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                              COMUNELOR
 Buletin informativ lunar al Asociației Comunelor din România

Primăriile interesate să
înceapă sau să continue
lucrările de cadastru
primesc în 2021 câte
160.000 de lei, în cadrul
etapei de finanțare VII.
Anul acesta, suma
totală alocată etapei de
finanțare VII și
destinată celor 2.371

PRIMĂRIILE INTERESATE SĂ ÎNCEAPĂ SAU SĂ CONTINUE
LUCRĂRILE DE CADASTRU PRIMESC ÎN 2021 CÂTE 160.000 DE LEI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
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VOCEA Dedicat Administrației din România

de primării este de
aproximativ 380 de
milioane de lei.
Primarii interesați pot
încheia contracte de
finanțare cu oficiile de
cadastru și publicitate
imobiliară (#OCPI).
Durata acestora este
de 18 luni. ANCPI va 

deconta între 100 și 220
de lei/imobil (cu TVA
inclus), în funcție de
gradul de dificultate a
terenului. Banii vor fi
virați în conturile
primăriilor după
deschiderea noilor cărți
funciare aferente
imobilelor recepționate.

https://www.facebook.com/hashtag/cadastru?__eep__=6&__cft__[0]=AZU2_QW0vCTrWzSLNkUQBEvRi8Q7mHXdDdH6VQUCGpuAuQxA5chbJp36MylZaalQyo8qhA1skl9ALGYXxBjVcCanB2MAPAug4dGvxYvv3EJ-WrMUcbpjgONSjbbrLWFLncaL_WOtdzcIygQ0zrgqcTcOwJCmA22zj8Sx4epG9sffF19kQmpYdgocoFc6DhedNAQ7VWiKfKqiwTgKwSy560UyKHPwutoCPsDv1XxU6-677w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cadastru?__eep__=6&__cft__[0]=AZU2_QW0vCTrWzSLNkUQBEvRi8Q7mHXdDdH6VQUCGpuAuQxA5chbJp36MylZaalQyo8qhA1skl9ALGYXxBjVcCanB2MAPAug4dGvxYvv3EJ-WrMUcbpjgONSjbbrLWFLncaL_WOtdzcIygQ0zrgqcTcOwJCmA22zj8Sx4epG9sffF19kQmpYdgocoFc6DhedNAQ7VWiKfKqiwTgKwSy560UyKHPwutoCPsDv1XxU6-677w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ocpi?__eep__=6&__cft__[0]=AZU2_QW0vCTrWzSLNkUQBEvRi8Q7mHXdDdH6VQUCGpuAuQxA5chbJp36MylZaalQyo8qhA1skl9ALGYXxBjVcCanB2MAPAug4dGvxYvv3EJ-WrMUcbpjgONSjbbrLWFLncaL_WOtdzcIygQ0zrgqcTcOwJCmA22zj8Sx4epG9sffF19kQmpYdgocoFc6DhedNAQ7VWiKfKqiwTgKwSy560UyKHPwutoCPsDv1XxU6-677w&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/ancpi?__eep__=6&__cft__[0]=AZU2_QW0vCTrWzSLNkUQBEvRi8Q7mHXdDdH6VQUCGpuAuQxA5chbJp36MylZaalQyo8qhA1skl9ALGYXxBjVcCanB2MAPAug4dGvxYvv3EJ-WrMUcbpjgONSjbbrLWFLncaL_WOtdzcIygQ0zrgqcTcOwJCmA22zj8Sx4epG9sffF19kQmpYdgocoFc6DhedNAQ7VWiKfKqiwTgKwSy560UyKHPwutoCPsDv1XxU6-677w&__tn__=*NK-y-R


AC0R A DEMARAT ATELIERELE DE LUCRU DIN CADRUL PROIECTULUI
„CONSOLIDAREA COOPERĂRII DINTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI STRUCTURILE ASOCIATIVE
ALE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE”

 Finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
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ACoR a demarat atelierele de lucru din cadrul proiectului „Consolidarea
cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și
structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, COD SMIS
130587, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Primul atelier s-a desfășurat în comuna Negrilești, județul Galați, în data de 5
martie, în prezența a 22 de persoane (primari și secretari generali ai
comunelor din județul Galați).
 Aceste ateliere vin în sprijinul funcționarilor publici din administrația locală de
la nivelul comunelor, care vor contribui, la rândul lor, la dezvoltarea unor
instrumente de consultare și comunicare create în cadrul proiectului.

