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INFORMARE
Referitor: participare la vizita de lucru organizată de Asociația Municipiilor din
România, în Republica Estonia și Olanda, în perioada 4-10 martie 2018
În perioada 4 – 10 martie 2018, am participat la vizita de lucru în Estonia şi Olanda
organizată de Asociaţia Municipiilor din România. Deplasarea delegației AMR, din care au
făcut parte 15 primari, a avut scopul de a stabili și consolida, bilateral, contacte și schimburi
de experiență, colaborări în ceea ce privește bunele practici în domeniul digitalizării, ale
sistemului de salubritate precum şi în domeniul informatizării serviciilor publice.
În Estonia am participat la discuţii cu experţii Ministerului de Finanţe pentru politici
regionale şi de dezvoltare, această țară fiind un exemplu de bune practici, după ce, la finalul a
aproape 20 de ani de demersuri, întreg sistemul unităţilor administrativ - teritoriale s-a
reformat, prin reducerea de la 213 UAT-uri, la 79, având ca rezultat reducerea cheltuielilor,
debirocratizarea şi creşterea puterii financiare şi a eficienţei activităţii în administraţia publică.
Programul de lucru a continuat cu o întâlnire extrem de importantă, cea cu experţii din
cadrul centrului de excelenţă IT pentru municipalităţi. Aceasta, în condiţiile în care, în
Estonia, ca urmare a implementării unei strategii complexe, atât la nivel local, cât şi la nivel
naţional, 98% dintre cetăţeni deţin un ID electronic, 99% din tranzacţiile bancare sunt făcute
în sistem electronic, 95% din taxe şi impozite sunt încasate electronic, iar 98% din noile firme
sunt înfiinţate în sistem electronic. Tot aici s-a făcut şi o analiză a procesului de digitalizare,
dobândind informațiile necesare pentru implementarea modelelor de bune practici pentru
eficientizarea actului administrativ.
Împreună cu Ambasadorul României în Estonia, Excelența Sa, doamna Daniela
Mihaela Cămărăşan şi cu Primarul Orașului Tallinn, domnul Taavi Aas, am vizitat una dintre
cele mai moderne stații de sortare și transfer deșeuri deținute și administrate de
municipalitatea din Tallinn, dându-ne ocazia să observăm modul de lucru, dar și să aflăm că,
la această stație, întreaga țară aduce materiale recuperate, pentru ca, ulterior, acestea, în baza
contractelor existente, să ajungă la diferite fabrici din Europa.
Deosebit de utile au fost şi discuţiile purtate cu primarii estonieni şi reprezentanții
companiilor ce activează în sfera serviciilor publice, printre temele abordate regăsindu-se
utilitatea unui tichet unic valabil pentru transportul public în întreaga țară și de posibilitatea
extinderii la sistemul de parcări, inclusiv pentru transportul de mărfuri. Ținând cont de faptul
că, în Estonia, clima este una mai rece decât în România, discuțiile s-au îndreptat și spre
soluțiile pe care estonienii le implementează în cadrul anvelopării termice. În egală măsură,
referitor la problema gestionării deșeurilor, s-au evidențiat soluțiile implementate în Estonia
pentru o mai bună colectare: cointeresarea cetățenilor s-a realizat atât prin măsuri de
constrângere, cât și prin măsuri de stimulare, prin recompense.
Un moment important al vizitei în Estonia l-a constituit întâlnirea cu reprezentanții
Agenției de Investiții din Estonia. Este vorba de instituția care integrează acțiunile de
promovare a inițiativelor de cooperare economică a firmelor estoniene cu parteneri din

întreaga lume. S-a pus accent, în cadrul dezbaterilor, pe faptul că implementarea digitalizării
pentru procedurile de inființare a firmelor și a tranzacțiilor, în general, reprezintă un atuu
important pentru mediul economic din Estonia. În mod evident, întreg sistemul beneficiază de
expertiza și consilierea unui sistem universitar diversificat și eficient, axat pe nevoile ce reies
din piața muncii.
La E- gouvernance Academy, delegația AMR a fost întâmpinată de directorul adjunct,
domnul Hannes Ansok. Domnia sa a făcut o prezentare a metodelor de consultanță privind
bunele practici de e-guvernare, e-democrație și dezvoltarea societății informaționale.
În perioada 8-10 martie 2018, în Olanda, am avut întâlniri cu autorităţile locale, cu
specialiştii municipalităţilor pe diferite domenii şi cu oamenii de afaceri.
La întâlnirea cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din Olanda – VNG, discuţiile
au vizat probleme de interes comun privind reforma administrativă şi finanţarea autorităţilor
publice locale. VNG a oferit informaţii despre modalităţile prin care se asigură consultanţă şi
sprijin membrilor. Asociaţia are relaţii solide de cooperare cu Guvernul, Parlamentul,
societatea civilă şi sindicatele dar a înfiinţat şi o serie de companii ce oferă consultanţă şi
expertiză municipiilor, în domenii cheie, astfel încât, autorităţile locale să poată beneficia de
aceste facilităţi la preţuri corecte şi, implicit, să economisească substanţial pentru aceste
servicii.
La Haga, delegaţia AMR a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Platformei 3.1,
fiind prezentate domeniile de activitate ale acestei instituţii. În timp ce colaborarea cu
autorităţile vizează amenajarea şi dezvoltarea urbană, prin integrarea serviciilor publice, în
ceea ce priveşte cooperarea cu mediul privat aceasta se axează pe implementarea conceptelor
de tip Smart City. După ce partea română şi-a prezentat obiectivele şi programele,
reprezentanţii celor două delegaţii au fost de acord cu punerea bazelor unor relaţii de
colaborare.
O întâlnire deosebit de interesantă a fost cea cu reprezentanţii municipalităţii din Haga,
unde împreună cu viceprimarul Rabin Baldewsingh, responsabil pentru Politici Sociale,
Ocuparea Forței de Muncă, Contacte Externe, Politica de Integrare și Sport, am schimbat
opinii referitoare la modul de organizare existent la nivelul administraţiilor locale din cele
două ţări, al primăriilor şi al Consiliilor Locale, diferenţa semnificativă fiind în ceea ce
priveşte bugetele de care dispun. Administraţia locală din Olanda pune accent pe
transferarea operaţiunilor în online, digitalizarea activităţii fiind o prioritate, în condiţiile în
care 95% din cetăţeni au acces şi utilizează internetul. Olanda, la fel ca Estonia, a beneficiat
de o reformă amplă, la nivel administrativ. În acest fel, ca urmare a unui proces continuu şi
bine organizat, numărul de unităţi administrativ teritoriale a fost redus de la 600 la 380. În
privinţa finanţării, 90% din fondurile autorităţilor publice locale provin de la Guvern.
Delegaţia AMR a beneficiat pe parcursul întregii vizite, de spirjinul Ambasadei
României în Olanda şi de implicarea directă a doamnei Ambasador, Excelenţa Sa Brânduşa
Predescu.
Împreună cu colegii din delegaţie am avut întrevederi la Agenţia de Investiţii din
Olanda, în cadrul cărora am prezentat părţii olandeze câteva dintre proiectele prioritare pentru
Municipiul Roman, dar şi oportunităţile de investiţii pentru oamenii de afaceri olandezi în
zona noastră.
Prin participarea la vizita de lucru în Estonia și Olanda am avut posibilitatea de a intra
în contact şi a cunoaşte modele de administraţie modernă, având oportunitatea de a învăța de
la țările mai dezvoltate, dar cred că pentru asta trebuie să fim mai aplicați și implicați în
realizarea reformelor și în încheierea de parteneriate benefice comunităţii noastre.
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