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Scara acțiunii colectivităților locale a devenit, pe parcursul ultimelor două decenii, din ce în ce  

 

 

 

Scara acțiunilor colectivităților teritoriale a devenit, pe parcursul ultimelor două decenii, din 

ce în ce mai centrală în definirea și implementarea politicilor sociale. În Europa de est, în 

ciuda procesului de descentralizare, încă nefinalizat, și a moștenirii unei importante 

centralizări, concluzia care se impune este următoarea: actorii publici locali au devenit de 

necontestat în implementarea acțiunii sociale.  

Recunoaşterea rolului ONG-urilor, coordonarea acțiunilor din teren, delegarea serviciilor și  

ameliorarea calităţii lor, toate acestea se întâmplă în cadrul dialogului cu  colectivitățile.  

Plecând de la această constatare, Procopil a făcut o prioritate din dialogul cu colectivităţile: în 

cadrul proiectelor, al formărilor, dar și din cadrul unui spațiu menit schimbului de experiență 

foarte special: RIAS ( Consolidare Instituțională și Acțiune Socială).  

Această fișă revine asupra experienței și a învăţămintelor rezultate din proiectul RIAS, 

explorând trei provocări.  
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CONTEXT  

 

 

Deși colectivitățile joacă un rol din ce în ce mai determinant în definirea și punerea în practică a acțiunii 

sociale la nivel local, în prezent ele se confruntă, în România, Bulgaria sau Republica Moldova (dar și în alte 

țări) cu două probleme :  

• absența sau fragilitatea cadrelor strategice care permit încadrarea acțiunii sociale la nivel local, în 
funcţie de  :  
 

o absența sau slaba evaluare a nevoilor  populaţiei locale, a resurselor și a serviciilor existente 
în teritoriu,   

o rigiditatea cadrelor de acțiune, dezvoltate la nivel național, şi faptul că respectivele  
colectivități fac dovada unei flexibilităţi precare atunci când este vorba de implementare,  

o lipsa mijloacelor, a resurselor umane și de expertiză, la nivelul colectivităților, pentru a 
dezvolta serviciile și pentru a supraveghea implementarea lor, în domeniul acțiunii sociale. 
 

• O cultură a participării care rămâne destul de fragilă, în același timp la nivelul autoritătilor  publice 

locale și chiar a beneficiarilor. În spatele cadrelor de participare care există în teorie la nivel local 

(consilii locale”, „consilii consultative”, etc) realitatea participării este cât se poate de variabilă.  

În fața acestor două probleme, prioritatea este acordată  iniţierii unui dialog al colectivităților atât între ele 

cât și cu asociațiile prezente în teritoriul lor.   

În ce fel ?   

Procopil a explorat mai multe piste în acest domeniu :   

• Formările care au adus laolaltă actorii asociativi și actorii publici locali  

(vezi Fișa Nr 5)  

• Sprijinul acordat proiectelor realizate în comun: mai ales prin intermediul fondurilor de 

susţinere ( Fondul de Sprijin al Reţelelor Departamentale, Fondul de Susținere a Inițiativelor 

Departamentale, etc) , care au în comun implicarea actorilor publici în implementarea și 

supravegherea proiectelor din teren .   

• Dezvoltaterea unei dinamici de schimb de experiențe : Începând cu 2009 Procopil a 

dezvoltat un proiect vizând favorizarea dezvoltării politicilor și serviciilor de  acțiune socială prin 

intermediul  unei dinamici a schimbului de experiență: proiectul «Consolidare instituțională și 

acțiune socială » (RIAS)  

Acest al treilea proiect , RIAS este ceea  ce ne propunem să analizăm în detaliu. 
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1. ORIENTAREA ATENȚIEI ÎNSPRE COLECTIVITĂȚI  

 

 

Majoritatea programelor de «consolidare a capacităților» se referă, în prezent,  la lumea asociativă. Ele  

încearcă să încurajeze dialogul între asociații și autorităţile publice, dar fac lucrul acesta, înainte toate, prin 

intermediul asociațiilor. Poziția Procopil este însă diferită: programul caută să consolideze şi colectivitățile 

în mod progresiv şi direct  .   

 

Marie Laluque - Solidarité Laïque, Franța 

« RIAS a acordat un spațiu important colectivităților teritoriale. De la început, 

obiectivul nostru a fost ameliorarea politicilor publice (destinate copiilor, familiilor 

și  tinerilor), dar în primul rând am fost centraţi  pe contractarea  serviciilor de către  

asociații, eram „focusaţi pe asociaţii”.   

