Guvernanţa multi-nivel în România şi rolul regiunilor de dezvoltare în
procesul decizional.Studiu de caz: Regiunea 6 Nord-Vest

Introducere

Proiectul are ca prim obiectiv aprofundarea cunoasterii stiintifice in domeniul elaborarii
politicilor si administrarii lor privind dezvoltarea economica si sociala a regiunilor si dezvoltarea
unor noi solutii privind distribuirea competentelor si responsabilitatile autoritatilor regionale si
locale in elaborarea si implementarea proiectelor de interes comun. Experienta acumulata in
statele membre ale Uniunii Europene privind participarea actorilor publici si privati, nationali,
subnationali si comunitari la formularea si implementarea politicilor publice a constituit o sursa
importanta in acest context.
Ca obiective specifice, se mentioneaza analiza elementelor ce conditioneaza eficienta
guvernantei la nivel local si regional, identificarea obstacolelor ce limiteaza afirmarea
potentialului creator al autoritatilor subnationale si dezvoltarea unor noi cai de implementare a
parteneriatului intre autoritatile publice si private care sa stimuleze initiativele si capacitatile
manageriale ale ale autoritatilor regionale si locale in planificarea si implementarea programelor
multianuale de dezvoltare.
Din punct de vedere al training-ului, proiectul si-a propus, ca obiectiv, cresterea
competentei stiintifice a echipei de cercetare, afirmarea potentialului creator a resursei umane, in
special a tinerilor cercetatori si doctoranzi, cresterea vizibilitatii stiintifice pe plan international
prin participarea la conferinte internationale si publicarea unor lucrari in reviste de importanta
internationala. Lucrarea a fost structurata astfel pentru a raspunde obiectivelor prevazute in grant,
faza 2007.Pentru atingerea celor 2 obiective au fost desfasurate activitatile inscrise in grant si
care vor fi prezentate in prezenta sinteza.
Caracteristicile guvernantei multi-nivel
Guvernanta multi-nivel(multi-level governance) este un concept ce promovează neopluralismul, adică admite prezenţa şi participarea la elaborarea deciziilor a diverse reţele şi
comunităţi politice pe lângă vechile grupuri de interese, iar problemele sunt rezolvate după
realizarea unui compromis prin agregarea intereselor divergente. Deciziile luate la nivelul UE
reprezintă
interesele
comunitare,
sintetizate
fie
prin combinarea,
fie
prin
transformarea(redefinirea) intereselor statelor membre sau a regiunilor, la care şi societatea civilă
are o anumită contribuţie in elaborarea multor decizii. Guvernanta multi-nivel este considerata ca
modelul Uniunii Europene cel mai recent si mai adecvat pentru situatia actuala. Privita prin
prisma celor opt caracteristici ce-i sunt atribuite în literatură, guvernanta europeana reprezinta un

model de democratie si libertate, un model al participarii tuturor actorilor principali la procesarea
politicilor publice.
Aplicarea celor 5 principii ale bunei guvernante(transparenta, responsabilitatea,
participarea, eficienta si subsidiaritatea) reprezinta garantia democratiei. Ceea ce caracterizeaza
azi guvernanta este trecerea de la caracterul ierarhic la unul caracterizat prin competitie si
cooperare intre actori, in care functionarea mecanismului de autoreglare a relatiilor intre actori
este similara celei din domeniul economic.
De aceea este relevanta modalitatea de promovare a deciziilor prin institutionalizarea
codului de conduita prin negocieri continue si adoptarea deciziilor si legilor pe baza aplicarii
principiilor majoritatii si prin consens. Literatura consultata cu ocazia vizitelor de studiu la
Gorizia si Bruxelles, discutiile cu profesorii de la ISIG Gorizia, au constituit surse importante
pentru extinderea orizontului cunoasterii referitor la caracteristicile guvernantei multi-nivel si la
directia prioritara a cercetarilor la nivel european si international in acest domeniu.

Parteneriate intre autoritatile teritoriale din statele membre UE(Franta, Germania, Marea
Britanie)
Principiile bunei guvernante, bine cunoscute dupa aparitia Cartii Albe asupra
Guvernantei Europene, consacra si necesitatea participarii largi la procesul decizional, pe langa
responsabilitate, transparenta si eficienta. Principiul parteneriatului implica participarea
autoritatilor subnationale la derularea programelor de dezvoltare. De la un stat la altul, formele
de organizare si reprezentare a colectivitatilor locale si regionale difera mai mult sau mai putin,
ceea ce este cu adevarat important fiind cresterea numarului participantilor la elaborarea
programelor pentru dezvoltare, de la administratia locala pana la cea guvernamentala si
europeana, pe langa actorii publici fiind implicati si actorii din sectorul privat, acestia
reprezentand sectoarele de afaceri, sindicate, organizatii neguvernamentale, etc.
Au fost analizate modalitatile de cooperare dintre autoritatile teritoriale aflate pe diverse
niveluri administrative, fiind privilegiate din acest sens statele cele mai mari din cadrul UE. In
Germania, de exemplu, autoritatile locale sunt implicate in implementarea politicilor de
dezvoltare locala, avand o serie de atributii in domenii cum ar fi, de exemplu, educatia,
dezvoltarea afacerilor si problemele de mediu(colectarea si managementul deseurilor) dar si cele
referitoare la alimentarea cu apa, electricitate si gaz, transporturile locale.
Landurile, ca autoritati intermediare intre cele federale si locale, joaca un rol important in
procesul decizional. În Marea Britanie, implicarea autorităţilor locale nsi regionale, pe baza
parteneriatului cu autoritatile centrale, în procesul de planificare şi implementare a politicilor de
dezvoltare a devenit mai consistentă după reforma din 1998 cu privire la Fondurile Structurale.
Franta este unul din cele mai relevante exemple privind realizarea parteneriatelor intre
autoritatile nationale si subnationale in state unitare(les contrats de plan Etat-Région fiind un
model de cooperare sub acest aspect). Exemplul Frantei a fost, de altfel, luat in calcul de
autoritatile din Romania, insa diferenta de organizarea administrativ teritoriala dintre cele doua
state a limitat o aplicare a modelului francez.

