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CUVÎNT ÎNAINTE 
 
Această broşură include două seturi de recomandări aprobate de către Consiliul de Administraţie al UN-HABITAT în 
2007 şi 2009. Prin aprobarea acestor recomandări, statele membre ale Naţiunilor Unite şi-au asumat obligaţia de a 
promova descentralizarea şi consolidarea autorităţilor publice locale, cât şi accesul la serviciile de bază pentru toţi.  
 

Aceste recomandări au fost elaborate pentru a sprijini reformele politice şi acţiunile legislative la nivel de ţară în 
două domenii complementare ale mandatului UN-HABITAT. Ele au fost elaborate prin intermediul unui proces 
participativ şi consultativ intens cu participarea mai multor parteneri, inclusiv agenţiilor ONU şi guvernelor 
naţionale şi locale în ultimul deceniu.    

Procesul respectiv s-a desfăşurat în următoarele etape: 

(a) În iunie 1996, a avut loc Conferinţa Habitat II, în cadrul căreia guvernele au adoptat Agenda Habitat, aprobând 
în paragraful 177 principiul subsidiarităţii. În cadrul sesiunii a 19-a din mai 2003, Consiliul de Administraţie, a 
reafirmat faptul că principiul subsidiarităţii reprezintă elementul principal în procesul de descentralizare. 
Conform acestui principiu, responsabilităţile publice vor fi exercitate de către acele autorităţi alese, care sunt 
mai aproape de cetăţeni;  

(b) În 1998-2000, a fost elaborat proiectul statutului auto-administraţiei publice locale, prin care guvernelor le-a 
fost propus un cadru internaţional de reglementare a relaţiilor politice, economice şi juridice între autorităţile 
centrale şi cele  publice locale, a drepturilor şi responsabilităţilor acestora;    

(c) În 1999 a avut loc Campania Globală privind Guvernarea Urbană, care a promovat dialogul global în baza 
principiului unei bune guvernări urbane, care include nu doar subsidiaritate, ci şi durabilitate, eficienţă, 
imparţialitate, transparenţă şi responsabilitate, angajare civică şi securitate;    

(d) În iunie 2001 a fost organizată o sesiune specială a Adunării Generale pentru o revizuire generală şi apreciere 
a implementării Agendei Habitat ("Istambul + 5"), în cadrul căreia a fost evidenţiat rolul important jucat de 
către autorităţile publice locale şi asociaţiile lor în implementarea Agendei Habitat şi au fost propuse 
recomandări pentru consolidarea capacităţilor acestora;  

(e) (e)   În 2002, a fost organizată prima sesiune a Forumului Urban Mondial, în cadrul căreia a avut loc un dialog 
pe tema descentralizării. Ca urmare a acestuia, Consiliul de Adminstraţie a adoptat rezoluţia a  19/12 din mai 
2003.   

(f) În paralel, discuţiile cu privire la accesul la serviciile de bază pentru toţi au luat amploare în cadrul Summitului 
Mondial pentru Dezvoltarea Durabilă, organizat în Johannesburg, Africa de Sud, între 26 august - 4 
septembrie 2002. Aceste discuţii au continuat în cadrul sesiunii a 12-a a Comisiei Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Durabilă, în New York, SUA, între 14 – 30 aprilie 2004.    

(g) În aprilie 2005, Consiliul de Administrare  al UN-HABITAT a adoptat rezoluţia 20/5, care a luat în consideraţie 
propunerea de a elabora un set de coduri şi recomandări cu privire la parteneriate şi rolul diferitor actori 
prezenţi la CDD 12. Această propunere a fost inclusă în proiectul intitulat „Acces la serviciile de bază pentru 
toţi: spre o declaraţie internaţională cu privire la relaţiile de parteneriat”, elaborat de către Programul 
Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (UN-HABITAT) şi Institutul Naţiunilor Unite pentru Formare şi 
Cercetare (UNITAR) în baza consultaţiilor informale cu diferiţi parteneri. Participanţii la sesiunea a doua a 
Forumului Urban Mondial, organizat în septembrie 2004 în Barcelona, Spania, au recomandat, de asemenea, 
ca problema accesului la serviciile de bază pentru toţi să fie inclusă în agenda sesiunii a 20-a a Consiliului de 
Administraţie.     

Au fost depuse eforturi considerabile pentru a sprijini procesul de pregătire cu formarea unui Grup de Experţi în 
domeniul Descentralizării (AGRED), consolidarea Comitetului Consultativ al Autorităţilor publice Locale al 
Naţiunilor Unite (UNACLA) şi formarea unui Grup de Experţi în domeniul Accesului la Serviciile de Bază. Cele două 
seturi de recomandări prezentate aici reprezintă rezultatele finale ale acestor eforturi internaţionale.      
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Această publicaţie subliniază coerenţa şi complementaritatea între recomandările privind descentralizarea şi 
consolidarea autorităţilor publice locale şi recomandările privind accesul la serviciile de bază.  Ambele seturi 
de recomandări pot fi adaptate la situaţiile specifice ale unei tări.   

 
Dna Anna Tibaijuka, 

Director Executiv, UN-HABITAT 
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RECOMANDĂRI INTERNAŢIONALE PRIVIND 
DESCENTRALIZAREA ŞI CONSOLIDAREA AUTORITĂŢILOR 
PUBLICE LOCALE   
 

I. OBIECTIVE   

 
1.    Recomandările internaţionale privind descentralizarea şi consolidarea autorităţilor publice locale au fost 

aprobat de către Consiliul de Administraţie al UN-HABITAT la 20 aprilie 2007
1
 în calitate de instrument cheie 

pentru promovarea bunei guvernări la toate nivelurile şi consolidarea autorităţilor publice locale. 
Recomandările vor servi în calitate de catalizator pentru reforma politică şi instituţională la nivel naţional cu 
scopul de a stimula şi împuternici în continuare autorităţile publice locale să îmbunătăţească guvernarea 
urbană atingând Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului care ţin de aşezări umane.  

2.     Agenda Habitat recunoaşte în paragraful 177 faptul că dezvoltarea aşezărilor umane durabile poate fi 
realizată „printr-o descentralizare eficientă a responsabilităţilor, managementului politicilor, autorităţilor de 
luare a deciziilor şi resurselor suficiente, inclusiv autorităţilor de colectare a veniturilor, către autorităţile 
publice locale şi în special reprezentanţilor acestora”. De asemenea, aceasta recomandă guvernelor, în 
paragraful 180,  „să examineze şi să adopte, în modul corespunzător, politicile şi cadrele normative ale altor 
State care implementează descentralizarea în mod eficient”.     

3.     În ultimii ani, conceptele de autonomie locală sau auto-guvernare locală au fost utilizate pentru a reflecta, 
din perspectiva autorităţii publice locale, necesitatea recunoscută pe larg a descentralizării. Astăzi, 
descentralizarea efectivă este privită ca un element a bunei guvernări şi expresie a practicii democratice şi 
administrării publice eficiente. De asemenea, este recunoscut faptul că autorităţile publice locale alese, pe 
lângă autorităţile naţionale şi regionale, sunt factorii cheie în guvernarea şi administrarea democratică, care 
colaborează cu autorităţile naţionale şi regionale, dar au şi sfere proprii autonome de acţiune publică.    

 
 

2. CONTEXT  
 
4.     În cadrul Conferinţei Habitat II care a avut loc în 1996, reprezentanţii autorităţilor locale şi naţionale, în 

strânsă colaborare cu UN-HABITAT au propus ideea adoptării unei „Carte Mondiale a Auto-guvernării Locale” 
în scopul consolidării rolului autorităţilor publice locale în implementarea Agendei Habitat. Primul proiect al 
Cartei a fost discutat de către părţile interesate în cadrul unei serii de consultări regionale între 1998 şi 1999.  

5.     Ca rezultat al acestor discuţii şi luând în consideraţie rezultatele lor, în 2001, Consiliul de Administraţie a 
solicitat UN-HABITAT să-şi intensifice eforturile pentru a face dialogul internaţional privind descentralizarea 
„cât mai transparent şi inclusiv” şi să ajungă la un consens între statele membre cu privire la politicile de 
descentralizare în procesul de dezvoltare.    

                                                           
1
 Vezi rezoluţia 21/3 în anexa 1. 
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6.     UN-HABITAT a realizat o anchetă şi a prezentat un raport în 2002, care subliniază importanţa descentralizării 
eficiente în scopul consolidării administraţiei publice locale pentru sprijinirea implementării Agendei Habitat. 
Ancheta a arătat că un număr de ţări dezvoltate sau în curs de dezvoltare au fost implicate în redefinirea 
relaţiilor între diferite jurisdicţii teritoriale ale lor cu privire la următoarele: transferarea sau eficientizarea 
funcţiilor, redefinirea împuternicirilor şi autorităţii de luare a deciziilor şi realocarea resurselor. Fără nici o 
excepţie, consecinţele acestor schimbări au avut impact asupra rolurilor şi responsabilităţilor economice şi 
administrative în gestionării problemelor sociale, economice şi de mediu la nivel local.        

7.     Aceste şi alte constatări au provocat o serie de dezbateri concentrate cu participarea experţilor şi grupurilor 
interesate, care au creat un nou impuls în dialogul durabil privind descentralizarea.  

8.     În rezultatul acestui raport, Consiliul de Administraţie, în Rezoluţia 19/18 din 9 mai 2003, a îndemnat UN-
HABITAT să „creeze o comisie consultativă ad-hoc multidisciplinară cu privire la descentralizare cu 
participarea activă a ţărilor dezvoltate şi în curs de dezvoltare cu scopul de a sprijini desfăşurarea dialogului”. 
Ulterior, a fost format Grupul consultativ de experţi privind descentralizarea (AGRED) cu dreptul de a oferi 
consultanţă privind dialogul internaţional în domeniul descentralizării şi de a contribui substanţial la 
formularea recomandărilor şi documentarea bunelor practici în domeniul descentralizării şi consolidării 
autorităţilor publice locale.  

