Stagii de practică pentru administratorii publici din România
În perioada 20 – 30 iunie 2011, în cadrul proiectului „Administratorul public – factor de succes
pentru un management eficient la nivel local”, cod SMIS 2985, cofinanţat din FSE prin Programul
Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, s-au desfăşurat, în Spania, stagii de practică pentru 25
de administratori publici din România.
Stagiile au avut drept obiectiv realizarea unor schimburi de experienţă între administratorii publici
din România şi omologii lor spanioli, pe parcursul activităţii având ocazia să cunoască elemente specifice
exercitării funcţiei de administrator public în Spania, precum şi posibilitatea cunoaşterii în detaliu a
modalităţii de desfăşurare a activităţilor curente la instituţiile gazdă.
Scopul stagiilor de practică a constat în acumularea de informaţii şi cunoştinţe privind:







Modul de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale din Spania, pe cele 3 paliere
administrative, respectiv: central (naţional), regional şi local (provincii şi localităţi);
Tipurile de responsabilităţi şi competenţe aflate în gestiunea fiecărui palier administrativ;
Tipul de servicii furnizate cetăţenilor şi proiectele pe care le derulează autorităţile publice locale;
gestionarea patrimoniului şi managementul financiar la nivelul autorităţilor publice locale;
bune practici de constituire şi organizare a diferitelor structuri în cadrul autorităţilor locale
pentru asigurarea unui management administrativ şi financiar riguros pentru implementarea
proiectelor cu finanţare europeană;
Rolul şi atribuţiile persoanei asimilate poziţiei de administrator public.

Lecţii învăţate:








Odată cu modificarea Constituţiei, în anul 1978, Spania a trecut la un nou sistem administrativ,
pe 3 paliere, prin crearea regiunilor (comunităţi autonome). Acesta este şi momentul în care
procesul de descentralizare capătă o nouă dimensiune, se revizuieşte alocarea competenţelor
administrative şi financiare şi se pun bazele unor noi relaţii de colaborare între cele 3 paliere
administrative;
Cunoscută ca fiind una dintre ţările în care absorbţia fondurilor structurale a fost una de succes şi
un model de bună practică, Spania a acordat o atenţie sporită creării acelor structuri şi
mecanisme de funcţionare care să permită o implementare corespunzătoare a programelor de
finanţare ale Comisiei Europene. În acest sens, au fost create organismele autonome, parte
integrantă a autorităţilor administraţiei publice locale, cu sistem de administrare şi buget propriu;
Există o preocupare constantă a administraţiei publice locale de implementare a modelelor de
excelenţă în administraţia publică locală, (ca în exemplul localităţii Alcobendas), mai ales în
ceea ce priveşte stimularea iniţiativelor de participare cetăţenească, demonstrându-se şi în acest
fel că administraţia publică locală este orientată către cetăţean;
Un partener puternic de dialog al Guvernului naţional şi regional este Federaţia Spaniolă a
Localităţilor şi Provinciilor, cu rol principal de coordonare a politicilor de dezvoltare şi
consultare din partea autorităţilor centrale şi regionale în acţiunile de modificare sau iniţiere a
actelor normative.

Delegaţia din România a manifestat un interes deosebit şi în ceea ce priveşte aria responsabilităţilor
şi competenţelor pe care autorităţile locale o au în furnizarea de servicii către cetăţeni.