Descentralizare si regionalizare in UE
Regiunile poseda o mai mare capacitate de a raspunde intereselor comunitatii decat
autoritatile nationale. Acest fapt a fost validat de rezultatele transformarilor ce au avut loc in 14
state membre din cele 15 ale UE incepand cu anii ’80, cand toate statele membre ale UE-15 au
trecut la implementarea unor reforme constitutionale si administrative avand ca rezultat crearea
unor noi autoritati administrativ/teritoriale, carora le-au fost transferate o serie de competente
legate de managementul economic si social. Rgionalizarea a fost realizata in conformitate cu
traditiile si strategia adoptata de parlamentele nationale si au putut fi distinse cinci variante de
implementare:
Regionalizarea administrativa (crearea de catre stat a unor noi autoritati subnationale):
Franta, Grecia Portugalia, Suedia, Estonia Ungaria si Lituania;
Regionalizarea prin extinderea competentelor autoritatilor locale existente: Danemarca,
Finlanda si Irlanda, Ungaria si Romania;
Descentralizarea regionala (crearea de noi autoritati teritoriale la un nivel situat deasupra
unor autoritati teritoriale existente primind denumirea de regiuni): Portugalia(dar numai dupa
reforma constitutionala din 1997), Suedia, partial, Marea Britanie, Polonia, Cehia si Slovacia;

Autonomia regionala sau regionalizarea politica: Spania, Italia si Belgia;
Regionalizarea prin intermediul autoritatilor federale: Germania, Austria sau Belgia.
La nivelul UE, apariţia noilor parteneri şi competitori, regiunile, ca rezultat al reformelor
administrative apărute incepând cu anii ’80, a insemnat şi implicarea lor în derularea fazelor de
planificare şi implementare a programelor şi politicilor UE.
Astfel sa schimbat complet scena pe care evoluau până recent actorii, acum adoptarea
deciziilor politice şi economice fiind mult mai fragmentată. In plus, existenţa numeroaselor
comitete şi grupuri de lucru ce participă la formarea deciziei, sau studiază modul în care este
percepută maniera de guvernare europeană, evidenţiază necesitatea aplicării principiilor bunei
guvernanţe, inclusiv introducerea unor reforme care să asigure participarea mai largă a
cetăţenilor si a societăţii civile la elaborarea politicilor comunitare.
Diseminarea rezultatelor cercetarii
Diseminarea informatiilor si a rezultatelor obtinute prin cercetare a fost realizata prin:
Participarea cu lucrari la conferinte stiintifice internationale in tara si in strainatate;
Editarea unei lucrari, elaborarea unor capitole incluse in volume, aparute in 2007 sau in
curs de aparitie;

Elaborarea si introducerea in programa de invatamant a unui curs optional Guvernanta
multi-nivel in Uniunea Europeana pentru studentii an III de la Relatii Internationale din cadrul
Facultatii de Istorie si Filosofie, sustinut de catre conf.dr. adrian Ivan, directorul de proiect;
Prezentarea pe site-ul www.isi-cluj.org a celor mai importante evenimente referitoare la
activitatea de cercetare.
Principalele lucrari realizate in 2007 prin care au fost diseminate rezultate ale cercetarilor
intreprinse in cadrul prezentului grant sunt:
Adrian Ivan-director de proiect:
Uniunea Europeană: proiecte, guvernanţă şi dezvoltări instituţionale, Cluj-Napoca, Ed.
Napoca Star, 2007.
Extinderea UE spre Europa Centrala. Logici si conditionari. Studiu de caz-Romania”, in
Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Provocari si perspective, Maria Costea, Simion
Costea (coord), Iasi, Editura Institutului European, 2007, pp. 23-57.
Idem, Prefata la cartea Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Provocari si
perspective, Maria Costea, Simion Costea (coord), Iasi, Editura Institutului European, 2007, pp.
7-19.
Natalia Cuglesan:
Guvernanta multi-nivel si Politica de mediu a Uniunii Europene; 18 p.
Implementarea legislatiei comunitare de mediu si noile responsabilitati ale autoritatilor
publice din Romania, 16p. reprezinta 2 capitole ce vor fi incluse in lucrarea “ Protectia mediului”
prevazuta sa fie editata pana la sfarsitul anului 2007 la Editura Dacia, Cluj-Napoca (autori:
Roman Morar, Ioan Ovidiu Muntean, Natalia Cuglesan, Ioan Cuglesan si Ioan Pocan).