 
 

3. PROCESUL DE PREGĂTIRE 
 
9. Întrunirea de inaugurare a AGRED a avut loc în Gatineau, Canada, în martie 2004, cu sprijinul Federaţiei 

Municipalităţilor din Canada (FMC). În perioada 2004-2007, secretariatul UN-HABITAT, cu sprijinul membrilor 
AGRED, a desfăşurat activităţi analitice intensive pentru a evalua nivelul descentralizării în întreaga lume. 
Aceste eforturi au inclus: (i) revizuirea instrumentelor juridice internaţionale relevante existente  care au 
drept scop consolidarea democraţiei locale

2
, (ii) analiza legislaţiei naţionale şi regulamentelor şi altor norme 

de descentralizare şi evaluarea experienţelor ţărilor cu astfel de politici şi cadrelor legale ale acestora şi (iii) 
identificarea cazurilor de practici bune în dezvoltarea şi implementarea legislaţiilor şi politicilor de 
descentralizare în întreaga lume. Pe lângă corespondenţa electronică regulară de schimb de informaţii şi 
cunoştinţe, Grupul de experţi a organizat câteva întruniri importante.

3
 

10 .  În cadrul sesiunii a 20-a din 2005, Consiliul de Guvernare al UN-HABITAT a prezentat un raport 
comprehensiv,

4
 care a fost anexat la primul proiect al recomandărilor solicitate cu privire la descentralizare. 

Consiliul de Guvernare a adoptat Rezoluţia 20/18 cu scopul de a stabili un consens ulterior care invită 
guvernele naţionale să-şi prezinte comentariile cu privire la proiectul recomandărilor şi să asiste 
documentarea cazurilor bunelor practici pentru încorporarea în compendiul bunelor practici.    

11. Rezoluţia 20/18 solicită UN-HABITAT să revizuie şi să finalizeze proiectul recomandărilor în baza feedback-ului 
din partea guvernelor şi să prezinte recomandărilor pentru revizuirea de către Consiliul de Administraţie în 
cadrul sesiunii a 21-a.  În aceeaşi rezoluţie, Consiliul de Guvernare solicită UN-HABITAT, în baza experienţei 
Observatorului Urban Global (GUO), să ofere asistenţă Organizaţiei Mondiale a Oraşelor şi Administraţiilor 
Locale Unite (UCLG), să dezvolte conceptul unui observator global care ar asista, monitoriza şi evalua nivelul 
descentralizării şi responsabilitatea oamenilor la  nivel local şi administraţiilor publice locale în lume, ca 
condiţii de bază pentru atingerea obiectivelor Agendei Habitat.  

                                                           
2
 Spre exemplu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948), Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile 

şi Politice (1966), Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice şi Sociale (1966) şi alte norme 
internaţionale cum ar fi Carta Europeană a Auto Guvernării Locale  (1985), alte documente aprobate de către 
Consiliul Europei şi instituţiile lui.. 

3
 Barcelona (2004), Nairobi (2005), Vancouver (2006).  

4
 HSP/GC/20/7 
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12.  Recomandările subliniază principiile de bază ale aspectelor democratice, constituţionale/juridice şi 
administrative ale guvernării locale şi descentralizării. În acelaşi timp, acestea trebuie să fie adaptate 
condiţiilor specifice ale formei statului (federal, regionalizat sau unitar), cu diferite tradiţiile de stat (spre 
exemplu Napoleonean, Germanic sau Anglo Saxon, cât şi tradiţiile păstrate în Asia sau în lumea arabă). Din 
această cauză, ele nu oferă un plan uniform şi rigid aplicabil tuturor Statelor Membre ale Naţiunilor Unite. Ele 
pot constitui subiectul adaptărilor naţionale. Totuşi, obiectivul lor principal este de a acorda sprijin şi ghida 
reforma legislativă în cazul în care este necesar.    

13 .  Aprobarea recomandărilor de către Consiliul de Guvernare al UN-HABITAT în aprilie 2007 a constituit un 
progres important, deoarece reprezintă rezultatul final al activităţii de advocacy şi normative din ultimul 
deceniu, care a inclus consultaţii extensive între statele membre şi Naţiunile Unite, prin intermediul UN-
HABITAT, colaborări cu autorităţile publice locale şi un număr mare de experţi. Astfel, recomandările 
reprezintă rezultatul unui consens general între toţi partenerii Agendei Habitat, care au fost implicaţi în 
dezvoltarea acestora. Recomandările furnizează comunităţii internaţionale mijloace de angajare a statelor 
membre în unul dintre aspectele cheie ale Agendei Habitat şi Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului – 
sprijinirea eforturilor în dezvoltarea autorităţilor publice locale din întreaga lume.    

 
 

A.   GUVERNAREA ŞI DEMOCRAŢIA LA NIVEL LOCAL 
 

1 .  DEMOCRAŢIA REPREZENTATIVĂ ŞI PARTICIPATORIE 
1.  Descentralizarea politică la nivel local este un factor esenţial al democratizării, bunei guvernări şi angajării 

cetăţenilor; ea trebuie să includă o combinare adecvată a democraţiei reprezentative şi participatorii.   

2. Participarea prin intermediul implicării şi abilitării cetăţenilor trebuie să constituie principiul cheie în procesul 
de luare a deciziilor, implementării şi dezvoltării la nivel local.   

3. Autorităţile publice locale trebuie să recunoască diferiţi constituenţi ai societăţii civile şi să asigure ca toţi să 
fie implicaţi în dezvoltarea progresivă a comunităţilor şi cartierelor lor. Autorităţile publice locale vor avea 
dreptul de a stabili şi de a dezvolta relaţii de parteneriat cu toţi actorii societăţii civile, în special cu 
organizaţiile non-guvernamentale şi organizaţiile comunitare, sectorul privat şi alte persoane interesate.      

4. Autorităţile publice locale vor avea dreptul, în baza constituţiei şi legislaţiei naţionale, de a defini formele 
adecvate ale participării populare şi angajamentului civic în procesul de luare a deciziilor şi exercitarea 
funcţiei lor de lider al comunităţii. Acesta va include prevederi speciale pentru reprezentarea domeniilor 
vulnerabile din punct de vedere social şi economic ale societăţii, grupurilor etnice şi gender şi altor minorităţi.   

5. Principiul non-discriminării va fi aplicat tuturor partenerilor şi colaborării între guvernele naţionale şi 
regionale, autorităţile locale şi organizaţiile societăţii civile.  

6. Participarea cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor va fi consolidat în statut, la toate nivelurile, acolo 
unde este posibil.   

7. În scopul consolidării angajamentului civil, autorităţile locale vor tinde spre adoptarea formelor noi de 
participare cum ar fi consiliile regionale, consiliile comunitare, e-democraţia, bugetarea participatorie, 
iniţiativele civile şi referendumurile, în măsura în care acestea sunt aplicabile în contextul  lor specific.   

8. Participarea femeilor şi luarea în consideraţie a necesităţilor lor va constitui principiul de bază aplicat în toate 
iniţiativele locale.  

9. Participarea tinerilor va fi încurajată în toate  iniţiativele locale cu scopul de a: dezvolta şcoala în calitate de 
arenă comună importantă pentru participarea tinerilor şi procesul democratic de învăţare şi încuraja 
asociaţiile de tineri; de a promova experimentul „consiliului copiilor” şi „consiliului tinerilor” la nivel local, în 
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calitate de mijloace sigure de educaţie în cetăţenia locală, pe lângă oportunităţile pentru dialog cu cei mai 
tineri membri ai societăţii.   

 

2.  OFICIALIII LOCALI ŞI EXERCITAREA FUNCŢIILOR LOR  
10.  Politicienii şi oficialii autorităţilor locale îşi vor exercita funcţiile cu responsabilitate faţă de cetăţeni. În orice 

moment, aceştia vor menţine un grad înalt de transparenţă.   

11 .  În timp ce funcţia politică locală va fi privită în calitate de pilon pentru buna funcţionare a societăţii, condiţiile 
materiale şi de remunerare ale politicienilor locali vor garanta siguranţa şi bună guvernare în exercitarea 
liberă a funcţiilor lor.  

12 .  Este necesară adoptarea unui  cod al bunelor maniere care solicită de la oficialii civili să acţioneze cu 
integritate şi să evite orice situaţie care poate duce la un conflict de interese. Acest cod va fi făcut public.   

13 .  Trebuie aplicate mecanisme pentru a permite cetăţenilor de a consolida codul.  

14 .  Înregistrările şi informaţia trebuie păstrate şi, în principiu, făcute publice, nu doar pentru a mări eficacitatea 
autorităţilor locale , dar şi pentru a da posibilitate cetăţenilor de a se bucura de drepturile lor depline şi de a 
asigura participarea acestora la luarea deciziilor locale.  

 
 

B.     ÎMPUTERNICIRILE ŞI  RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂŢILOR LOCALE  
 

1 .  SUBSIDIARITATEA  
15.  Principiul subsidiarităţii reprezintă elementul principal al procesului de descentralizare. În conformitate cu 

acest principiu, responsabilităţile publice trebuie să fie exercitate de acele autorităţi alese care sunt mai 
aproape de cetăţeni.  

16 .  Este recunoscut faptul că în multe ţări autorităţile locale sunt dependente de alte subdiviziuni ale guvernului, 
cum ar fi guvernele regionale şi naţionale, în desfăşurarea acţiunilor importante cu privire dezvoltarea socială, 
politică şi economică.  