 

Încetul cu încetul , ne-am reorientat atenția, și am revenit la entitatea care avea 

competența și responsabilitatea pentru gestionarea și organizarea serviciilor 

sociale în acest domeniu  : mai exact colectivitatea teritorială. Este ceea ce ne-a 

făcut să considerăm  din altă perspectivă parteneriatul cu autorităţile  publice 

locale, părțile, realmente,  interesate de ceea ce doream să construim. »  

 

RIAS este un proiect dezvoltat între 2010 și 2012. De-a lungul acestei perioade, 34 de colectivități române, 

moldovene, bulgare și franceze au fost însoțite, în procesul de consolidare a gestiunii politicilor publicile 

de  acțiune socială, și mai ales prin intermediul schimburilor de practici.    

 

 

Programul RIAS în câteva statistici 

Prima fază a proiectului a permis realizarea unui cadru referitor la  modalitățile de 

implementare a politicilor publice de acțiune socială în diferitele colectivități 

teritoriale din cele patru țări ( 6 seminarii regionale). 

A doua fază a schimbului de practici a fost organizat în jurul  :  

- Atelierelor de schimb pe o serie  de probleme cheie : „organizarea teritorială și 

delegarea serviciilor sociale”; „programăre„; „identificarea nevoilor”, etc.  

 

- atelierelor de restituire organizate cu reţelele colectivităților locale, 

  

- meselor rotunde ale aleșilor în jurul problemelor de descentralizare, a repartizării 

competențelor etc.  
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CARE ESTE SCOPUL SCHIMBULUI DE EXPERIENȚĂ ÎN CADRUL COLECTIVITĂȚILOR ? 

Favorizarea schimbului cu colectivitățile permite răspunsul la două obiective complementare :  

- Acordarea permisiunii pentru consolidarea colectivităţilor :  

o Permițându-le  « să se situeze », să privească în perspectivă evoluţia serviciilor, a 

dificultăților, împreună cu alți actori de același fel, provenind din alte contexte regionale sau 

naționale. 

o Permițându-le să valorifice practicile inovatoare pe care le pot dezvolta și să cunoască  

practici interesante aparţinând altor țări. 

o Permițându-le intrarea într-o reţea, la nivel de regiune , țară și la nivel interstatal.  

 

Zlatka Angelova -  Fundația "Practici sociale în Comunitatea Europeană", 

Bulgaria 

« Îmi amintesc de un forum organizat în Velingrad, la care au fost invitate toate 

țările.  

Fiecare municipalitate era mândră să își prezinte propriile practici. Aceste întâlniri 

sunt o bună bază pentru a face lobby. Se permite, astfel,  crearea unor noi contacte 

într-un cadru informal; eu am descoperit practicile interesante puse în aplicare de 

municipalitățile din Varna sau Velicotârnovo .   

Am văzut că persoanele prezente făceau schimb de informații. Toată lumea căuta 

contacte și informații. »   
 

 

- Dezvoltarea unei pledoarii pentru o mai bună colaborare asociații / autorităţi publice   

 

o Permițând actorilor publici să promoveze, împreună cu «partenerii» lor , această 

colaborare cu asociațiile. Ideea unei colaborări cu asociațiile este mai potrivită, mai legitimă în 

ochii puterilor publice locale, dat fiind faptul că este realizată și susținută de alți actori publici.  

Exemplul colectivităților străine (în special a celor franceze) permite grăbirea reprezentărilor și 

forțează deschiderea unei noi dezbateri : 

Guy Carrieux –  Departamentul din Marne, Franța 

« Atunci când această problemă, a locului ocupat de asociații în dinamica rețelei 

sociale locale, a fost abordată, am crezut că mă voi confrunta cu obstacole din 

partea reprezentanților administrativi ai colectivităților teritoriale, care au făcut 

cunoscut faptul că la ei aceasta nu poate funcționa aşa ; apoi reacțiile asociațiilor 

care au insistat asupra complementarității lor. (…)  

 În discuția avută , numeroși responsabili de asociații au venit ca să îmi spună 

« faceți ca acest mesaj să circule deoarece suntem departe de ceea ce ați 

descris » .  
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(…) Cred că am zdruncinat un pic certitudinile politice ale momentului , (..) 

bazându-ne mai mult pe exemple decât pe revendicări. » 

o Prezentând dovada exemplului : punând în lumină practicile de colaborare care funcționează : 

RIAS apărea ca un mijloc de promovare a practicilor concrete de colaborare între asociații și 

colectivități, și de iniţiere a unui fel de « pledoarie prin exemplu». 