Lucrări prezentate la conferinte stiintifice internationale:
Guvernanţa multi-nivel şi implementarea ei prin politica regională în Romania, A II-a
editie a Sesiunii de comunicari stiintifice Cresterea competivitatii economice a Romaniei in
contextul integrarii in Uniunea Europeana, Bucuresti, Universitatea Romano-Americana, 25-26
Mai, 2007, ISBN: 978-973-129-095-9
Cresterea implicarii societatii civile in procesele decizionale la nivel local si central, A
II-a editie a Sesiunii de comunicari stiintifice Cresterea competivitatii economice a Romaniei in
contextul integrarii in Uniunea Europeana, Bucuresti, Universitatea Romano-Americana, 25-26
Mai, 2007, ISBN: 978-973-129-095-9.

Improving local governance by promoting the public-private partnerships in the region 6
north-west, The 12th International conference The knowledge based organization, Sibiu, 11-14
Iunie, 2007, ISBN: 978-973-7809-71-1, pp.184-192.
Guvernanta multi-nivel si implementarea politicii de mediu in Romania, ECO-Gorj 2007,
editia I, Targu-Jiu, 2-3 Iunie, 16p. (volum in curs de aparitie).
Improving quality of urban governance in region west, north-west and center from
Romania, 16p, paper presented at The 4th International Conference on Private Urban
Governance, Paris, 5-8 June 2007, (CDRom. si internet)
Implementation of environmental protection laws and new tasks of local authorities (coautor), Sustainable Development in the Balkan Area: Vision and Reality, lucrare ce urmeaza a fi
publicata in Journal of Environmental Protection and Ecology - JEPE of B.EN.A(cotata B.D.I)
Lucrari prezentate la scoli de vara:
The involvement of civil at decision-making process. Are the Romanian local authorities
prepared for a sustained partnership with the civil society?, lucrare prezentata la scoala de vara
de la Torino, Citizen’s involvement in local policy making, Facultatea de Stiinte Politice Torino,
9-18 Iulie 2007.
Europeanization, path to good governance and democracy in Romania?, lucrare
prezentata la scoala de vara 3rd PhD Summer School on Governance and Democracy in Central
Eastern Europe, Center for the Study of Democracy, 11-25 August 2007, Universitatea
Lueneburg, Germania.
Federalism sau guvernanta multi-nivel in UE?, lucrare prezentata la scoala de vara Quo
vadis Europa?, Institutul de Studii Internationale, Cluj-Napoca, 4-8 Septembrie 2007.

Dezvoltarea bazei materiale a cercetarii
Pentru cresterea nivelului si eficientei activitatii de cercetare si didactice a fost necesara
dezvoltarea bazei materiale a cercetarii. In acest sens se mentioneaza urmatoarele:

a) Pentru activitatea didactica(cursul predat la anul III si respectiv pentru masterul
Managementul RelatiilorInternationale si Afacerilor Comunitare) dar si pentru atingerea
obiectivelor grantului au fost achizitionate, in cursul vizitei de studiu la Bruxelles, cateva din
cele mai recente carti aparute in edituri de prestigiu:

1. Justin Greenwood, Interest representation in the European Union, second edition, Palgrave
Macmillan, 2007.

2. Jean-christophe Graz, La gouvernance de la mondialisation, La Decouverte, 2004.
3. Mario Telo(Ed), European Union and New Regionalism, Ashgate, Aldershot, 2005.
4. Mario Telo, Europe: a civilian power?, Palgrave Macmillan, New York, 2007.
5. Alexander H.Trechsel(Ed.), Towards a Federal Europe?, Routledge Taylor & Francis Group,
new York, 2006.
6. Roy H. Grinsberg, Demystifying the European Union, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.,
Lanham,2007.
7. Vincent Della Sala and Carlo Ruzza(Eds.), Governnce and civil society in the european
Union vol 1: Normative perspectives; vol.2: Exploring policy issues, Manchester, Manchester
University Press, 2007.
8. Barbara Delcourt, Olivier Paye, Pierre Vercauteren(Eds.), La gouvernance europeenne,
Academia Bruylant, Louvain La Neuve, 2007.
9. Justine Lacroix et Ramona Coman(Eds.), Les resistances a l’Europe, IEE Institut D’Etudes
Europeennes, 2007.
10. Dirk de Bievre and Christine Neuhold(Eds.), Dynamics and Obstacles of European
Governance, Cheltenham, Edward Elgar, 2007.
11. Hadjila Krifa-Schneider(sous la direction de), L’ Élargissement de l’union Européenne,
Paris, L’Harmattan, 2007.
12. Michel Dumoulin(sous la direction de), La Commission Européenne 1958-1972,
Communautes Europeennes, 2007.
13. Cause Commune, Revue Citoyenne D’actualité réfléchie, La crise francaise, Printemps
2007.
b) Achizitionarea hardware (imprimanta, laptopuri,) si aparate foto digitale(pentru
facilitarea activitatii de informare-documentare) plus materialele consumabile aferente
functionarii acestora(cartus imprimanta, hartie xerox.S-a impus achizitia a 3 laptop-uri, o
imprimanta si un PC, astfel incat sa poata fi folosite mai bine, sub aspectul sinergiei , capacitatile
de lucru ale echipei de cercetare. Anterior aprobarii grantului, catedra de Istorie Contemporana si
Relatii Internationale din cadrul Facultatii de Istorie si Filosofie dispunea de un numar
insuficient de calculatoare si echipamente de multiplicare si, in plus, acestea prezentau un grad
de uzura avansat.
Fondurile aprobate pentru anul 2007 au fost cheltuite in limitele prevederilor devizului
antecalcul, ponderea procentuala pe categorii de cheltuieli fiind, dupa cum urmeaza: 1. Cheltuieli
de personal, 2. Regie: 14,53%, 3. Cheltuieli de informare si documentare,3.1. Cheltuieli