17 .  În multe domenii, puterile vor fi divizate sau exercitate simultan de către diferite subdiviziuni ale guvernului. 
Acest fapt nu va  duce la micşorarea autonomiei locale sau împiedicarea dezvoltării autorităţilor locale în 
calitate de parteneri deplini.  

18 .  Autonomia locală are scopul de a permite autorităţilor locale să se dezvolte până la momentul când vor 
deveni  parteneri eficienţi cu alte subdiviziuni ale guvernului şi, în acest fel, să contribuie la procesele de 
dezvoltare. 

19 .  Deciziile vor fi luate la nivelul corespunzător tipului deciziei – internaţională, naţională, regională sau locală.  

20. Responsabilităţile naţionale, regionale şi locale vor fi diferenţiate de către constituţie sau legislaţie, cu scopul 
de a clarifica funcţiile respective şi de a garanta acces la resursele necesare pentru instituţiile descentralizate 
pentru a desfăşura funcţiile atribuite acestora.  

 

2. ACŢIUNEA INCREMENTALĂ 
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21. Sporirea numărului de funcţii alocate autorităţilor locale va fi însoţită de măsuri pentru a dezvolta capacitatea 
lor de a exercita aceste funcţii.   

22. Politica unei descentralizări eficiente poate fi aplicată într-o manieră incrementală cu scopul de a  permite 
dezvoltarea adecvată a capacităţilor.  

23. Luând în consideraţie faptul că descentralizarea este o politică nouă, aceasta poate fi implementată pe bază 
experimentală şi lecţiile învăţate pot fi aplicate pentru a include această politică în legislaţia naţională.   

24. Principiile naţionale cu privire la descentralizare vor asigura posibilitatea autorităţilor naţionale sau regionale 
de a interveni în afacerile autorităţilor locale doar în cazul când autoritatea locală nu îndeplineşte funcţiile 
definite. 

25. Responsabilitatea pentru justificarea unei intervenţii va reveni autorităţilor naţionale sau regionale. O 
instituţie independentă va evalua validitatea unei astfel de intervenţii.  

26. În măsura în care este posibil, standardele  furnizării serviciilor determinate la nivel naţional locale vor lua în 
consideraţie principiul subsidiarităţii în procesul elaborării acestora şi vor include consultaţii cu autorităţile 
locale şi asociaţiile lor.   

27. Va fi promovată participarea autorităţilor locale la procesele de luare a deciziilor la nivel regional şi naţional. 
Vor fi stabilite mecanismele abordărilor descendente şi ascendente în furnizarea serviciilor locale şi naţionale.    

 
 

C.      RELAŢIILE ADMINISTRATIVE ÎNTRE AUTORITĂŢILE  PUBLICE LOCALE ŞI 

ALTE SUBDIVIZIUNI ALE GUVERNULUI  
 

1 .  ACŢIUNEA LEGISLATIVĂ  
28. Autorităţile locale trebuie să fie recunoscute în legislaţia naţională şi, în cazul în care este posibil, în 

constituţie, în calitate de entităţi sub-naţionale autonome juridice cu potenţial pozitiv, care contribuie la 
planificarea şi dezvoltarea naţională.   

29. Legislaţia naţională şi, în cazul în care este posibil, constituţia, trebuie să determine modul în care autorităţile 
locale sunt constituite, natura împuternicirilor lor şi scopul autorităţii lor,  precum şi responsabilităţile, 
obligaţiile şi funcţiile.    

30. Prevederile constituţionale şi legislative pentru organizaţiile autorităţilor locale pot varia în dependenţă de 
tipul statului – federal, regionalizat sau unitar.  

31 .  Prevederile legislative şi textele juridice trebuie să definească clar rolurile şi responsabilităţile autorităţilor 
locale vizavi de subdiviziunile superioare ale guvernului, asigurând  că doar acele roluri şi responsabilităţi  
dincolo de anvergura şi competenţa lor, să fie desemnate altei autorităţi.   

32. Autorităţile locale sunt pe deplin responsabile pentru subdiviziunile care implică interesele cetăţenilor locali, 
cu excepţia acelor subdiviziuni specificate de legislaţia naţională care precizează funcţiile care nu ţin de 
competenţa lor.   

 

2. ÎMPUTERNICIRILE  
33. Autorităţile locale trebuie să-şi exercite liber funcţiile, inclusiv funcţiile care le-au fost conferite de către 

autorităţile regionale şi naţionale, în limitele definite de legislaţie. Aceste funcţii trebuie să fie depline şi 
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exclusive, şi nu trebuie să fie subminate, limitate sau stânjenite de către o altă autoritate cu excepţia celei 
prevăzute de lege.      

34. Alte subdiviziuni ale guvernului trebuie să consulte autorităţile locale şi asociaţiile lor în procesul de elaborare 
sau modificare a legislaţiei care afectează autorităţile locale.  

35. Autorităţile locale şi instituţiile acestora trebuie să fie asistate de alte subdiviziuni ale guvernului pentru a 
determina politica locală şi cadrele strategice în cadrul parametrilor stabiliţi de politicile naţionale.   

36. Alte subdiviziuni ale guvernului trebuie să susţină iniţiativele pentru a dezvolta instrumente selective, 
transparente şi responsabile necesare pentru managementul eficient la nivel local.  

 
 

3. MONITORIZAREA ŞI   SUPRAVEGHEREA 
37. Monitorizarea autorităţilor locale trebuie să fie exercitată doar în conformitate cu procedurile şi cazurile 

prevăzute de constituţie sau legislaţie.  

38. Supravegherea poate fi limitată la verificarea posteriori a legalităţii acţiunilor autorităţilor locale şi trebuie să 
respecte autonomia autorităţii locale.  

39. Legea trebuie să specifice condiţiile – în cazul în care există – pentru suspendarea autorităţii locale. În cazul în 
care apare necesitatea de a suspenda sau a dizolva un consiliu local sau de a suspenda sau concedia 
administratori locali, aceasta va fi desfăşurată în conformitate cu legea respectivă.  

40. După suspendarea sau dizolvarea consiliilor locale, sau după suspendarea sau concedierea funcţionarilor 
publici locali, legea trebuie să determine reluarea funcţiilor lor într-o perioadă cât mai scurtă de timp. 

41 .  Este necesară crearea unor  organe independente, cum ar fi curţile administrative, pentru monitorizarea 
acestor suspendări sau dizolvări de către subdiviziunile superioare ale guvernului şi în faţa cărora poate fi 
depus un apel.  

 
 

D.   RESURSELE FINANCIARE ŞI  CAPACITĂŢILE AUTORITĂŢILOR 
LOCALE  

 
 

1 .  CAPACITĂŢILE ŞI RESURSELE    UMANE ALE AUTORITĂŢILOR LOCALE  

42. Autorităţile locale trebuie să fie susţinute de către alte subdiviziuni ale guvernului în dezvoltarea capacităţilor 
lor administrative, tehnice şi manageriale şi de structuri care sunt receptive, transparente şi responsabile.    

43. Autorităţile locale trebuie să aibă posibilitatea de a determina, în măsura în care este posibil, structurile lor 
administrative interne pentru a le adapta la necesităţile şi a asigura un management eficient.   

44. Autorităţile locale trebuie să poarte răspundere deplină pentru personalul lor. Trebuie să existe standarde 
comune de calificare şi statut în managementul acestui personal.  

45. Condiţiile de muncă ale angajaţilor autorităţilor locale, după cum sunt definite de legislaţia naţională, trebuie 
să permită recrutarea şi păstrarea personalului înalt calificat în baza performanţei, competenţei profesionale, 
experienţei şi egalităţii de gen şi trebuie să excludă orice tip de discriminare în baza religiei, limbii sau etniei.      
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46. Oportunităţile de instruire adecvate, remunerarea şi perspectivele în carieră trebuie să fie oferite angajaţilor 
autorităţilor locale cu scopul de a le îndemna să atingă o performanţă înaltă în furnizarea serviciilor către 
cetăţeni.  

47. Oportunităţile de instruire trebuie să fie oferite sau susţinute de către guvern, în colaborare cu autorităţile 
locale şi asociaţiile acestora.   

 
 

2.  RESURSELE FINANCIARE ALE AUTORITĂŢILOR LOCALE  
48. Descentralizarea eficientă şi autonomia locală solicită o autonomie financiară adecvată.  

49. Resursele financiare ale autorităţilor locale trebuie să corespundă cu funcţiile şi responsabilităţile lor şi să 
asigure durabilitate financiară şi independenţă.  Orice transfer sau delegare a funcţiilor sau responsabilităţilor 
de către stat, trebuie să fie însoţite de resurse financiare corespunzătoare şi adecvate, preferabil garantate de 
constituţie sau legislaţia naţională şi să fie aprobate după consultaţii între subdiviziunile respective ale 
guvernului în baza evaluării costurilor reale.  

50. În cazul în care guvernele centrale sau regionale deleghează  funcţiile autorităţilor locale, acestea trebuie să 
fie asigurate cu resurse adecvate necesare pentru exercitarea acestor funcţii cât şi discreţie în adoptarea 
exercitării funcţiilor lor la condiţiile şi priorităţile locale.    

51 .  Autorităţile locale trebuie să aibă acces la o mare varietate de resurse financiare pentru a-şi îndeplini funcţiile 
şi responsabilităţile. Ele trebuie să aibă acces, preferabil în baza garanţiilor constituţionale şi/sau naţionale la 
resurse adecvate sau transferuri, pe care pot să le utilizeze în cadrul împuternicirilor lor.     

52. Un procent semnificativ de resurse financiare ale autorităţilor locale trebuie să provină din impozite locale, 
taxe şi contribuţii pentru a acoperi costurile serviciilor furnizate de acestea şi pentru care  au dreptul de a 
determina rata, fără a ţine seama de o posibilă încadrare (venit impozabil) sau coordonare de către legislaţie.  

