură de o 
industrie aflată în declin, precum metalurgia sau construcţiile de nave maritime, se poate 
confrunta brusc cu nevoi sociale, teritoriale şi de dezvoltare majore, deoarece baza sa de 
impozitare se prăbuşeşte.  Un  astfel de exemplu oferă studiul de caz privind oraşul polonez 
Elblag. 

Studiul de caz privind oraşul Marinha Grande prezintă un oraş portughez în care peste 60% 
din locurile de muncă se găsesc în industrii tradiţionale precum fabricarea produselor din 
sticlă şi din plastic şi în care consiliul local a contribuit în mare măsură la lansarea unui Pact 
teritorial de ocupare a forţei de muncă (PTOFM), care a implicat partenerii sociali şi alte 
părţi interesate într-un demers proactiv de diversificare a economiei oraşului.   

În unele ţări, unii locuitori, în special cei cu venituri mai ridicate, au avut tendinţa de a se 
muta din oraşe în suburbii, deoarece se consideră că aici se poate locui la standarde mai 
ridicate (în locuinţe individuale, şi nu în apartamente în blocuri cu multe etaje), iar calitatea 
vieţii este una mai bună. Această tendinţă este ilustrată în studiile de caz privind Budapesta 
şi Viena. În alte ţări, precum Franţa, tradiţia a făcut ca cele mai dorite zone rezidenţiale să 
se afle chiar în oraş, suburbiile (banlieu) fiind zone rezervate locuinţelor sociale. 

În ultimii ani s-a putut observa şi o altă tendinţă, şi anume o parte din locuitori au părăsit 
oraşele mari nu în favoarea suburbiilor din apropiere, ci a oraşelor mai mici şi a satelor din 
zonele rurale din vecinătate aflate la o oarecare distanţă. Astfel de mişcări privind locuinţele 
au primit in SUA numele de „exurbii” („exurbs”). În Europa, astfel de tendinţe pun sub 
semnul întrebării definiţiile tradiţionale ale zonelor "urbane" şi „rurale”. 

Modelele de migraţie între oraşele mai mici şi mai mari în care locuiesc 74% din cetăţenii 
UE şi suburbiile acestora sau zonele rurale din apropierea lor afectează preţurile terenurilor 
şi ale caselor, bazele locale de impozitare, precum şi serviciile. Astfel de opţiuni privind 
stilul de viaţă implică folosirea sporită a autovehiculelor personale şi renunţarea la 
transportul în comun, cu toate aspectele privind durabilitatea pe care această situaţie le 
implică.  
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Forţe necontrolate ale pieţei au tendinţa de a împinge persoanele cu venituri scăzute către 
zone ieftine şi, adesea, standarde şi condiţii de locuit precare.  Politicile şi intervenţiile la 
nivel local pot fie să revigoreze tendinţele pieţei sau să le echilibreze pentru a asigura un 
mix stabil din punct de vedere social, evitându-se, totodată, crearea unor zone defavorizate 
în oraşele mici şi mari.     

Noile state membre din Europa Centrală şi de Est au moştenit un fond locativ compus, în 
mare măsură, din ansambluri de locuinţe care, în timpul regimului comunist, se aflaseră în 
proprietatea statului. Studiul de caz referitor la ansamblul de locuinţe Havana din 
Budapesta prezintă modul în care autorităţile locale privatizează spaţiile de locuit, păstrând 
însă structura socială a comunităţilor lor. 

Imigraţia din alte state membre sau din afara Uniunii Europene reprezintă o nouă 
provocare privind serviciile locale, inclusiv locuinţele, învăţământul şi ocuparea forţei de 
muncă. Studiul de caz referitor la planul strategic de afaceri privind oraşul Leicester ne 
prezintă modul în care un consorţiu local sprijinit prin fonduri locale, naţionale şi UE 
încearcă să facă faţă unei realităţi în care aproape 40% din locuitori fac parte din minorităţi 
etnice.  