materiale(2,27% - achizitii carti): au fost efectuate in scopul achizitiei a 14 carti editate in
strainatate, pe tematica guvernantei, rolul societatii civile in noul sistem al guvernantei si
respectiv natura politica a Uniunii Europene. Cartile achizitionate au aparut recent( majoritatea
in 2007), 3.2. Mobilitati(11,85%): au acoperit cheltuielile pentru deplasari in strainatate:
participarea la conferinte internationale, vizita de studii(Belgia si Italia), taxe de
participare(scoala de vara Lueneburg, conferinta stiintifica Paris),4. Materiale si obiecte de
inventar(4,9%): Au fost achizitionate aparate foto digitale pentru finalizarea activitatii de
documentare, materiale consumabile(cartuse imprimanta, hartie xerox, dosare, etc) necesare
pentru activitatea zilnica de cercetare, 5. Cheltuieli diseminare(1,29%): Informatiile referitoare la
activitatea de cercetare pot fi accesate de pe site-ul Institutului de Studii Internationale, www.isicluj.org. Pentru activitatea de intretinere a acestui site au fost alocati 1264RON, 6. Cheltuieli de
capital(18,57%): Desfasurarea unei activitati normale si eficiente in cadrul grantului a impus
achizitia a 3 laptop-uri, o imprimanta si un PC.

Concluzii

Toate obiectivele si activitatile prevazute in grant, aferente anului 2007, au fost realizate
de catre colectivul de cercetare. Cuantumul cheltuielilor prevazute in devizul antecalcul a fost
respectat intocmai, acestea fiind justificate prin activitatile desfasurate.

RAPORT

GUVERNANŢA MULTI-NIVEL ÎN ROMÂNIA ŞI ROLUL REGIUNILOR DE
DEZVOLTARE ÎN PROCESUL DECIZIONAL. STUDIU DE CAZ: REGIUNEA 6 NORDVEST, 2007-2008
Rezumatul proiectului
Proiectul de cercetare cu titlul, Guvernanţa Multi-nivel în România şi Rolul Regiunilor de
Dezvoltare în Procesul Decizional. Studiu de Caz: Regiunea 6 Nord- Vest, vizează aprofundarea
cunoaşterii ştiinţifice asupra guvernanţei multi-nivel din Uniunea Europeana şi formularea unor
soluţii realiste şi fezabile pentru implementarea guvernanţei multi-nivel în România prin
transferul unor competenţe către structurile regionale şi locale, în concordanţă cu politica
comunitară şi tradiţiile româneşti. În prezent, multi-level-governance este considerat cel mai
adecvat model conceptual pentru explicarea noii arhitecturi guvernamentale a Uniunii Europene.
Proiectul este programat să se desfăşoare pe durata a doi ani(martie 2007- 30 noiembrie 2008),
echipa de cercetare cuprinde 11 participanti, fiind compusă din 5 cadre didactice(2 profesori, 2
conferenţiari şi 1 lector),1cercetător cu competenţă în managementul proiectelor internaţionale şi
5 doctoranzi. Responsabilităţile doctoranzilor în realizarea proiectului propus sunt stabilite în
strânsă legătură cu tematica tezei de doctorat a fiecăruia, astfel încât să poată valorifica
rezultatele
cercetării
la
elaborarea
unor
capitole
din
teză.
Suma necesară, estimată, pentru realizarea proiectului este de 197,5 mii RON şi include pe lângă
cheltuielile de personal, cheltuieli de informare – documentare(cheltuieli pentru achiziţia unor
lucrări deosebite apărute în literatura academică plus mobilităţi), cheltuieli pentru achiziţia unor
componente software şi cheltuieli pentru valorificarea rezultatelor cercetării(publicarea acestora
sub forma de carte). Directorul de proiect şi echipa de cercetare sunt conştienţi de importanţa
deosebită a respectării normelor deontologice ale cercetării ştiinţifice şi vor acţiona în
conformitate cu codul etic recunoscut în lumea ştiinţifică.
Importanta stiintifica a temei propuse
Proiectul Guvernanţa multi-nivel în România şi rolul regiunilor de dezvoltare în procesul
decizional. Studiu de caz: Regiunea 6 Nord-Vest, are ca obiectiv general aprofundarea
cunoaşterii ştiinţifice în domeniul elaborării politicilor şi administrării lor privind dezvoltarea
economică şi socială a regiunilor şi dezvoltarea unor noi soluţii privind distribuirea
competenţelor şi responsabilităţilor autorităţilor regionale şi locale în elaborarea şi
implementarea proiectelor de interes comun. Obiectivele specifice sunt legate de analiza
elementelor ce condiţionează eficienţa guvernanţei la nivel local şi regional, identificarea
obstacolelor ce limitează afirmarea potenţialului creator al autorităţilor subnaţionale şi
dezvoltarea unor noi căi de implementare a parteneriatului între autorităţile publice şi private
care să stimuleze iniţiativele şi capacităţile manageriale ale ale autorităţilor regionale şi locale în
planificarea
şi
implementarea
programelor
multianuale
de
dezvoltare.