 Astfel, în urma discuțiilor purtate în cadrul evenimentului echipa proiectului
primește informații despre percepția primarilor și funcționarilor publici cu
privirea la modalitățile de îmbunătățire a cooperării și comunicării eficiente
atât pe plan intern, în cadrul ACoR, cât și extern cu autoritățile publice
centrale.

În concluzie, toți participanții la eveniment au subliniat nevoia/ necesitatea de
a se face auziți la nivelul administrației centrale.



ȘEDINȚA GRUPULUI DE LUCRU FRANȚA-ROMÂNIA
ORGANIZATĂ DE AMBASADA FRANȚEI
 Impactul social creat de criza COVID-19 

Miercuri, 10 martie 2021, a avut loc Ședința grupului de lucru Franța-România.
Evenimentul organizat de Ambasada Franței în România a avut ca subiect principal
impactul social creat de criza COVID-19.
Reprezentantul Asociației Comunelor din România a fost dna Mariana GÂJU, prim-
vicepreședintele ACoR și primarul comunei Cumpăna, județul Constanța.
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Dna Mariana GÂJU a subliniat în cadrul întâlnirii presiunea pe care au resimțit-o autoritățile
publice locale, mai ales cele din mediul rural, în ceea ce privește cheltuielile cu
echipamentele de protecție și alimentele pentru persoanele vulnerabile cu vârsta peste 65
de ani.

Totodată, primarul comunei Cumpăna a împărtășit cu cei prezenți felul în care a reușit să
organizeze propriul centru de vaccinare al comunei, reiterând necesitatea repartizării mai
multor doze de vaccin în mediul rural.

La final, dna Mariana GÂJU a mulțumit Ambasadei Franței în România pentru sprijinul primit
de-a lungul timpului și pentru buna colaborare pe care o are cu Asociația Comunelor din
România.
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AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU
AGRICULTURĂ (APIA) ELIBEREAZĂ ADEVERINȚE
PENTRU BENEFICIARII CAMPANIEI 2021
Valoarea creditului va fi de până la 90% din valoarea sumei calculate conform adeverinței
eliberate de APIA

  APIA informează că a încheiat convenții pentru finanțarea capitalului de lucru cu instituții bancare
și nebancare și, începând din 15.03.2021, eliberează adeverințe pentru beneficiarii schemelor de
plăți directe (schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plată pentru practici
agricole benefice pentru climă şi mediu) şi pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă (Măsura
10 – Agromediu și climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura 13 Plăți pentru zone care se
confruntă cu constrângeri naturale), implementate de Agenție în cadrul Campaniei 2021.
Aceste convenții se adresează fermierilor care intenționează sa acceseze credite în vederea
finanțării activităților curente, de la instituțiile bancare și non-bancare care au încheiat convenții cu
APIA.
  Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin
care confirmă că acesta a depus Cererea unică de plată pentru anul 2021 solicitând sprijin pentru
schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice
pentru climă şi mediu și/sau pentru măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13.
  De asemenea, prin adeverință se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafața determinată la plată
pentru schemele de plată care fac obiectul convenției, că s-a efectuat controlul administrativ sau
controlul preliminar sau datele au fost preluate din informațiile existente în cererea închisă în
aplicația IPA online și înregistrată în IACS, după caz, asupra cererii beneficiarului referitor la
eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenției și că beneficiarul, la data emiterii
Adeverinței, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind
condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislația în vigoare.
 Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a
Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de
bănci fermierilor.
  Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe
site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.apia.org.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR3czZ4jIABBo1eabsSlRwRXLLhpAuHHX65A-IHexFkjo-36iSYt_ztT7tI&h=AT3sfPwEWLi5Du22igc5Hnu-9EVcYEYgGf7Y_BMSQ4l1s49L9iNCnWbJLMdJjFHdjVVbCKB0eqO1GTnZbHpyMrs-v4LMF1DBlGxUI5z9ZdDAdCx2HBqjVvTk8yfgx0vUSJGh&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT02ZFNyc3dGtjDSJsGBTdePbcYV8DoqGjoC76e5SXkW3T_oKWXYktXHzc3xo3S3wjohyH3dzQ_lFRBBLlOlViBoEAjBFf2g-frit7T_mm-3PS2s8xY12eJzzrY7B1fsr62BmTA4ByXjvq9dRor2rMPTX_QzFRYGCID_rnvuxOI944VBlvejGupkGD5Zwcj6vbBdsN_SErkyQzcZIcZX4N5GWr4vOk_7RVjukz5nDYTTt8f5bsK8LUYHHg
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SESIUNE DE WEBINARII FRANCO-ROMÂNE AVÂND CA
TEME DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN MEDIUL RURAL ȘI
PROGRAMUL LEADER
Organizate de Ambasada Franței si ministerele agriculturii și dezvoltării rurale din Franța și din România