53. Taxele pe care autorităţile locale au dreptul să le perceapă, sau din care primesc o contribuţie garantată, 
trebuie să fie proporţionale cu funcţiile şi necesităţile lor şi de o natură suficient generală, dinamică şi flexibilă 
pentru ca acestea să poate face faţă responsabilităţilor lor.   

54. Impozitele locale, cum ar fi impozitul pe teren, trebuie colectate preferabil de către autorităţile locale, 
asigurându-se că ele au capacităţi adecvate şi mecanisme de supraveghere bine puse la punct.      

55. Durabilitatea financiară trebuie să fie asigurată prin intermediul unui sistem de egalizare financiară, atât pe 
verticală (între stat şi autorităţile financiare) cât şi pe orizontală (între autorităţile locale). Acest lucru are loc 
anume atunci când baza locală de impozitare este insuficientă sau nu există.     

56. Legislaţia trebuie să garanteze participarea autorităţilor locale la aplicarea legilor care administrează 
repartizarea generală a resurselor redistribuite, inclusiv egalizările pe verticală şi orizontală.   

57. În măsura în care este posibil, alocaţiile financiare în favoarea autorităţilor financiare din partea guvernelor 
trebuie să respecte priorităţile acestora şi să nu fie repartizate pentru proiecte specifice. Furnizarea 
granturilor nu trebuie să diminueze libertatea de bază a autorităţilor locale de a exercita prevederile politicii 
în cadrul propriei lor jurisdicţii.  

58. Alocaţiile repartizate trebuie să fie limitate la cazurile în care se atestă o necesitate de a stimula 
implementarea locală a politicilor naţionale, în domenii cum ar fi protecţia mediului, dezvoltarea socială, 
sănătate şi educaţie.  

59. În cazul împrumuturilor pentru investiţii de capital, autorităţile locale trebuie, în conformitate cu ghidurile şi 
legile stabilite de către guverne şi legislaţie, să aibă acces la pieţele de capital naţionale şi internaţionale. 
Supravegherea şi monitorizarea de stat pot fi necesare în unele cazuri în ţările afectate de situaţiile 
macroeconomice instabile.    
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60. Împrumuturile autorităţii locale nu trebuie să pună în pericol politicile fiscale desemnate pentru a asigura 
stabilitatea financiară a autorităţilor naţionale.   
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RECOMANDĂRI INTERNAŢIONALE PRIVIND ACCESUL LA 
SERVICIILE DE BAZĂ PENTRU TOŢI  
 

1. OBIECTIVE 
 
1.  Recomandările internaţionale privind accesul la serviciile de bază pentru toţi reprezintă un pas important în 

agenda internaţională, având scopul de a aborda aceste provocări rămânând în acelaşi timp suficient de 
flexibil pentru a fi adaptat de către ţările interesate la situaţiilor lor individuale.  Recomandările au fost 
aprobate de către Consiliul de Administraţie  al UN-HABITAT la 3 aprilie 2009.

5
 Ele constituie un cadru larg de 

orientare a reformelor politicii naţionale în acest domeniu important.  

2. Pe lângă faptul că contribuie la demnitatea umană, calitatea vieţii şi mijloacele de trai durabile, serviciile de 
bază, aşa cum sunt definite în paragraful 84 al Agendei Habitat, se află într-o corelaţie strânsă şi sunt de 
diferite tipuri. Spre exemplu, aprovizionarea cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor, energie, 
transport şi comunicare necesită o infrastructură puternică, iar educaţia, sănătatea şi securitatea publică 
implică costuri operaţionale semnificative. În general, serviciile de bază reprezintă o condiţie necesară pentru 
furnizarea altor servicii şi îmbunătăţirea potenţialului fiecărei persoane de a se angaja într-o activitate 
economică. În întreaga lume, serviciile de bază sunt disponibile în mod inegal şi au un grad diferit de 
accesibilitate. Multe persoane, familii, comunităţi şi chiar oraşe întregi şi regiuni continue să aibă acces 
insuficient la serviciile de bază. Indiferent de cauze, aceasta înseamnă că oamenii săraci sunt lipsite de 
posibilitatea de a duce o viaţă decentă şi se confruntă cu dificultăţi majore în îmbunătăţirea nivelului lor de 
trai.       

3. Astfel, îmbunătăţirea accesului la serviciile de bază pentru toţi reprezintă mijloacele cheie pentru atingerea 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. În plus, îmbunătăţirea accesului  contribuie la realizarea 
angajamentelor făcute la Summitul Pământului, Summitul Mondial pentru Dezvoltare Socială şi Summitul 
Mondial pentru Dezvoltare Durabilă. Acesta este un obiectiv ambiţios, care poate fi atins cu succes prin 
intermediul unui efort durabil şi trainic.    

 
 

2. NOŢIUNI DE BAZĂ 

 
4. Rezoluţia 22/8 a Consiliului de Administraţie privind accesul la serviciile de bază pentru toţi îşi are originea în 

Rezoluţia 20/5, care a luat în consideraţie propunerea de a dezvolta un set de coduri şi recomandări cu privire 
la stabilirea relaţiilor de parteneriat şi rolul diferitor actori care au participat la cea de-a 20-a sesiune a 
Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă. Această propunere a fost inclusă în proiectul intitulat „Acces la serviciile 
de bază pentru toţi: spre o declaraţie internaţională cu privire la parteneriat”, care a fost elaborat de către 
Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (UN-HABITAT) şi Institutul Naţiunilor Unite de Cercetare şi 
Instruire (UNI-TAR) în baza consultărilor informale cu diferiţi parteneri. Participanţii la cea de-a doua sesiune a 
Forumului Urban Mondial, care a avut loc în septembrie 2004 în Barcelona, Spania, au declarat, de asemenea, 
că problema accesului la serviciile de bază pentru toţi trebuie să fie inclusă în agenda sesiunii a 20-a  a 
Consiliului de Administraţie.     

                                                           
5
 Vezi decizia 22/8 în anexa 2. 
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5. În calitate de pas intermediar, Rezoluţia 20/5 solicită Directorului Executiv, în cooperare cu alte agenţii 
importante ale Naţiunilor Unite, să identifice recomandările cu privire la accesul la serviciile de bază pentru 
toţi în cadrul contextului aşezărilor umane durabile, care pot fi preluate din bunele practici privind politicile, 
normele şi condiţiile instituţionale referitoare la furnizarea serviciilor de bază în cadrul contextului aşezărilor 
umane durabile. Răspunsul secretariatului la această solicitare a fost subiectul unui raport prezentat 
Consiliului de Administraţie la sesiunea a 21-a.  

6. În Rezoluţia 21/4 Consiliul de Administraţie a adoptat recomandările şi a solicitat secretariatului să elaboreze 
un proiect al recomandărilor privind accesul la serviciile de bază pentru toţi.  În Rezoluţie s-a menţionat că 
secretariatul trebuie să consulte alte agenţii ale Naţiunilor Unite şi persoanele interesate implicate în 
elaborarea recomandărilor şi că ele trebuie să corespundă recomandărilor internaţionale privind 
descentralizarea şi consolidarea autorităţilor locale şi cele privind accesul la serviciile de bază. 

 
 

3. PROCESUL DE PREGĂTIRE  
 
7. În vederea mobilizării viitoarelor inputuri şi îmbunătăţirii conţinutului recomandărilor, UN-HABITAT a format 

un grup de experţi care include reprezentanţi ai altor agenţii ale Naţiunilor Unite, Oraşelor Unite şi 
Administraţiilor Locale. Experţii desemnaţi reprezintă toate tipurile de persoane interesate de nivel 
internaţional, naţional şi local active în prestarea serviciilor de bază: guvernele centrale; autorităţile locale; 
furnizorii de servicii publici şi privaţi; organizaţiile societăţii civile; agenţiile Naţiunilor Unite; instituţiile 
financiare şi organizaţiile non guvernamentale.

6
 

8. Pe lângă consultaţiile de bază, grupul de experţi a organizat trei întruniri: în Geneva în noiembrie 2007 pentru 
experţii din Europa, Asia şi America Latină; în Nairobi în mai 2008,  cu accent principal  pe Africa şi ţările mai 
puţin dezvoltate; şi în noiembrie 2008 în Nanjing, China pentru toţi experţii. Proiectul iniţial a fost revizuit la 
întrunirile din Geneva şi Nairobi şi a doua versiune a proiectului de recomandări a fost discutată la întrunirea 
din Nanjing.  

9. De asemenea, în baza Rezoluţia 21/4 a solicitat, de asemenea, de la UN-HABITAT să elaboreze instrumente şi 
indicatori. Un raport iniţial privind indicatorii de măsurare atât ai accesului la serviciile de bază, cât şi ai 
implementării recomandărilor privind accesul la serviciile de bază pentru toţi au fost prezentate în cadrul 
întrunirii grupului de experţi din Nanjing. Discuţiile s-au axat pe rolul acestor indicatori, care ar putea 
reprezenta mai curând un instrument pentru evaluarea progresului la nivel naţional şi local decât un 
instrument de comparare a situaţiilor variabile la nivel naţional.  