Imigraţia pune probleme deosebite societăţilor obişnuite mai mult cu emigraţia. Studiul de 
caz privind politica de diversitate a oraşului Turku arată cum oraşul finlandez intenţionează 
să se adapteze exact la o astfel de situaţie nouă. Oraşul Turku a pus un accent deosebit pe 
oferirea de locuri de muncă şi de posibilităţi de formare pentru 4,4% din populaţia sa, care 
reprezintă migranţi, mulţi dintre aceştia cu statut de refugiaţi.  

Structura, tradiţiile şi resursele autorităţilor locale limitează în mod evident capacitatea 
acestora de a dezvolta politici pentru eliminarea şi echilibrarea disparităţilor. Toate 
autorităţile locale, indiferent de statutul lor, au cunoştinţe şi experienţe reale legate de 
situaţia locală şi se confruntă zilnic cu realitatea lor locală, ceea ce le poate permite să 
dezvolte abordări şi strategii integrate privind domenii precum locuinţele, serviciile 
medicale, învăţământul şi ocuparea forţei de muncă. S-ar putea ca unele autorităţi locale să 
trebuiască să îşi dezvolte capacitatea de a solicita fonduri naţionale şi UE pentru punerea în 
aplicare a unor astfel de abordări. 

Disparităţile sociale de la nivel local sunt fenomene cu multe faţete, iar experienţa a arătat 
că acestea nu pot fi eliminate nici prin abordări sectoriale limitate şi orientate de sus în jos, 
nici prin măsuri locale izolate – prin construirea în sine de locuinţe nu se elimină 
dezavantajele sociale dintr-o anumită zonă. În timp, s-a dovedit că, pentru a acţiona 
eficient, este în mod obligatoriu nevoie de acţiuni coordonate, în care să fie implicate 
societatea civilă locală, autoritatea locală, precum şi diversele instituţii ale guvernului 
naţional. Autorităţile locale au o contribuţie unică în reunirea tuturor acestor perspective şi 
a părţilor interesate.    

Îmbunătăţirea competenţelor, formarea, precum şi asocierea serviciilor de învăţământ 
locale şi a resurselor locale cu obiectivele de dezvoltare economică reprezintă o 
componentă esenţială a oricărei abordări strategice locale. Şi din acest punct de vedere 
autorităţile locale se află într-o poziţie favorabilă în vederea reunirii diferitelor părţi 
interesate.   

Identificarea punctelor forte ale unei zone şi promovarea acestora joacă un rol vital în 
atragerea capitalului şi a competenţelor. Autorităţile locale dispun cu uşurinţă de 
numeroase informaţii legate de zona respectivă şi au, de obicei, o imagine relativ corectă 
asupra neajunsurilor de la nivel local. Trebuie ca autorităţile locale să aibă acces la fonduri 
naţionale şi/sau din partea UE pentru a putea suporta o parte din costurile pe care astfel de 
analize şi de iniţiative le implică.  
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Cunoştinţele şi expertiza locale trebuie identificate, înregistrate şi comunicate.   
Comunicarea acestora poate însemna ca autorităţile locale să adune cele mai bune practici 
– astfel cum se arată în studiul de caz privind oraşul Elblag, caz în care autorităţile locale 
suedeze şi britanice au putut oferi îndrumare autorităţilor din oraşul respectiv.   

Trebuie, de asemenea, să existe un mecanism clar de operare, prin care expertiza locală să 
poată fi absorbită de mecanismele de elaborare a politicilor de la nivel naţional şi european.  
Şi evaluarea politicilor trebuie să poată fi integrată în procesul de acumulare a cunoştinţelor 
la nivel local. Ciclul exemplar care porneşte de la dezvoltarea politicilor şi se încheie cu 
punerea în aplicare şi acumularea de cunoştinţe este testat în toate politicile teritoriale ale 
UE pentru care este necesară implicarea părţilor locale competente.    

Acest studiu nu poate oferi o imagine globală a măsurilor şi problemelor tuturor autorităţilor 
locale din UE. Ceea ce prezintă, însă, este modul în care diferite autorităţi au identificat 
probleme reale sau posibile şi modul în care acestea au tratat disparităţile locale sau 
abordarea pe care acestea o dezvoltă în legătură cu acest aspect.  