În data de 12 martie 2021, Ambasada Franței si ministerele agriculturii și dezvoltării rurale din

Franța și din România au organizat o primă întâlnire care face parte din seria de webinarii franco-

române având ca teme Dezvoltarea Durabilă în mediul rural și programul LEADER. Obiectivul

acestor întâlniri este de a invita partenerii francezi și români să se implice într-o nouă dinamică de

cooperare bazată pe rețeaua de cooperare descentralizată franco-română (actualmente

aproximativ 120 de parteneriate active) și pe programul LEADER al noii Politici agricole comune

(PAC). 

Pentru a identifica exemple de bune practici în România și în Franța, reuniunile se vor concentra pe

următoarele patru teme: ✔ dezvoltare durabilă în sate și zone rurale; ✔ sisteme agricole durabile și

proiecte de marketing în zonele rurale; ✔ implicare socială și incluziune în serviciul dezvoltării

durabile a zonelor rurale; ✔măsuri și inițiative agroecologice pentru dezvoltare rurală durabilă.
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Din partea Asociației Comunelor din România, la întâlnire au participat: Emil DRĂGHICI,
președintele Asociației Comunelor din România, primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița;
Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, președintele Filialei Județene Sibiu a ACoR și primarul comunei
Sadu, județul Sibiu și Corina-Alexandra GHEORGHE, șef birou relații internaționale din aparatul
executiv al ACoR.
 În cadrul întâlnirii, președintele ACoR, domnul Emil DRĂGHICI, a ținut să precizeze că dorește ca
reprezentanții Congresului Autorităților locale din Republica Moldova (CALM) să se alăture
activităților de cooperare descentralizată franco-română, lucru discutat și în cadrul Forumului
Cooperării Descentralizate Franco-Român, organizat la Lyon, Republica Franceză, în perioada 31
martie - 4 aprilie 2019.



Miercuri, 24 martie, a avut loc întâlnirea Consiliului Interministerial pentru

Siguranța Rutieră (CISR) coordonat de Cătălin DRULĂ, ministrul

transporturilor și infrastructurii și președintele Consiliului.

Discuțiile au vizat elaborarea noii Strategii a Siguranței Rutiere pentru

perioada 2021 -2030.
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 asumarea siguranței rutiere ca prioritate și necesitatea stabilirii unui cadru legislativ pe
termen mediu/lung in domeniul Siguranței Rutiere;
 siguranța rutieră în contextul actual european.