 
În Rezoluţia 22/8, Consiliul de Administraţie invită guvernele să plaseze problema accesului la serviciile de bază 
pentru toţi în centrul politicilor lor de dezvoltare naţională, punând un accent deosebit pe grupurile sărace şi 
marginalizate şi să-şi consolideze cadrele legale şi instituţionale pentru a facilita parteneriatele la toate nivelurile, 
în conformitate cu recomandările. Consiliul de Administraţie solicită, de asemenea, de la UN-HABITAT elaborarea 

                                                           
6
 Reprezentanţii următoarelor ţări şi organizaţii au participat la procesul de elaborare: Afganistan; Burkina Faso; 

China; Camerun; Columbia; Etiopia; Franţa; India; Kenya; Mexic; Filipine; Senegal; Serbia; fosta Republică 
Iugoslavă Macedonia, Republica Unită Tanzania, Zambia, Oraşele Unite şi Guvernele Locale, Citynet, Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Organizaţia Internaţională a Muncii, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru 
Drepturile Omului, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări 
Umane, Institutul Naţiunilor Unite de Cercetare şi Instruire, Banca Mondială; Universitatea din Columbia, 
Institutul de Gestiune Delegată, Veolia Environnement; Acţiunea Mediul şi Dezvoltarea în Lumea a Treia (Enda 
Tiers Monde). 
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instrumentelor de instruire şi asistarea guvernelor interesate cu scopul de a adapta recomandările la contextul lor 
naţional, în cazul în care este necesar şi de a elabora în continuare instrumente şi indicatori ca o parte a sprijinului 
lor în implementarea a acestora, într-o manieră coordonată cu lucrul continuu de implementare a recomandărilor 
privind descentralizarea, aprobat în 2007.  
 
 

A.   GUVERNAREA TRANSPARENTĂ, PARTICIPATIVĂ ŞI EFICIENTĂ  
 
9. Principii

7
 

 

(a) Guvernarea are o dimensiune dublă politică şi tehnică. În dimensiunea sa politică, aceasta solicită 
participare, luarea deciziilor şi conducere. În dimensiunea sa tehnică, aceasta solicită evaluarea 
necesităţilor, planificare, negocierea contractelor, mecanisme de sensibilizare, monitorizare şi evaluare 
a impactului. Ambele dimensiuni solicită transparenţă şi instruire adecvată a părţilor interesate. 
Politicile naţionale şi internaţionale trebuie să promoveze o guvernare urbană adecvată pentru a 
îmbunătăţi accesul la serviciile de bază pentru toţi.  

(b) Participarea beneficiarilor contribuie la furnizarea serviciilor adaptate la necesităţile lor. Aceasta creează 
un sens a responsabilităţii şi proprietăţii care încurajează utilizatorii să preţuiască infrastructura şi să 
achite taxele respective. Participarea grupurilor beneficiare trebuie să tindă sistematic la evaluarea 
necesităţilor, planificare, luarea deciziilor, implementare şi monitorizare.      

10.  Toţi actorii, guvernele centrale şi regionale, autorităţile locale, organizaţiile societăţii civile şi furnizorii de 
servicii joacă un anumit rol şi au responsabilităţi de asumat privind accesul la serviciile de bază pentru toţi. 
Competenţa şi finanţarea fiecărui nivel al administraţiei publice şi drepturile şi obligaţiile generale ale fiecărei 
părţi interesate sunt prevăzute de constituţii, legislaţie sau legi. Mecanismele pentru promovarea 
consultaţiilor între părţile interesate relevante, monitorizarea conformităţii cu normele şi legile tehnice 
naţionale şi evaluarea performanţei în furnizarea serviciilor contribuie la respectarea, protecţia şi realizarea 
drepturilor existente şi îmbunătăţirea managementului şi alocaţiilor bugetare. Prin dezvoltarea capacităţilor şi 
abilităţilor lor de a participa la consultaţii şi negocieri, toate părţile interesate îşi vor îndeplini 
responsabilităţile mai eficient.   

11 .  Guvernele naţionale trebuie să prezinte parlamentelor lor: 

(a)  Documente care atestă competenţa şi responsabilităţile guvernelor centrale şi regionale şi autorităţilor 
locale în conformitate cu recomandările internaţionale privind descentralizarea şi consolidarea   
autorităţilor locale, inclusiv principiul subsidiarităţii;

8 

(b) Documente care atestă drepturile şi responsabilităţile organizaţiilor societăţii civile şi companiilor, în cazul 
în care este necesar.  

12 .  Guvernele naţionale şi regionale, în colaborare cu autorităţile locale şi asociaţiile lor şi alte părţi interesate, 
trebuie: 

 

(a) Să elaboreze politici integrate pentru furnizarea serviciilor de bază în baza evaluării strategice a 
impacturilor lor economice, de mediu, sociale şi cu privire la sărăcie; 

(b) Să ia în consideraţie legăturile inter-sectoriale şi inter-teritoriale între diferite servicii de bază; 

(c) Să elaboreze standarde şi principii de bază pentru furnizarea serviciilor locale pentru diferite categorii de 
aşezări, oraşe şi municipalităţi; 

                                                           
7
 Principiile în italic au fost aprobate de către Consiliul de Guvernare în Decizia 21/4. 

8
 În modul descris în ghidurile privind descentralizarea şi consolidarea autorităţilor   locale. Vezi nota de subsol 2. 
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(d) Să identifice grupurile vulnerabile, marginalizate şi excluse şi celea care nu au acces la serviciile de bază 
şi să elaboreze programe speciale pentru a asigura non discriminarea lor şi un acces eficient la serviciile 
de bază; 

(e) Să îndemne autorităţile locale la organizarea, planificarea şi furnizarea serviciilor în colaborare cu toate 
părţile interesate relevante; 

(f) Să informeze toate părţile interesate despre politicile naţionale şi normele internaţionale, standardele şi 
convenţiile cu privire la furnizarea accesului la serviciile de bază.  

13 .  Guvernele naţionale şi regionale trebuie: 
 

(a) Să recunoască în practică dreptul tuturor părţilor interesate, liderilor tradiţionali şi comunitari şi 
grupurilor marginalizate şi excluse cu scopul de a obţine informaţii privind problemele şi deciziile care 
îi afectează direct şi să participe eficient la procesele de luare a deciziilor; 

(b) Să asigure implicarea autorităţilor locale în democraţia participativă la nivel local;  

(c) Să organizeze consultaţii regulare cu autorităţile locale, organizaţiile societăţii civile şi furnizorii de 
servicii  
cu privire la politicile relative pentru accesul la serviciile de bază cu scopul de a dezvolta o cultură a 
dialogului.   

14 .  Guvernele naţionale şi regionale trebuie: 
 

(a) Să elaboreze indicatori pentru monitorizarea şi evaluarea furnizării serviciilor la nivel naţional şi regional;   

(b) Să elaboreze un cadru responsabil pentru furnizarea serviciilor de bază care ar include un sistem 
reglementar eficient şi penalităţi pentru neîndeplinirea obligaţiilor din partea furnizorilor de servicii; 

(c) Să monitorizeze performanţa de management a furnizorilor de servicii şi autorităţilor locale ca bază 
pentru asistenţă tehnică, dezvoltarea capacităţilor sau acţiune corelativă;   

(d) Să elaboreze un cadru legal anti-corupţie şi să întreprindă acţiuni stricte şi în termen pentru a depista 
cazurile de corupţie, inclusiv urmărire penală în caz de necesitate;  

(e) Să asigure, în colaborare cu autorităţile locale, elaborarea programelor de acordare a asistenţei juridice 
cu scopul de a asigura accesul egal al grupurilor sărace, marginalizate şi altor grupuri vulnerabile la 
justiţie şi la compensaţii adecvate.   

15 .  Guvernele naţionale şi regionale trebuie: 
 

(a) Să elaboreze mecanisme de dezvoltare a capacităţii pentru angajaţii lor cu scopul de a asigura ca ei sunt 
informaţi eficient despre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi angajamentele asumate la Summitul 
Pământului, Conferinţa Habitat II, Summitul Mondial pentru Dezvoltarea Socială şi Summitul Mondial 
pentru Dezvoltare Durabilă şi să-i îndemne să elaboreze mecanisme pentru consultaţii cu partenerii non-
statali, inclusiv beneficiari;   

(b) Să susţină programe de dezvoltare  a capacităţilor la nivel local;  

(c) Să ofere oportunităţi organizaţiilor societăţii civile.  

16 .  Autorităţile locale, în colaborare cu furnizorii de servicii relevanţi şi organizaţiile societăţii civile, trebuie: 
 

(a) Să elaboreze o bază de date cu privire la disponibilitatea şi calitatea serviciilor existente şi un inventar al 
necesităţilor, luând în consideraţie şi concentrându-se asupra circumstanţelor specifice ale grupurilor 
vulnerabile, marginalizate şi excluse; 

(b) În baza bazei de date menţionate în sub-paragraful a, să elaboreze planuri spaţiale şi regulamente 
pentru  
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dezvoltarea urbană viitoare şi extinderea serviciilor care corespund cu planificarea regională şi naţională 
şi cu normele naţionale şi internaţionale, cu scopul de a furniza un acces continuu la serviciile de bază 
pentru săraci;   

(c) Să adopte obiective anuale cantitative şi calitative şi standarde locale pentru servicii;  

(d) Să elaboreze şi să aplice seturile existente de indicatori la nivel local.  
 

17.  Autorităţile locale trebuie: 
 

(a) Să promoveze angajamentul civic prin intermediul educării consumatorilor şi conştientizare, mediatori, 
audieri publice şi planificarea participativă;  

(b) Să asigure accesul tuturor părţilor interesate la, în limba lor proprie şi prin mijloace înţelese de ei, la 
toată informaţia relevantă cu privire la afacerile publice şi, de asemenea, să asigure crearea de căi de 
comunicare eficiente pentru ca vocile acestora să fie auzite;   

(c) Să elaboreze, în colaborare cu comunităţile afectate, proiecte care vizează grupurile sărace, vulnerabile, 
marginalizate şi excluse;  

(d) Să recunoască, în cazul în care este necesar, valoarea managementului comunitar al serviciilor de bază la 
nivel de cartier şi sat şi a activităţii întreprinderilor la scară mică şi comunităţilor, inclusiv iniţiative de 
auto-ajutor, ca instrument de perfecţionare continuă şi să le îndemne să presteze servicii de bază la nivel 
local, în special grupurilor sărace şi vulnerabile;  

(e) Să mobilizeze cunoştinţele şi abilităţile comunităţilor locale pentru implementarea şi managementul 
proiectului. Aceste acţiuni includ consultaţii cu toate sectoarele comunităţii, inclusiv liderii tradiţionali, ai 
căror opinii trebuie analizate detaliat în momentul planificării şi implementării proiectelor, în special în 
domeniul rural.    