Din punctul de vedere al training-ului, tema propusă are ca obiectiv creşterea competenţei
ştiinţifice a echipei de cercetare, afirmarea potenţialului creator al resursei umane, în special al
tinerilor cercetători şi doctoranzi, creşterea vizibilităţii ştiinţifice pe plan internaţional prin
participarea la conferinţe internaţionale şi publicarea unor lucrări în reviste cotate ISI sau de
importanţă internaţională, precum şi de participare la proiecte comune de cercetare de interes
european.
Importanţa ştiinţifică a temei propuse constă în relevanţa ariei tematice în care se înscrie
tema, în concordanţa dintre obiectivele urmărite prin acest proiect şi direcţiile prioritare de
cercetare pe plan internaţional, relevate prin tematica conferinţelor organizate, subiectele
abordate în lucrările participanţilor, dar şi prin gradul de adecvanţă a temei propuse cu
necesităţile, în plan teoretic şi practic, privind modernizarea structurilor subnaţionale de
administrare din România.
Importanţa ştiinţifică a temei propuse derivă şi din fezabilitatea soluţiilor propuse pentru
eficientizarea comunicării între actorii situaţi pe niveluri teritoriale diferite(naţional, regional,
local), a formulării unei viziuni strategice privind rolul regiunilor în elaborarea Planului Naţional
de Dezvoltare, a formării unei culturi parteneriale de cooperare constructivă între liderii
autorităţilor publice şi private, la nivel local şi regional.
Importanţa ştiinţifică a temei propuse rezultă de asemenea din stimularea participării largi
şi responsabile a cetăţenilor la elaborarea deciziilor de interes regional şi local, ceea ce
reprezintă, în fapt, implementarea a cel puţin două dintre principiile bunei
guvernanţe(responsabilitatea şi participarea), promovate la nivel european.
Experienţa şi competenţe ale echipei de cercetare

Prof. univ. dr. Adrian Ivan – Director proiect
a) Relatii international
- Titular al cursurilor de masterat-specializare Relaţii Internaţionale
- Autor a 6 articole pe tematica relatiilor internationale.
b) Integrare europeana
- Profesor Jean Monnet;
- Profesor de Istoria Integrării Europene II la Consorţiu International University Institute for
European Studies;
- Titular al cursului de integrare europeana la nivel de licenta ;

- Autor a 5lucrari(carti si capitole incluse in volume) pe domeniul integrarii europene.
c) Guvernanta Uniunii Europene si regionalizare
- Titular al cursurilor de guvernanţă europeană la nivel licenţă;
- Autor a 5 lucrari(carti, capitole incluse in volume editate, articole in reviste), pe tematica
guvernantei in UE.
d) Minorităţi naţionale şi securitate europeană;
- Doctorat pe tematica minoritatilor nationale din Romania;
- Membru al Dossier Statistico Immigrazione-Caritas Italia;
- Membru al Asociaţiei Istoricilor din Banat şi Transilvania.
- Autor a 8 articole publicate in reviste pe tematica minoritatilor nationale.
Prof. univ. dr. Vasile Puşcaş
Relatii Internationale; Negocieri Internationale; Politica regionala a UE; Integrare europeana.
Rezultate teoretice si practice pe domenii de competenta:
a) Relatii Internationale
- Membru al Academiei de Ştiinţe din New York
- Titular al disciplinei de Relatii Internationale la Facultatea de Istorie si Filosofie Cluj- Napoca
- Autor a trei manuale de Relatii Internationale, aparute in perioada 2002-2005, Relatii
internationale/transnationale fiind cea mai recenta(Ed. Sincron, Cluj-Napoca, 2005)
-Autor a 6lucrari pe tematica relatiilor internationale, din care 4 sunt carti iar 2 sunt capitole
incluse in volume coordinate de alti autori, aparute in perioada 2001- 2002, cea mai recenta carte
fiind Bastoane si morcovi. Reacordarea clauzei natiunii celei mai favorizate pentru Romania,
1990-1996, Ed.Eikon, Cluj-Napoca, 2006
- Conducator de doctorat la Facultatea de Istorie si Filosofie Cluj-Napoca la Catedra de Istorie
Contemporana pe domeniul Relatii Internationale si integrare europeana
b) Negocieri international
- Negociator– Sef al Romaniei,in perioada 2001-2004, privind aderarea la UE;

- Autorul lucrarii Negociind cu Uniunea Europeana, 6 volume, aparuta in perioada 2003-2005 si
a altor 7 lucrari publicate in reviste din tara si strainatate sau sub forma de capitole in volume
editate, pe tematica negocieri
c) Integrare europeana si politica regionala a Uniunii Europene
- Membru al Board of Governors IUISE Gorizia-Trieste;
- Coordonatorul unui volum(impreuna cu Adrian Ivan) despre regionalizare;
- Autor a 8 lucrari aparute in reviste din tara si strainatate pe tematica coope rarii interregionale
si transfrontaliere,a politicii regionale si impactului Integrarii Europene asupra Romaniei .
Prof. univ. dr. Mihaela Luţaş
Rezultate teoretice si practice pe domenii de competenta:
a) Relatii economice internationale si Integrare economica europeana
- Membru al Rotary Club International (din 2001);
- Autor si coautor a 3 lucrari pe tematica politicii economice si monetare a Uniunii Europene.
- Membra a Comisiei de admitere la masterat la Facultatea de Stiinte Economice, Catedra de pe
domeniul Economie Politica,Relatii Internationale si Economie Politica (anual)
- Membru al comisiei de admitere la doctorat la International University Institute for European
Studies, anual incepand cu 2001.
- Membru al comisiei de admitere la doctorat la Facultatea de Stiinte Economice, catedra de
Economie Politica, pe domeniul Relatii Internationale si Economie Politica (anual)
- Membru in comisia de sustinere a dizertatiilor la masterat si doctorat in cadrul Facultatii de
Stiinte Economice si a Facultatii de Istorie si Filosofie din cadrul Universitatii Babes Bolyai Cluj
Napoca
b)Integrare economica si cooperare transfrontaliera
- Evaluator PUND (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare) , in 2004, pentru Bursa
Guvernul Romaniei.
- Evaluator ERASMUS SOCRATES, anual, incepand cu anul 2000;
- Expert contabil autorizat pe probleme de administrare proiecte europene din perspectiva
bugetului si a celorlalte componente economico-financiare