Daniela Gheorghe – FONPC, România 

« Acest schimb de experiențe a fost foarte util deoarece dacă noi  spunem că este 

necesară o dezvoltare a delegăriii serviciilor, ele (colectivitățile) spun că este doar 

părerea ONG-urilor. Dar când unul dintre Directorii noștri, ai Serviciului de 

Protecție a Copilului, vede cum se desfășoară lucrurile, se întoarce și începe să 

aibă aceeaşi părere cu  ONG-urile..De aceea aceste schimburi ne-au ajutat mult.” 

   

 

Aceste schimburi au făcut ca anumite parteneriate să meargă mai departe, formalizând  

schimburile de experiențe prin intermediul unui «Ghid Practic », distribuit de către colectivități :

   

 

În Bulgaria, ghidul practic privind colaborările între colectivități și asociații 

Una din producțiile comune a RNE bulgare și a Asociației Naționale a 
Municipalităților Republicii Bulgare (ANMRB) este realizarea unui «ghid» având ca 
subiect practicile de colaborare între municipalități și asociații. Acest ghid 
propune o serie de 13 exemple de colaborare între colectivități și asociații, și 
prezintă o serie de recomandări pentru a ghida colectivitățile în această 
deschidere către asociații.  

Ghidul a fost distribuit în cadrul rețelei municipalităților bulgare, atât în rândul 
serviciilor tehnice a acțiunii sociale cât și în rândul aleșilor. El a părut a fi  un 
instrument important pentru colectivități, un instrument de referinţă, în 
urmărirea dialogului în acest domeniu .  
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2. ÎNTRUNIREA TUTUROR CONDIȚIILOR PENTRU A FACE DIN SCHIMB UN PUNCT DE 

SPRIJIN AL SCHIMBĂRII  

 

CUM POT FI COMPATIBILE CELE DOUĂ OBIECTIVE ALE SCHIMBULUI ? 

 

Noi am menționat, un program de schimbare precum RIAS se poate construi  pe două obiective, pe cât de 

complementare pe atât de diferite. 

 

 
La prima vedere, aceste două obiective sunt strâns legate unul de celălalt : schimbul de experiență 

permite să se facă văzută ( prin exemplu sau mărturii) importanța rolului asociațiilor în teritoriu. De aceea, 

în funcție de contextul politic, și de nivelul de deschidere a colectivităților, pot apărea tensiuni și 

neînţelegeri între aceste două obiective. Trebuie să se evite ca demersul de promovare a rolului 

asociaţiilor să fie ignorat sau să fie perceput în mod negativ de către colectivităţi.  

 

Véronique Da Silva – Pays de Savoie Solidaires, Savoie, Franța  

« Una din dificultăți a fost că exista o diferență între obiectivele colectivităților și 

cele ale asociațiilor, ceea ce a făcut ca pledoaria să avanseze cu dificultate. 

Obiectivul pledoariei, cel mai promovat de către asociații, a fost « acceptarea» de 

către colectivitățile partenere, dar nu pe deplin ancorată în realitate. Si noi, în 

Savoie, am promovat un pic această pledoarie. Nu am vrut să intervenim prea mult 

sau să ne impunem cu orice preţ. »    

 

 

Nu este vorba să abandonăm vreunul din aceste obiective, care fac obiectul dinamicii schimbului cu 

colectivitățile, ci, mai degrabă, să apreciem, în funcție de contextele, de culturile și practicile 

interlocutorilor, în ce măsură aceste două obiective au fost înțelese și sunt compatibile.  

CE TIP DE ACTORI ÎNCERCĂM SĂ MOBILIZĂM ?  
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Una din mizele cheie pentru dezvoltarea acestor schimburi este, bineînțeles, selectarea actorilor pe care 

urmează să-i mobilizăm. Natura prezentării va determina la scară largă natura lucrurilor promovate , și 

impactul schimburilor.  

Alături de actorii publici locali, putem observa trei  

tipuri de actori care la rândul lor pot juca un rol bine 

stabilit în schimburi: 

 

• Serviciile tehnice responsabile cu acțiunea socială în cadrul fiecărei colectivități (directorii de acțiune 

socială, etc.). Ei sunt în centrul implementării politicilor; având ca punct de plecare experiențele lor din 

teren pot schimba, se pot situa, identifica inovațiile respective, etc.  

Pot iniţia între ei un dialog ca între profesioniști, și pot permite perenizarea practicilor noi în cadrul 

colectivităților (menționăm faptul că în anumite contexte, cum ar fi în România, echipele tehnice se 

schimbă la fiecare alegere, noii veniți fiind adesea prea puțin specializați și formați).  