18 .  Autorităţile locale trebuie: 
 

(a) Să monitorizeze şi să adapteze programele bazate pe reacţii sistematice şi actuale din partea 
beneficiarilor şi furnizorilor de servicii;  

(b) Să evalueze impactul politicilor şi investiţiilor, în special cu privire la grupurile sărace şi vulnerabile;  

(c) Să asigure respectarea contractelor de către  furnizorii de servicii.  

19. Autorităţile locale trebuie să profite de facilităţile de dezvoltare a capacităţilor disponibile la nivel naţional şi 
internaţional  pentru a-şi îndeplini toate responsabilităţile. Autorităţile locale şi personalul acestora necesită 
capacităţi adecvate pentru a înţelege drepturile existente internaţionale şi standardele cu privire la furnizarea 
serviciilor şi să elaboreze planuri de dezvoltare spaţială şi economică, să monitorizeze studiile de fezabilitate a 
proiectului, să organizeze consultaţii cu organizaţiile societăţii civile şi comunităţile, să selecteze cei mai de 
încredere parteneri, să elaboreze şi să monitorizeze contractele, să pregătească bugetele, să mobilizeze 
resursele, să evalueze planurile de finanţare pe termen lung şi împrumuturile pe pieţele naţionale şi 
internaţionale, în cazul în care este necesar.    

20. Organizaţiile societăţii civile trebuie: 
 

(a) Să reprezinte populaţia şi în special grupurile sărace şi vulnerabile, în dialog public cu privire la 
furnizarea serviciilor;   

(b) Să contribuie la elaborarea programelor şi planurilor de finanţare; 

(c) Să acorde asistenţă guvernelor şi autorităţilor locale pentru a identifica priorităţile şi a determina 
standardele serviciilor minimum acceptabile;  

(d) Să-şi exercite drepturile în conformitate cu cadrele legale existente sau acordurile internaţionale.  

21 .  Organizaţiile societăţii civile trebuie: 

(a)  Să contribuie constructiv la monitorizarea furnizării serviciilor de către instituţiile centrale, autorităţile 
locale şi furnizorii de servicii; 
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(b) Să promoveze vigilenţă în procesul de furnizare a serviciilor; 

(c) Să denunţe practicile corupte prin intermediul instanţelor de judecată şi să acorde asistenţă victimelor 
corupţiei şi încălcării drepturilor omului; 

(d) Să ofere posibilitate persoanelor să aibă acces la informaţii relevante cu privire la accesul la serviciile de 
bază şi să participe la procesele de luare a deciziilor; 

(e) Să consolideze parteneriatele publice, private şi comunitare.  
 

22. Organizaţiile societăţii civile trebuie sa-şi dezvolte capacitatea de a căpăta cunoştinţe şi competenţe necesare 
pentru a îndeplini sarcinile menţionate mai sus.   

23. Furnizorii de servicii trebuie: 
 

(a) Să-şi execute contractele în conformitate cu instrucţiunile autorităţilor, legislaţiei naţionale şi 
internaţionale şi principiile muncii decente;   

(b) Să participe la planificare, luarea deciziilor, monitorizare şi procesele de luare a deciziilor în baza 
necesităţilor; 

(c) Să prezinte informaţie transparentă pentru audit şi să elaboreze mecanisme de responsabilitate cu 
privire la furnizarea serviciilor.  

 
 

B.   DESCENTRALIZAREA ŞI ROLUL AUTORITĂŢILOR LOCALE  
 
24. Principiu: 

Autorităţile locale sunt capabile să evalueze necesităţile utilizărilor serviciilor de bază (inclusiv prin 
intermediul organizaţiilor nonguvernamentale şi comunităţilor), să definească priorităţile, să întrunească 
părţile interesate şi să aleagă cele mai reuşite modalităţi de furnizare a serviciilor. Rolul şi responsabilităţile 
lor trebuie să fie menţionate în legislaţie şi regulamente şi să li se asigure  acces la resursele financiare şi 
tehnice adecvate.  
 

25. Politicile naţionale satisfac necesităţile comunităţii la nivel local. Acest lucru justifică acordarea autorităţilor 
locale unor responsabilităţi extinse în furnizarea  serviciilor de bază şi, în acelaşi timp, unor mijloace de 
asumare a acestora. În cadrul limitelor impuse de către legislaţia naţională şi în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, ele trebuie să fie discrete în exercitarea şi finanţarea iniţiativelor lor cu privire la orice 
problemă care nu este exclusă din competenţa lor nedesemnată de către autorităţile centrale oricărei părţi 
interesate.  
 

26.  Guvernele naţionale şi regionale trebuie: 

(a) Să transfere autorităţilor locale responsabilităţi complete şi extinse pentru acordarea şi furnizarea serviciilor 
de bază în baza legislaţiei existente; 

(b) Să asigure transferurile bugetare predictibile către autorităţile locale pentru a le oferi posibilitatea de a 
furniza serviciile de bază care le-au fost delegate;   

 

(c) Să permită autorităţilor locale să aibă acces la şi să monitorizeze resursele financiare corespunzătoare cu 
responsabilităţile lor, inclusiv impozitul pe venit şi pe pământ, cheltuielile utilizatorilor, donaţii, granturi şi, 
într-un cadru favorabil, credite;  

(d) Să elaboreze, în colaborare cu autorităţile locale, un sistem normativ care ar include monitorizare 
independentă, participare activă a publicului şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea obligaţiilor.    
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27. Guvernele naţionale trebuie să determine condiţiile şi criteriile în baza cărora autorităţile locale sunt 
autorizate să solicite împrumuturi şi să emită obligaţiuni pe piaţa financiară naţională pentru a finanţa 
infrastructura serviciilor de bază. Este necesar ca acestea:   

 

(a) Să elaboreze un cadru naţional care furnizează servicii de consultanţă  cu privire la acordarea 
împrumuturilor autorităţilor locale la dobânzi rezonabile, inclusiv în cazurile când statul ia împrumuturi 
internaţionale; 

(b) Să creeze facilităţi financiare pentru autorităţi naţionale în cazul în care pieţele naţionale de capital sunt 
insuficiente şi să faciliteze dezvoltarea pieţelor financiare; 

(c) Să elaboreze un cadru normativ care stabileşte responsabilităţile creditorilor şi debitorilor; 

(d) Să elaboreze legi, care în cazul unui faliment, ar garanta continuitatea  serviciilor furnizate beneficiarilor;  

(e) Să monitorizeze datoriile autorităţilor locale pentru a menţine stabilitatea macroeconomică naţională. 

28. Guvernele naţionale trebuie: 
 

(a) Să autorizeze autorităţile locale să beneficieze de transferuri din partea guvernelor străine sau altor 
autorităţi naţionale în cadrul unei colaborări descentralizate şi să primească în mod direct resurse 
financiare de la instituţii financiare internaţionale sau bilaterale pentru dezvoltarea serviciilor de bază; 

(b) În cazul în care este necesar să autorizeze  autorităţile care posedă capacităţi necesare să obţină 
împrumuturi directe sau să emită obligaţiuni pe pieţele internaţionale şi să obţină acces la Corporaţia 
Financiară Internaţională din cadrul Băncii Mondiale şi alte facilităţi de împrumut.  

29. Guvernele naţionale trebuie, cu implicarea guvernelor regionale şi autorităţilor locale, să promoveze, prin 
intermediul parteneriatelor financiare, accesul egal la capital şi o repartizare echitabilă a costurilor între 
teritoriile sărace şi cele bogate pentru serviciile care solicită investiţii mari şi costuri operaţionale 
semnificative.  

30. Autorităţile locale trebuie să stabilească: 
 

(a) Sisteme fiscale echitabile; 

(b) Legi relevante pentru a asigura  colectarea veniturilor;  

(c) Taxe de utilizare şi mecanisme de monitorizare.  

31 .  În scopul îmbunătăţirii bonităţii, autorităţile locale trebuie: 
 

(a) Să asigure un proces de guvernare participativă şi, prin intermediul consultaţiilor adecvate, să asigure ca 
oamenii să sprijine proiectele pentru care sunt destinate împrumuturile;  

(b) Să consolideze furnizarea serviciilor, să genereze numerar din taxele pentru serviciile existente şi să 
depună eforturi pentru mobilizarea resurselor  alocate legitim; 

(c) Să adopte practici contabile de calitate; 

(d) Să-şi evalueze propriile poziţii financiare  (mijloace suficiente în conturi, nivelul datoriilor şi durabilitatea 
financiară viitoare, riscurile asociate cu pieţele valutare, inflaţia asociată cu dobânzile) şi performanţa 
fiscală;  

(e) Să monitorizeze şi să actualizeze periodic stocurile din activele lor fizice care ar putea fi folosite ca 
garanţie; 

(f) Să utilizeze împrumuturile doar pentru a finanţa investiţiile şi nu pentru a finanţa operaţiunile curente 
sau de a lichida datoriile pentru servicii; 

(g) Să îmbunătăţească responsabilitatea şi transparenţa (audit extern, rapoarte financiare) pentru a 
monitoriza împrumuturile excesive potenţiale; 
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C.   CADRELE INSTITUŢIONALE PENTRU RELAŢII DE 
PARTENERIAT 

 
 
32. Principiu: 

Deoarece guvernele naţionale, autorităţile locale, furnizorii publici sau privaţi de servicii şi organizaţiile 
societăţii civile poartă răspundere pentru furnizarea serviciilor de bază pentru toţi, este necesară negocierea şi 
formalizarea parteneriatelor între ele, luând în consideraţie responsabilităţile şi interesele lor respective.  În 
acest fel, relaţiile de parteneriat trebuie să fie încurajate şi facilitate prin intermediul cadrelor legale şi 
normative, inclusiv contracte profitabile şi mecanisme de monitorizare.    