Subiectele principale dezbătute au fost:

ACoR a fost reprezentată de Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, primarul comunei Sadu, județul
Sibiu, care în luarea de cuvânt a evidențiat importanta acestei strategii naționale.
Primarul comunei Sadu a reiterat rolul determinant pe care administrația publică locală îl
are ca partener al unităților de învățământ și necesitatea introducerii în școli a studiului
privind siguranța circulației și respectul în trafic.
Totodată, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN a vorbit despre sprijinirea de către UAT-uri a
activităților extrașcolare (Ex: patrule de circulație) și, nu în ultimul rând, de rolul pe care
acestea îl au în promovarea politicilor de dezvoltare a sistemelor de supraveghere și
monitorizare a traficului, precum și în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor lente sau
agricole, care circula pe drumurile publice.
Consiliul a adoptat calendarul de lucru, precum și Hotărârea prin care se reafirmă
angajamentul de a declara siguranța rutieră prioritate naționala.
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ÎNTÂLNIREA CONSILIULUI INTERMINISTERIAL PENTRU
SIGURANȚA RUTIERĂ (CISR) COORDONAT DE CĂTĂLIN DRULĂ
Elaborarea noii Strategii a Siguranței Rutiere pentru perioada 2021 -2030. 



De asemenea, membrii Consiliului director al fiecărei Filiale Județene mai sus menționate și-au ales

președintele.

Astfel, a fost realeasă în funcția de președinte al Filialei Județene Constanța a ACoR, dna Mariana

GÂJU, primarul comunei Constanța. 

Noul președinte al Filialei Județene  Cluj a ACoR este dl Radu-Florin ABRUDAN, primarul comunei

Ciucea. 

Dl Ion DUMITRU, primarul comunei Albota, reprezintă interesele comunelor din județul Argeș, fiind

reales în funcția de președinte al Filialei Județene Argeș a ACoR . 

Primarul comunei Valea Salciei, dl Marian MUȘAT, a fost ales  în funcția de președinte al Filialei

Județene Buzău a ACoR. 
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 În luna martie au avut loc
Adunările generale ale
Filialelor Județene Constanța (3
martie), Cluj (12 martie), Argeș
(25 martie) și Buzău (26 martie)  
ale Asociației Comunelor din
România.

 Convocările Adunărilor generale
ale Filialelor Județene ale
Asociației Comunelor din România
au venit în întâmpinarea necesității
de organizare a alegerilor pentru
Consiliul director și pentru
cenzorul acestora.

C o p y r i g h t   A C o R  2 0 2 1

ADUNĂRILE GENERALE ALE FILIALELOR JUDEȚENE
CONSTANȚA, CLUJ, ARGEȘ, BUZĂU, VASLUI ALE AC0R
Sesiuni extraordinare pentru alegerea Consiliilor directoare și a cenzorilor



𝑽𝒓𝒆𝒊 𝒔�̆� �̦�𝒕𝒊𝒊 𝒄𝒖𝒎 𝒑𝒐�̦�𝒊 𝒆𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒍𝒊𝒄𝒕𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆 �̂�𝒏
𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂�̦�𝒊𝒂 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄�̆�? 𝑺𝒂𝒖 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒖𝒏𝒕 𝒎𝒊𝒋𝒍𝒐𝒂𝒄𝒆𝒍𝒆
𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒂𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒂 𝒇𝒂𝒑𝒕𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒖𝒑�̦�𝒊𝒆 �̂�𝒏
�̂�𝒏𝒗�̆��̦��̆�𝒎�̂�𝒏𝒕? 

   În contextul în care în ultima vreme au apărut forme noi de relații între sectorul public și
sectoarele comerciale sau non-profit, care dau naștere unor forme de colaborare din ce în
ce mai strânse cum sunt: parteneriatul public/privat, schimburi de personal și sponsorizări.
 Experții E-TIC au pregătit o serie de ghiduri, pe care le puteți consulta aici:
https://centru.e-tic.ro/kb/ghiduri-modele/ghiduri/, dacă aveți nevoie de îndrumare
privind conflictul de interese din sectorul public.
  De asemenea, au apărut forme noi de activitate în sectorul public care ar putea duce la
apariția unor schimbări în obligațiile și loialitățile tradiționale ale angajaților.
  Astfel, în mod evident există un potențial în creștere de forme noi de conflict de interese
care implică interesele personale și obligațiile publice ale persoanei oficiale respective, iar
creșterea preocupării publicului a exercitat presiune asupra guvernelor ca acestea să ia
măsuri pentru a nu fi compromisă corectitudinea procesului de luare a deciziilor oficiale.
Accesați centru.e-tic.ro și aflați mai multe.