� Acești actori sunt în mijlocul schimbărilor. De fapt, ei au constituit partea cea mai mare din 

RIAS.   

• Aleșii (primarii, președinții consiliilor judeţene, etc.) : Ei rămân actorii incontestabili care fac să 

evolueze în profunzime cadrul acțiunii publice. Astfel implicarea lor se evidenţiază, prin numeroşii  

parteneri, ca o condiție incontestabilă a succesului schimbării.  Prin urmare, există mai mulți factori 

care determină această participare :  

o Pe de o parte, dificultatea mobilizării  acestor actori 

o Pe de altă parte, riscul ca prezența aleșilor să nu sterilizeze schimbările, diminuând capacitatea 

echipelor tehnice în a-și exprima dificultățile ;  

De fapt, aleșii au fost relativ puțin prezenți în primele faze ale schimburilor promovate de RIAS, 

fiind mobilizați mai degrabă în ultima fază a schimburilor.   

Prin urmare, provocarea constă în încercarea unei integrări «progresive» a aleșilor în schimburi ; 

formatul celui de-al doilea timp al implicării trebuie să fie gândit într-un mod diferit de cel al unui 

schimb între profesioniști : 

• Guy Carrieux –  Departamentul  Marne, Franța 

« Pentru materializarea fericită a acestei idei,  fie considerăm că este dreptul 

tehnicienilor să dețină termenii dezbaterii, să răspundă  pentru asta, să permită 

aleşilor să dețină noile orientări, fie, aleșii și tehnicienii se reunesc pentru a defini 

pistele de acțiune, încă de la începutul procesului.   

În consecință, eu prefer prima formulă : pentru ca practicile să fie foarte diferite 

(…) este esențial ca între tehnicieni să se definească un limbaj comun care să 

devină un vector al schimbării pentru cei care iau deciziile politice. »   



 

9 
 

• Asociațiile aleșilor locali (regiuni, judeţe/departamente, municipalitate) ca ele să fie naționale sau 

legate de o regiune specifică: aceste asociații sunt actorii cheie în crearea unui dialog între 

colectivități, și poate să asigure aceste schimburi , să le sporească, etc . ( Ca să ilustreze în mod evident 

rolul activ al ANMRB, în Bulgaria după RNE – a vedea cât mai departe)  

• => Aceste asociații au fost foarte implicate în schimburile promovate de RIAS.   

Prin urmare, acestea nu par să aibă aceeași putere și aceeași influență asupra aleșilor în sine. Este 

util să se pună întrebări privind riscul, mai mic sau mai mare, ca aceste acțiuni să funcţioneze într-o 

« bulă», relativ îndepărtată de colectivități .  

 

CUM SĂ ADAPTĂM FORMATELE PENTRU A EVITA CAPCANELE CLASICE ALE SCHIMBĂRII ?  

 

      Procesul schimbului de experiență între colectivități include 3 tipuri de riscuri :  

Primul risc este acela al „adunării” mărturiilor :  

Provocarea este ca, prin experiențe, să se identifice şi să se formalizeze diferențele și complementaritățile. 

Pentru a asigura un schimb de experiențe util, este important să se abadoneze logica de comparare a 

tuturor, în toate domeniile. Este vorba despre găsirea, în amonte, a punctelor forte,  a « zonelor de 

inovație » din fiecare țară , și definirea, pe această bază, a intervențiilor fiecăruia . Această abordare 

permite evitarea situației în care intervenanţii nu se simt apţi să propună contribuţii semnificative și să 

facliteze  schimburile concentrându-le pe practici inovatoare .   

� Este  util să se dezvolte un demers progresiv, aşa cum a fost  construit de RIAS :  

o Un prim timp al evaluării  « sistematice» a contextelor fiecărei străzi, a modelelor de 

organizare, a locului cuvenit fiecărui tip de actori, etc. Această etapă a stării de lucruri oferă  

ocazia de a identifica  «zonele de inovație» proprii fiecărei țări.  

o Al doilea timp al  implementării schimburilor, organizat începând cu zonele de inovație 

identificate în fiecare țară.  

Al doilea risc este acela al  "cuvântului instituțional” , fiecare având tendinţa de a valoriza propriile 

acţiuni specifice. Partenerii revin asupra acestui risc de depășire a prezentărilor teoretice, de a nu reuși să 

adopte perspectiva celuilalt, etc. De aceea, evitarea acestui pericol trece printr-un nivel de «intimitate» 

între interlocutori.  