- Membru al Asociatiei Generala a Economistilor din Romania(din 1992)
- Membru al Asociatiei Oamenilor de Stiinta ( din1994)
Conf. univ. dr. Marcela Sălăgean
Rezultate teoretice si practice pe domenii de competenta:
- Istoria Romaniei si integrarea europeana
- Coautor la doua lucrari de Istoria Contemporana a Romaniei.
-Titular al disciplinei de Istoria contemporana a Romaniei, la Facultatea de Istorie si Filosofie
Cluj-Napoca.
Conf. univ. dr. Ion Albulescu
Rezultate teoretice si practice pe domenii de specialitate:
a) Procedee discursive didactice
- Autor a mai multor lucrari pe tematica comunicarii in societatea informationala si a
procedeelor discursive.
b) Educatia si mass media
- Lector la Scoala de vara organizata de DPPD cu tema Noi tendinte in didactica. Formarea
competentelor viitorilor profesori in perspective aderarii la Declaratia de la Bologna(2004)
Drd. Natalia Cugleşan
Rezultate teoretice si practice pe domenii de competenta:Politica regionala a UE
- European Union Regional Policy. The comparative multi-level governance in Federal German
Republic and France (dizertatie masterat), Universitatea Babeş-Bolyai, 2005.
Drd. Alin Nicula
Rezultate teoretice si practice pe domenii de competent Integrare europeana:
- Consideraţii privind concepţia României faţă de reforma sistemului instituţional al UE.
Dizertaţie masterat, Universitatea Babeş-Bolyai, iulie 2003
- Coordonator al Sesiunii interdisciplinare de comunicări ştiinţifice studenţeşti Uniunea
Europeana in sistemul relatiilor internationale la inceputul secolului XXI, Cluj-Napoca, mai
2005

-Redactor al emisiunii EUROCONTRAPUNCT : viitorul oraşului Cluj din perspectiva integrării
în U.E., realizată în colaborare cu Televiziunea privată locală „Tele Europa Nova”, din ClujNapoca.
Drd. Irina Pop
Rezultate teoretice si practice pe domenii de competent
a) Training – EU Programme:
- Leonardo da Vinci - Project Design – EQUIP Deutchland şi Facultatea de Studii Europene,
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca(14 febr.2002- 1 mai 2002
b) Mobile Business şi eCommerce:
-
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RAPORT DE CERCETARE
1.Introducere
Proiectul a avut ca prim obiectiv aprofundarea cunoasterii stiintifice in domeniul
elaborarii politicilor si administrarii lor privind dezvoltarea economica si sociala a regiunilor si
dezvoltarea unor noi solutii privind distribuirea competentelor si responsabilitatile autoritatilor
regionale si locale in elaborarea si implementarea proiectelor de interes comun.

Din punct de vedere al training-ului, proiectul si-a propus, ca obiectiv, cresterea
competentei stiintifice a echipei de cercetare, afirmarea potentialului creator a resursei umane, in
special a tinerilor cercetatori si doctoranzi, cresterea vizibilitatii stiintifice pe plan international
prin participarea la conferinte internationale si publicarea unor lucrari in reviste de importanta
internationala.
2. Activitati desfasurate in conformitate cu obiectivele asumate
Derularea proiectului a cuprins activitati de cercetare propriu-zisa, diseminare
rezultate, achizitii materiale si dotari. Programul s-a desfasurat cu participarea membrilor
colectivului, sub coordonarea directorului de proiect.
2.1 Guvernanta multi-nivel in UE Cercetarile au fost axate pe analiza organizarii
guvernantei din statele unitare si federale/regionale din UE. A fost urmarita deasemenea
dinamica schimbarii relatiilor dintre autoritatile centrale pe de o parte si cele regionale, locale si
din sectorul privat, pe de alta parte. Au fost studiate modalitatile de descentralizare, transferul de
competente si resurse financiare de la centru catre autoritatile regionale si locale din statele UE,
in special din Franta, Portugalia, Polonia, Cehia, Grecia, Suedia, Italia si Spania dar si din
Belgia, Austria si Germania. Functie de modalitatea de regionalizare au fost studiate procedurile
de constituire ale organelor de conducere si competentele exercitate de acestea. Un alt aspect
analizat l-a constituit participarea regiunilor sau a structurilor regionale, acolo unde guvernanta
este oragnizata pe 2 niveluri, la accesarea fondurilor structurale, elaborarea si implementarea
programelor de dezvoltare economica.
Guvernanta multi-nivel este modelul Uniunii Europene cel mai recent si mai adecvat
pentru situatia actuala. Privita, prin prisma celor opt caracteristici ce-i sunt atribuite în literatura,
guvernanta europeana reprezinta un model de democratie si libertate, un model al participarii
tuturor
actorilor
principali
la
procesarea
politicilor
publice
La nivelul Uniunii Europene, termenul de guvernanta este frecvent abordat din diverse unghiuri,
astfel ca este posibila o anume uzura polisemantica. Din punctul de vedere al nivelurilor de
autoritate, guvernanta este organizata pe cel putin 3 niveluri in state precum Germania, Austria,
Belgia si Franta. Ceea ce trebuie insa remarcat in acest caz este faptul ca toate nivelurile au
competente bine delimitate, ca repartitia competentelor in plan orizontal si vertical, doar aparent
„fragmenteaza” procesul decizional, pe diferitele sectoare.