33. Pe lângă colaborări ocazionale între diferite părţi interesate, parteneriatele formale şi informale contribuie la 
dezvoltarea eforturilor durabile comune pentru furnizarea serviciilor de bază accesibile, disponibile, 
acceptabile şi de calitate înaltă în condiţii economice echitabile.    

34. Guvernele naţionale şi regionale, la nivelurile lor respective, trebuie: 
 

(a) Să construiască, promoveze şi să facă publice parteneriatele, care asigură controlul public necesar şi 
protecţia intereselor publice într-un mod formal, transparent şi responsabil; 

(b) Să elaboreze mecanisme de monitorizare şi soluţionare a litigiilor.   

35. Guvernele naţionale trebuie: 

(a) Să permită autorităţilor locale să dezvolte parteneriate cu furnizorii de servicii, să încheie contracte cu 
întreprinderile naţionale sau internaţionale, mici sau mari, şi să angajeze organizaţiile societăţii civile;    

(b) Să stabilească, în colaborare cu autorităţile locale, reguli şi standarde clare cu privire la diferite modele 
de participare a furnizorilor de servicii publici sau privaţi, cum ar fi contractele de prestare de servicii, 
contracte de închiriere, contracte de concesiune, contracte de concesiune COT (construcţie, operare, 
transfer), contracte de afaceri comune, contracte pentru servicii multiple, etc.;  

(c) Să revizuie clauzele cu privire la dificultăţi neprevăzute şi acces la justiţie în cazul apariţiei litigiilor;  

(d) Să elaboreze un cadru normativ clar şi transparent pentru selectarea furnizorilor de servicii; 

(e) Să elaboreze un sistem naţional de monitorizare pentru încheierea contractelor şi asistenţa autorităţilor 
locale, în cazul în care este necesar, în negocierea contractelor locale;   

(f) Să creeze un cadrul legal delimitat pentru delegarea sau privatizarea unui astfel de sistem normativ, 
inclusiv monitorizare independentă, participare şi aplicarea sancţiunilor în caz de nerespectare.   

36.  Guvernele naţionale trebuie: 

(a) Să recunoască drepturile autorităţilor locale de a modifica deciziile lor contractuale, cu condiţia ca 
părţile contractante afectate sunt compensate în mod corespunzător; 

(b) Să instituie proceduri în caz de faliment sau de insolvenţă care ar preveni întreruperea serviciilor; 

(c) Să asigure accesul la justiţie pentru persoanele fizice şi comunităţi, autorităţile locale, furnizorii de 
servicii şi organizaţiile societăţii civile, astfel încât conflictele contractuale care nu au fost rezolvate prin 
mecanisme de soluţionare a litigiilor sunt rezolvate prin intermediul sistemului judiciar într-un mod 
transparent; 

(d) Să recunoască, că furnizorii de servicii au acces la despăgubiri adecvate şi adaptare în timp în cazul unor 
modificări legislative (în special legate de terenuri, proprietate sau durata contractului). 
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37. Guvernele naţionale şi regionale sau autorităţile locale, în funcţie de cadrul aplicabil de descentralizare, 
trebuie: 

(a) Să determine cel mai bun mod de furnizare a serviciilor prin examinarea comparativă a ratelor de 
rentabilitate, calitatea prestării, impactul social şi asupra drepturilor omului, protecţia mediului şi 
durabilitate; 

(b) Să decidă dacă să păstreze în totalitate sau o parte a sistemului de producţie şi de livrare în calitate de 
furnizor public sau să încheie contracte în baza unui inventar precis de anexe care să indice obligaţiile 
părţilor contractante şi un interval de timp, în conformitate cu normele şi procedurile naţionale de 
selectare a partenerilor; 

(c) Să stabilească mecanisme de soluţionare a litigiilor în interes public; 

(d) Să stabilească norme şi obiective care urmează să fie livrate de către întreprinderile selectate în caz de 
privatizare şi să monitorizeze implementarea în colaborare cu organizaţiile societăţii civile. 

38. Autorităţile locale ar trebui să dezvolte parteneriate inter-municipale ori de câte ori acest lucru ar putea 
îmbunătăţi eficienţa şi ar realiza economii de scară în producerea, furnizarea şi gestionarea serviciilor de bază. 

39.  Furnizorii de servicii trebuie să îndeplinească în timp util şi eficient obligaţiile contractuale, inclusiv în 
conformitate cu normele şi obiectivele existente, să livreze servicii de calitate populaţiei şi să solicite de la 
beneficiarii de servicii reacţii în mod regulat şi în timp util, în conformitate cu bunele practici de administrare 
publică sau bunele practici de afaceri atunci când sectorul privat este implicat. 

 
 

D.   POLITICILE DE FINANŢARE DURABILĂ ŞI AXATE PE POPULAŢIA SĂRACĂ 
 
40. Principii: 
 

(a) Autorităţile centrale şi locale, organizaţiile societăţii civile şi furnizorii de servicii repartizează 
responsabilităţile pentru a îmbunătăţi accesul la serviciile de bază pentru oamenii săraci.  Politicile axate 
pe populaţia săracă trebuie să includă acţiuni afirmative, intervenţii orientate spre grupurile cele mai 
vulnerabile, campanii de conştientizare, tarife speciale şi subvenţii şi un cadru legal bine definit.  

(b) Taxele pentru serviciile de bază trebuie să asigure recuperarea adecvată a costurilor, dar şi să fie 
accesibile pentru toţi. Pentru a asigura accesul la servicii pentru oamenii săraci sunt necesare politici 
afirmative de finanţare şi granturi şi credite preferenţiale din partea donatorilor naţionali şi 
internaţionali.    

41 .  Responsabilii trebuie să combine la nivel naţional, regional şi local politici de finanţare durabilă, axate pe 
populaţia săracă. O finanţare bine concepută şi stabilirea taxelor sunt necesare pentru implementarea 
politicilor, strategiilor şi practicilor care să fie atât fezabile din punct de vedere fiscal, cât şi accesibile 
oamenilor săraci şi vulnerabili.    

42. Guvernele şi autorităţile locale, la nivelurile lor respective, trebuie: 
 

(a) Să studieze profilurile aşezărilor informale şi cu venituri scăzute şi să realizeze studii sociale şi economice 
cu privire la situaţia oamenilor săraci, aspiraţiile şi priorităţile lor, cu scopul de a identifica beneficiarii 
potenţiali ai politicilor respective. Acest lucru poate fi realizat în colaborare cu organizaţiile 
reprezentative şi legitime ale societăţii civile, liderii comunităţilor şi cu grupurile de femei şi tineri, 
depunând eforturi deosebite pentru a ajunge la grupurile excluse din punct de vedere social care duc 
lipsă de reprezentanţi şi sunt mai puţin capabili de a participa eficient la consultaţiile publice.  
Comunităţile afectate trebuie să aibă posibilitatea de a participa la procesele de luare a deciziilor cu 
privire la furnizarea serviciilor de bază; 
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(b) Să asigure colaborarea între jurisdicţii şi acţiuni concertate şi să dezvolte  planuri regionale şi locale 
pentru a asigura integrarea aşezărilor cu venituri scăzute în planurile de dezvoltare a infrastructurii; 

(c) Să elaboreze cadre adecvate pentru finanţarea şi susţinerea programelor integrate de dezvoltare a 
cartierelor sărace 
pentru a îmbunătăţi accesul non-discriminatoriu la serviciile de bază, a asigura securitatea şi a promova 
dezvoltarea locală;  

(d) Să discute cu toţi partenerii relevanţi modul de furnizare a serviciilor pentru aşezările informale, situate 
pe terenuri improprii, sensibile la mediu sau private; 

(e) Să încurajeze mecanisme de micro-creditare pentru a facilita  investiţiile comunităţii în infrastructura de 
bază.  

 

43. Guvernele şi autorităţile locale, la nivelurile lor respectiv, trebuie: 
 

(a) Să negocieze tarifele cu furnizorii de servicii care să permită atât dezvoltarea afacerilor, cât şi 
accesibilitate pentru toţi.  Accesibilitate pentru cei săraci ar putea însemna servicii gratuite până la o 
anumită cantitate, subvenţii încrucişate între consumatori sau între diferite servicii şi, eventual, 
subvenţii acordate celor săraci. Afacerile solide presupun posibilitate de acoperire a costurilor de 
operare şi întreţinere oferite de către presatorii privaţi în baza taxelor colectate, cu un profit rezonabil; 

(b) Să analizeze, în dependenţă de tipul de serviciu şi circumstanţe, dacă este necesară promovarea 
recuperării totale a costurilor, care ar permite furnizorilor de servicii să obţină autonomie financiară în 
cazul necesităţilor operaţionale şi investiţionale (spre exemplu, a desfăşura o activitate fără a avea 
pierderi), sau completarea oricăror lacune financiare cu resurse publice, asigurând în ambele cazuri 
accesul oamenilor săraci la serviciile de bază.  

44. Guvernele şi autorităţile locale, la nivelurile lor respective, trebuie: 
 

(a) Să stabilească condiţii pentru achitarea eficientă a taxelor şi impozitelor pentru servicii, distingând 
clienţii care aleg să nu-şi plătească facturile şi cei care nu au posibilitatea de a plăti; 

(b) Să monitorizeze tarifele în cazul monopolurilor.  