Guvernanţa generală pe mai multe niveluri este atât o necesitate, cât şi o realitate din ce în 
ce mai frecventă. Despre acest tip de guvernanţă trebuie realizate studii şi ţinute evidenţe 
şi trebuie, de asemenea, sprijinită ca parte esenţială din procesul de realizare a unei 
dezvoltări sociale şi economice durabile. 

Principalele recomandări 

(1) Soluţiile oferite de guvernanţa pe mai multe niveluri pot compensa lipsa de 
competenţe ale autorităţilor locale în diverse domenii şi trebuie, prin urmare, 
promovate în continuare la nivelul UE. Trebuie dezvoltate modele şi instrumente 
aplicabile la nivel local pentru guvernanţa pe mai multe niveluri.  

(2) Abordările teritoriale ar trebui promovate şi în cadrul altor programe decât FEDR 
în vederea creării unor „porţi de acces” suplimentare pentru autorităţile locale.  

(3) Politica privind locuinţele şi ocuparea forţei de muncă sunt două domenii politice 
în care autorităţile locale mai mici suferă adesea de lipsa de competenţe adecvate 
pentru eliminarea disparităţilor. Rolul de facilitator al UE în aceste domenii 
(promovarea proiectelor, a cercetării şi a măsurilor) trebuie întărit şi mai mult.  

(4) Programele de finanţare care oferă soluţii „inovatoare” şi „exploratoare” la 
provocările locale care se modifică într-un ritm alert sunt esenţiale pentru 
autorităţile locale mici şi mijlocii şi trebuie dezvoltate în continuare.   

(5) Promovarea şi sprijinirea schimbului de cunoştinţe, mai ales în legătură cu 
probleme locale, trebuie integrate în programele relevante ale UE (de exemplu, 
acestea ar trebui luate mai mult în considerare în cadrul programelor de 
cooperare transnaţională).     

(6) Evaluarea politicilor locale trebuie integrată în procesul de acumulare a 
cunoştinţelor la nivel local. Ciclul exemplar care porneşte de la dezvoltarea 
politicilor şi se încheie cu punerea în aplicare şi acumularea de cunoştinţe este 
testat în toate politicile teritoriale ale UE pentru care este necesară implicarea 
actorilor locali.     

(7) Trebuie acumulată experienţă privind problemele de la nivel local şi în cadrul 
administraţiilor locale, care se confruntă adesea cu prea multe probleme 
administrative legate de punerea în aplicare a diverselor măsuri şi de absorbţia în 
timp util a fondurilor.   
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(8) Datorită activităţilor promovate de grupuri de actori locali (de exemplu grupuri de 
acţiune locală) este foarte clar care sunt realizările şi ale cui sunt acestea. Ar 
trebui dezvoltate în continuare abordările care promovează identificarea la nivel 
local a nevoilor locale, părţile implicate fiind conştiente de propria 
responsabilitate, pregătirea strategiilor locale şi punerea acestora în aplicare (de 
exemplu prin subvenţii globale).  

(9) În vederea sporirii şanselor autorităţilor locale în cadrul programelor de finanţare 
bazate pe concurenţă trebuie promovate programe de formare a competenţelor 
(şi la nivelul UE).   

(10) În ceea ce priveşte sarcina administrativă legată de administrarea proiectelor UE, 
trebuie revizuite criteriile privind proporţionalitatea cerinţelor, în special privind 
autorităţile locale mici şi mijlocii.     

(11) Autorităţile locale are trebuie să se implice mai mult în elaborarea politicilor (la 
nivel regional, naţional şi al Uniunii Europene) pentru a se asigura defalcarea 
acţiunilor la nivel local şi adaptarea strategiilor UE la actorii locali.   

(12) Dezvoltarea, prezentarea şi evaluarea strategiilor majore ale UE (Lisabona, 
Gothenburg etc.) trebuie să ia în considerare şi să facă vizibilă contribuţia locală 
în vederea sporirii angajamentului actorilor de la nivel local.   