2.2 Parteneriate intre autoritatile teritoriale din statele membre UE(Franta, Germania,
Marea Britanie) O alta latura a studiului efectuat asupra functionarii guvernantei in Uniunea
Europeana a constat in evaluarea participarii actorilor non-statali la asa numitul proces de
negociere continua cu autoritatile publice centrale. In fapt, deoarece multi-level governance
exprima relatiile dintre autoritatile centrale si ceilalti participanti la implementarea politicii, adica
relatiile de cooperare si ierarhizare administrativa, am analizat de exemplu implicarea regiunilor
franceze in elaborarea si implementarea contractelor stat-regiune . Din punctul de vedere al
implementarii politicii de dezvoltare regionala, am urmarit sa identificam masura in care
regiunile din diferite state membre UE coopereaza cu autoritatile locale si daca se poate vorbi de
o recentralizare a deciziei in acest domeniu. In ultimul deceniu, s-a constatat in unele state
precum Grecia sau Portugalia, o recentralizare a managementului Fondurilor Structurale, din
cauza predominantei statului in raporturile cu autoritatile de la niveul regiunii.
De la un stat la altul, am constatat de asemenea ca formele de organizare si reprezentare a
colectivitatilor locale si regionale difera mai mult sau mai putin, ceea ce este cu adevarat
important este evidentierea cresterii numarului participantilor la elaborarea programelor pentru
dezvoltare, de la administratia locala pana la cea guvernamentala si europeana. Am analizat si
masura in care coopereaza actorii publici locali si actorii din sectorul privat ce reprezinta
sectoarele de afaceri, sindicate, organizatii neguvernamentale, etc.
2.3 Guvernanta multi - nivel, prin descentralizare si regionalizare in UE
Guvernanta multi-nivel din statele europene a fost analizata in stransa legatura cu procesele de
regionalizare si descentralizare. Se stie ca regiunile poseda o mai mare capacitate de a raspunde
intereselor comunitatii decat autoritatile nationale. Acest fapt a fost constatat prin rezultatele
transformarilor ce au avut loc in 14 state membre din cele 15 ale UE incepand cu anii ’80.
Implementarea unor reforme constitutionale si administrative au avut ca rezultat crearea unor noi
autoritati administrativ/teritoriale, carora le-au fost transferate o serie de competente legate de
managementul economic si social. Rgionalizarea a fost realizata in conformitate cu traditiile si
strategia adoptata de parlamentele nationale si au putut fi distinse cinci variante de
implementare:
a)regionalizarea administrativa(crearea de catre stat a unor noi autoritati subnationale):
Franta, Grecia Portugalia, Suedia, Estonia Ungaria si Lituania;
b)regionalizarea prin extinderea competentelor autoritatilor locale existente: anemarca,
Finlanda si Irlanda, Ungaria si Romania;
c)descentralizarea regionala(crearea de noi autoritati teritoriale la un nivel situat deasupra
unor autoritati teritoriale existente primind denumirea de regiuni): Portugalia(dar numai dupa
reforma constitutionala din 1997), Suedia, partial, Marea Britanie, Polonia, Cehia si Slovacia;
d)autonomia regionala sau regionalizarea politica: Spania, Italia si Belgia;
e) regionalizarea prin intermediul autoritatilor federale: Germania, Austria sau Belgia.
La nivelul UE, aparitia noilor parteneri si competitori, regiunile, ca rezultat al reformelor
administrative aparute incepand cu anii ’80, a insemnat si implicarea lor in derularea fazelor de
planificare si implementare a programelor si politicilor UE. Astfel s- a schimbat complet scena