� De unde importanța de a integra în seminarii, formate mai restrânse de grupuri de lucru  în jurul 

unei tematici specifice, cum a propus RIAS. Conform mărturiilor, aceste formate mai restrânse ar fi 

putut fi şi mai privilegiate, în favoarea plenului lăsând mai puţin loc pentru un pas înapoi și pentru 

analiza contextelor fiecăruia.  

• Cel de-al treilea risc este cel al « diluării » schimbului.  Mai mulți parteneri insistă asupra importanței 

unui ritm cât mai frecvent și regulat al schimburilor în scopul păstrării participanților într-o dinamică 

de învățare și pentru a evita uitarea. 
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CUM SE POT ÎNSCRIE SCHIMBURILE PE TERMEN LUNG ?  

RIAS a contribuit la grăbirea viziunilor în acţiunea publică, și la identificare noilor practici, dar  «trecerea la 

acțiune» nu este automată  : ea rămâne dependentă de contextul politic, de marja de manevră  a 

colectivităților, și de nivelul de maturitate a relaţiilor între colectivități/asociații.   

- În România și Republica Moldova, această dinamică a schimbului permite să se evalueze mentalitățile 

și viziunile de acțiune publică, dar face eforturi în a realiza o schimbare reală a practicilor.    

Iniţierea unui dialog cu aleșii continuă să fie necesară pentru obținerea acestui schimb de  practici.   

- În Bulgaria, contextul mai favorabil pentru delegările de servicii către asociații, legătura privilegiată 

între RNE și Asociația Municipalităților, precum și focalizarea importantă a RNE pe dialogul cu 

colectivitățile, au permis să se avanseze în acest domeniu cu  câteva municipalități pioniere (Varna, 

Velicotârnovo, etc.).   

- În Franța, colectivitățile implicate par a fi foarte interesate în urmărirea acestui tip de demers, 

punând accent  pe importanța schimbului între profesionişti în ceea ce privește provocările precise și 

relativ tehnice. 

Oricare ar fi contextul , este necesar ca etapele pe care acest schimb între comunități le va urma, să se 

gândească în detaliu :  

- găsind mijloacele de a continua pledoaria făcută pe lângă aleșii locali,   

- integrând asociațiile locale, cât mai mult posibil, în cadrul acestei pledoarii,  

- formalizând experiențele și recomandările rezultate din aceste schimburi   
(cum ilustrează  Ghidul Practic realizat  în Bulgaria). 

Referitor la aceste provocări, destul de noi pentru colectivităţi, aceste modalități de acțiune în dezacord cu 

practicile tradiționale de acţiune publică, continuarea acestor schimburi într-un format nou, acordând mai 

mult loc aleșilor și asociațiilor locale, ar fi foarte importante pentru  « a transforma încercarea » promisă 

de  RIAS.   
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3. SPRIJINIREA PE RELAȚIILE DE COOPERARE DESCENTRALIZATĂ  

 

Focalizarea pe schimbul între colectivitățile din mai multe ţări pune, în mod firesc, problema locului pe 

care îl vor ocupa relaţiile de cooperare descentralizată în cadrul procesului.   

De fapt, RIAS a căutat să se sprijine pe o serie de parteneriate de cooperare descentralizată existente 

(Consiliile Generale de la Savoie, de la Marne, de la Aveyron, sau din nord care au participat, de 

asemenea, la schimburi împreună cu partenerii lor din Europa de Est). Această legătură de cooperare 

descentralizată este percepută ca un punct forte al programului :  

- Pentru colectivitățile partenere :  
Fără a avea o mulţime de noi parteneriate, un proiect precum RIAS permite alimentarea și 
consolidarea relațiilor de cooperare descentralizată preexistente, oferind un conţinut nou pentru 
colaborări. El contribuie la transformarea relațiilor, în mare parte, « instituționale», în relații  « de 
teren », între profesioniștii care își împărtășesc dificultățile și soluțiile . 
 

- Pentru dinamica schimburilor programului:  
Relațiile de cooperare descentralizată permit continuarea dialogului propus de RIAS în cadrul 
proiectului, între colectivitățile partenere pe o perioadă lungă de timp. Ele permit, de asemenea, 
realizarea unui cadru pentru schimburi, și includerea, mai facilă, a actorilor politici în proces.  

Totuși este important să se ţină cont de o limită :  

Natura schimburilor angajate nu se limitează doar la un dialog tehnic între profesionişti ci implică și o  

împărtăşire a viziunilor politice între colectivități, pe locul autorităţilor publice și al asociațiilor. În 

contextul democrațiilor tinere, acest dialog mai politic este în mod particular mai sensibil , și poate 

fragiliza relațiile tradiționale de cooperare descentralizată.  

 