CENTRUL DE INFORMARE E-TIC
Ai o întrebare legată de conflictul de interese în administrația publică -
noi avem răspunsul
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https://centru.e-tic.ro/kb/ghiduri-modele/ghiduri/?fbclid=IwAR1WTLp7kOqxEbLsbNGOmv6bAXOjaV8k2s1rOSF4FtibLVBiEy0epwwMyS0


Nostalgia vremurilor copilăriei petrecute în lumea mirifică a satului în care, asemeni multora, m-am născut, crescut și

unde am prins gustul muncii câmpului și creșterii animalelor deodată cu cel al cărții și scrisului în limbajul neaoș

românesc s-a înrădăcinat atât de adânc în mintea mea încât a ajuns să-mi fie de-a dreptul călăuză în ceea ce aveam

să fac mai târziu.

Îmbietoarele cărări spre civilizația excesivă, asfalt și betoane, fie ele și frumos ornamentate, bucătăria de sub

microunde la ușă și-atât de multe alte lucruri cuceritoare de minți slabe n-au reușit să mă desprindă de rădăcini.Cui

oare ar putea să nu-i placă moalele ierbii de sub tălpile dezgolite de „petrolul“ frumos ţesut, aerul proaspăt mai ales

după o ploaie de vară, pomii înfloriţi şi bâzâitul harnicelor albine printre ele? Ori cireada de vaci în amurg întorcându-

se de la imaş? Sau laptele proaspăt abia muls? Să nu mai vorbim de mămăliga rece coaptă pe plită şi unsă cu magiun

înfulecată în mers spre treburile din bătătură de care acum abia ne-aducem aminte?!

Doamne, câte lucruri ne poate oferi – încă – viaţa la ţară, existenţa în lumea satului!

Am parcurs un drum lung, n-aş spune anevoios, până să ajung acolo de unde să pot oferi la rându-mi ceva satului de

unde îmi trag şi-acum seva izbucnirilor mele alfabetice pe care le rânduiesc adesea în scrieri şi fapte. Am scris mult

despre viaţa şi munca la ţară, despre truda celor care fac să avem ce pune pe mese, despre obiceiurile şi tradiţiile

specifice ruralului românesc, dar parcă prea puţin am făcut pentru ceea ce respect cu toată fiinţa mea. Şi-atunci…

Atunci am încercat să împlinesc un vis. Dar parcă tot puţin înseamnă „construcţia“ unei publicaţii dedicate celor

care au constituit izvor de civilizaţie şi trăinicie de-a lungul veacurilor. O publicație căreia i-am dat un nume, aș

zice, predestinat: LUMEA SATULUI – revista care de cincisprezece ani, prin colectivul său redacţional de

excepţie, a încercat să relanseze ancora trăiniciei a tot ce s-a creat în acest spațiu: limba, tradițiile și obiceiurile,

până la urmă tot ce înseamnă cultură și civilzație ce greu își poate găsi asemănare printre alte popoare.

Comunitățile rurale, constituite într-o formă asociativă în urmă cu 24 de ani, cu rosturi bine definite, este parte

acum și la ceea ce am dorit să fie LUMEA SATULUI: un port-drapel al făuritorilor de pâine, civilizației rurale, al

valorilor acestui neam greu încercat de-a lungul timpului.

Așadar, ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA, ce a dovedit în timp preocupare și interes pentru

modernizarea și bunăstarea satului românesc, de altfel scopul existenței sale, este de acum și părtașa reașezării

revistei LUMEA SATULUI în LUMEA EI. În lumea pentru care a luat ființă. Cu siguranță comunicarea și

promovarea imenselor valori zăgăzuite încă în spațiul rural vor căpăta de-acum alte valențe, grație tuturor celor

care și-au dat girul pentru un astfel de parteneriat.

Ion BANU, editor general Lumea Satului

LUMEA SATULUI ÎN LUMEA EI
Parteneriatul dintre Asociația Comunelor din România și Revista
Lumea Satului

F E B R U A R I E  2 0 2 1  P A G I N A  9 V O C E A  C O M U N E L O R

C o p y r i g h t   A C o R  2 0 2 1