pe care evoluau pana recent actorii, acum adoptarea deciziilor politice si economice fiind mult
mai fragmentata.
2.4. Analiza guvernantei multi-nivel in Romania Guvernanta in Romania, spre deosebire
de Franta, Germania, Italia sau Spania, de exemplu, este organizata numai pe doua niveluri:
central(parlament, guvern, ministere si agentii guvernamentale) si local(consilii judetene, consilii
locale si primari). Analiza competentelor fiecarui nivel si modul cum coopereaza autoritatile
publice centrale si locale a scos in evidenta masura descentralizarii deciziei. Fiecare dintre actorii
publici exercita competente exclusive si partajate, dar de abia in 2006 au fost precizate prin lege
fiecare dintre aceste competente.
Competentele exclusive ale autoritatii centrale cuprind cele mai importante
responsabilitati, ce nu pot fi realizate decat de guvern prin intermediul ministerelor de
specialitate sau al unor agentii guvernamentale, cele mai relevante competente fiind politica
externa, apararea, politica monetara, etc.Prefectul este reprezentantul guvernului in cadrul
fiecarui judet, iar Constitutia consacra faptu ca prefectul este reprezentant al guvernului pe plan
local si supervizor privind conducerea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale
celorlalte organe centrale.
2.5. Sructurile regionale: participarea la procesul decisionalRolul regiunilor de dezvoltare
in procesul decizional a fost analizat prin prisma participarii acestora la elaborarea planurilor de
dezvoltare, prin includerea propunerilor Cele 8 regiuni de dezvoltare corespund nivelului NUTS
2 , diferentele cele mai mari, sub aspectul suprafetei regiunii si populatiei si, mai ales, al
nivelului de dezvoltare economica, inregistrandu-se intre regiunea Nord–Est si regiunile din
vestul, centrul si nord-vestul tarii. Analiza responsabilitatilor Consiliului de Dezvoltare
Regionala(CDR), organ deliberativ, fara personalitate juridica si a Agentiei de Dezvoltare
Regionala(ADR), cu rol de executiv, dar avand personalitate juridica, releva o implicare sporita a
acestora in elaborarea si implementarea programelor de dezvoltare economica si sociala dar
perceptia lor publica este mult mai redusa decat a judetelor. In plus, ADR, definita cu statut de
ONG, este lipsita de autoritate si legitimitate. Conducerea CDR este asigurata prin rotatie(durata
mandatului de cate un an), ceea ce creeaza posibilitatea ca nu toti presedintii de judete sa exercite
mandatul de un an la conducerea CDR, mai ales, in regiunile cu cate 5 sau 6 judete. In plus, prin
rotatia la conducere se poate schimba si culoarea politica, deci exista riscul unei discontinuitati
de natura manageriala la nivelul conducerii CDR.
2.6. Propuneri referitoare la eficientizarea guvernantei multi-nivel in Romania
Cresterea gradului autonomiei locale, prin transferul de resurse financiare astfel incat autoritatile
publice locale sa fie finantate pe baza unor proceduri stabile si acceptate de actorii implicati,
constituie inca un deziderat la ora actuala. In statele vest-europene, nivelul resurselor financiare
ale autoritatilor locale depaseste 15% din PIB. O descentralizare efectiva, in Romania, ar putea
apare in perioada urmatoare, mai ales, dupa alegerile parlamentare, pe fondul responsabilizarii
administratiei publice, a depolitizarii actelor administrative. Acest pas, impreuna cu legiferarea
unei implicari mai puternice a cetatenilor in procesul decizional, ar conduce la eficientizarea
administratiei publice locale.

Transformarea regiunilor statistice in regiuni administrative, alegerea consiliilor
regionale prin vot universal, direct si secret impreuna cu transferul de noi competente catre
nivelul local ar conduce la eficientizarea guvernantei locale pe baza cresterii responsabilitatii si
transparentei actelor administrative.
O posibila solutie temporara si eficienta, consideram noi, ar fi ca presedintele si
vicepresedintele CDR sa fie alesi prin vot direct iar presedintele sa fie seful executivului
regional. Membrii desemnati ai CDR, dupa actuala procedura ar trebui sa constituie adunarea cu
rol deliberativ. In aceasta varianta, ar creste nu numai legitimitatea presedintilor CDR, in plus,
aceasta procedura ar conduce la cresterea responsabilitatii acestora si, in acelasi timp, la
afirmarea regiunilor in cadrul dezbaterilor privind strategiile de dezvoltare a Romaniei.
3.Dotari
Activitatea privind dotari a fost derulata in fiecare din cei doi ani si a avut drept scop
achizitionarea de material documentar(carti pe domeniul studiat, aparute in edituri de prestigiu
din statele membre UE) precum si procurarea de obiecte de inventar necesare elaborarii si
prelucrarii rezultatelor: calculatoare PC, laptopuri, imprimanta, aparate foto digitale, inclusiv
materiale consumabile. Au fost achizitionate peate 20 carti referitoare la organizarea europeana
in UE(guvernanta multi-nivel, federalism), implicarea societatii civile, descentralizarea regional
din Franta,functionarea institutiilor europene, etc.
4 Diseminare rezultate
Diseminarea rezultatelor cercetarii a fost realizata prin:
• publicare carti sau capitole in volume colective;
• publicare articole in reviste cotate ISI sau BDI;
• participare cu lucrari la conferinte internationale din tara si strainatate;
• afisare rezultate si informatii pe site-ul www.cassoe.ro;
• includerea rezultatelor cercetarii in programa pentru nivel licenta si masterat
Mentionam ca in lista lucrarilor publicate ce cuprind rezultatele obtinute pe parcursul
celor doi ani de cercetare nu sunt incluse alte 3 lucrari ce au fost deja acceptate la 2 conferinte
internationale din 2009: 17th NISPAcee, Muntenegru 16-18 mai 2009 si Workshop B.E.N.A.,
Alba Iulia, 6-7 mai 2009.
5 Concluzii
Toate obiectivele si activitatile prevazute in grant, aferente anilor 2007 si 2008, au fost
realizate de catre colectivul de cercetare. Rezultatele cercetarilor au fost diseminate prin
publicarea de articole, participarea la Conferinte internationale, includerea in programa de studiu

pentru licenta si elaborarea unui volum. Cuantumul cheltuielilor prevazute in devizul antecalcul
a fost respectat intocmai, acestea fiind justificate prin activitatile desfasurate.
Cluj-Napoca,
31.03.2009