45. Autorităţile locale, cu scopul de a construi un oraş compact, econom din punct de vedere al utilizării spaţiului, 
în acest fel reducând costurile pentru infrastructură, şi cu scopul de a asigura securitatea şi un acces 
îmbunătăţit la serviciile de bază pentru cei săraci, trebuie: 

(a)   Să elaboreze planuri strategice, în baza abordării holistice a oraşului, să reglementeze şi să monitorizeze   
expansiunea urbană prin intermediul regulamentelor cu privire la densitatea populaţiei şi piaţa 
terenurilor şi politicilor publice de management, care să sporească accesul la localităţile urbane unde 
sunt concentrate locurile de muncă; 

(b) Să proiecteze amplasarea noilor aşezări anticipând dezvoltarea urbană în viitor;  

(c) Să mobilizeze locuitorii cartierelor şi alte părţi interesate în implementarea proiectelor.   

46. Autorităţile locale şi furnizorii de servicii, cu scopul de a asigura tuturor acces la serviciile de bază, trebuie:  

(a) Să acorde prioritate acţiunilor care să ajungă la întreaga populaţie, în loc să furnizeze servicii de calitate 
superioară pentru o minoritate şi să adapteze tehnologiile şi modurile de furnizare la necesităţile şi 
capacităţile de achitare a serviciilor ale populaţiei;  

(b) Să negocieze standardele serviciilor alternative, acolo unde este cazul, şi să mărească treptat nivelul şi 
standardele serviciilor, recunoscând în acelaşi timp că unele obligaţii, cum ar fi non-discriminarea, 
trebuie să fie respectate de la început. 

47. Organizaţiile societăţile civile trebuie: 
 

(a) Să reamintească autorităţilor centrale şi locale angajamentele lor;  

(b) Să contribuie la furnizarea serviciilor de bază pentru cei săraci; 
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(c) Să sporească gradul de conştientizare a potenţialelor beneficiari cu privire la drepturile şi obligaţiile lor.  

48. Furnizorii de servicii trebuie: 
 

(a) Să intensifice, de bună credinţă, eforturile de a angaja lucrători locali şi de a dezvolta capacităţile 
acestora; 

(b) Să se conformeze normelor şi standardelor cu privire la condiţiile de muncă; 

(c) Să-şi recunoască responsabilitatea corporativă faţă de comunităţile în care funcţionează şi să promoveze 
servicii medicale, educaţionale sau sociale în comunităţile respective.  

 
 

E.     DURABILITATEA MEDIULUI  
 
Principiu: 

49. În cazul în care procesul rămâne neschimbat, epuizarea resurselor naturale şi creşterea poluării va face 
imposibilă furnizarea serviciilor de bază pentru toţi. Autorităţile centrale şi locale, furnizorii de servicii şi 
organizaţiile societăţii civile îşi repartizează responsabilităţile pentru a face producătorii şi utilizatorii 
conştienţi de această problemă şi pentru a promova metode şi tehnici de management care economisesc 
resursele naturale limitate şi previn deteriorarea viitoare a mediului.   

50. Guvernele naţionale trebuie să evalueze  noile provocări în furnizarea serviciilor de bază determinate de 
schimbările climatice, în special cele care afectează persoanele cele mai sărace, vulnerabile şi marginalizate. 
Efectele schimbărilor climatice vor varia în diferite zone climatice şi vor include perioade de secetă mai lungi 
şi mai intense, precipitaţii mai abundente şi o variabilitate crescută a precipitaţiilor, inundaţii în interiorul ţării 
şi creşterea nivelului mării, cicloane tropicale mai intense, deficit de apă,  salinizarea apelor subterane şi 
poluarea provocată de apele menajere,  instabilitatea culturilor şi probleme serioase de sănătate. Toate 
părţile interesate vor trebui sa-şi unească forţele pentru a face faţă acestor schimbări.  

51 .  Autorităţile centrale şi locale, furnizorii de servicii şi organizaţiile societăţii civile trebuie să promoveze 
optimizarea şi managementul cererii în rândul gospodăriilor şi altor utilizatori de servicii prin sporirea 
nivelului de conştientizare a femeilor şi tinerilor cu privire la necesitatea adoptării modelelor de consum 
durabil.    

52. Guvernele naţionale trebuie: 
 

(a) Să elaboreze standarde şi regulamente generale pentru protecţia resurselor naturale şi ecosistemelor şi 
managementul durabil al acestora, aplicabile producerii şi furnizării tuturor serviciilor; 

(b) Să elaboreze standarde şi regulamente specifice în sectoare sensibile, cum ar fi apa şi canalizarea, 
gestionarea deşeurilor, energie şi transport;  

(c) Să asigure implementarea corectă a standardelor.  

 
53. Guvernele naţionale şi regionale şi localităţile locale trebuie: 
 

(a) Să promoveze în mod sistematic măsuri de atenuare şi adaptare  pentru a aborda efectele multiple ale 
schimbărilor climatice; 

(b) Să se pregătească pentru furnizarea serviciilor de bază persoanelor strămutate ca urmare a inundaţiilor, 
secetei, dezvoltării proiectelor mari, deplasării fluxurilor migratoare din statele vecine.   

54. Guvernele naţionale şi regionale şi autorităţile locale, în baza contractelor lor cu furnizorii de servicii, trebuie: 
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(a) Să includă dispoziţii pentru a asigura gestionarea durabilă a resurselor naturale şi ecosistemelor, precum 
şi protecţia sănătăţii şi condiţiile decente de muncă; 

(b) Să considere nivelul emisiilor dioxidului de carbon un criteriu de măsurare a poluării urbane şi să poarte 
răspundere pentru îmbunătăţirea acestuia; 

(c) Să promoveze tehnologii şi abordări care facilitează reciclarea şi reutilizarea deşeurilor.  

55. Autorităţile locale, în procesul de elaborare a planurilor pentru dezvoltarea serviciilor, trebuie: 
 

(a) Să identifice zonele sensibile care solicită protecţia specială;  

(b) Să elaboreze standarde şi regulamente pentru protecţia şi gestionarea durabilă a resurselor naturale 
locale şi a ecosistemelor, luând în consideraţie necesitatea de a proteja sănătatea publică.  

56. Furnizorii de servicii trebuie să stabilească şi să aplice tehnologii eco-eficiente în utilizarea resurselor naturale.   
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ANEXA 1 – REZOLUŢIA 21/3 

RECOMANDĂRI PRIVIND DESCENTRALIZAREA ŞI CONSOLIDAREA 
AUTORITĂŢILOR LOCALE 
 

CONSIL IUL  DE ADMI NI S TR AŢIE , 

Reamintind Rezoluţia 20/18, în care acesta a luat act de proiectul Recomandările privind descentralizarea şi 
consolidarea autorităţilor locale, elaborate de către membrii Grupului Consultativ de Experţi privind 
Descentralizarea

9
 în colaborare cu secretariatul Programului Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane şi analizând 

raportul Directorului Executiv privind cooperarea cu autorităţile locale şi alţi parteneri ai Agendei Habitat,
10

 care 
conţine în anexă cea mai recentă versiune a proiectului Recomandărilor privind descentralizarea şi consolidarea 
autorităţilor locale, elaborate în colaborare cu Organizaţia Mondială a Oraşelor şi Administraţiilor Locale Unite,

11 

Ţinând cont de paragraful 177 al Agendei Habitat, adoptat în Istambul, în 1966, care pune accentul pe faptul că 
dezvoltarea aşezărilor umane durabile poate fi realizată printr-o descentralizare eficientă a responsabilităţilor, 
managementului politicilor, autorităţilor de luare a deciziilor şi resurselor suficiente, inclusiv autorităţilor de 
colectare a veniturilor, către autorităţile locale şi în special reprezentanţilor acestora, 

Recunoaşte importanţa politicilor de descentralizare în dezvoltarea aşezărilor umane durabile în conformitate cu 
Agenda Habitat şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale Naţiunilor Unite,

12 

Cunoscând rolul autorităţilor naţionale în contextul general al dezvoltării durabile şi responsabilitatea lor pentru o 
bună guvernare în cadrul fiecărei naţiuni, împreună cu autorităţile locale în calitate de parteneri,   

1 .  Apreciază rolul jucat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane în dialogul internaţional 
privind descentralizarea prin promovarea bunei guvernări la toate nivelurile prin intermediul consultaţiilor cu 
privire la finalizarea recomandărilor privind descentralizarea; 

2. Aprobă recomandările privind descentralizarea şi consolidarea autorităţilor locale, inclus în anexa la raportul 
privind cooperarea cu autorităţile locale şi alţi parteneri ai Agendei Habitat,

13 
în calitate de instrument-cheie 

pentru promovarea bunei guvernări la toate nivelurile şi  
consolidarea autorităţilor locale; 

3. Solicită Programului Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane să ofere asistenţă guvernelor interesate în 
adaptarea recomandărilor la contextele lor naţionale, în cazul în care este necesar şi să elaboreze în 
continuare instrumente şi indicatori, ca parte a sprijinului său pentru implementarea recomandărilor, luând în 

                                                           
9
 Stabilit în baza Deciziei Consiliului de Guvernare 19/12. 

 

10
 Raportul Conferinţei Naţiunilor Unite cu privare la Aşezările Umane (Habitat II), Istambul, 3 14 iunie 1996 

(publicaţia Naţiunilor Unite No. E.97. IV.6), cap. I, decizia 1, anexa II. 

11
 HSP/GC/21/2/Add.2 

12
 Vezi documentul A/56/326, anexa 

13
 HSP/GC/21/2/Add.2 
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consideraţie faptul că acestea nu reprezintă un model uniform sau rigid care poate fi aplicat tuturor Statelor 
Membre ale Naţiunilor Unite; 

4. Invită guvernele să întreprindă în viitor acţiuni concertate şi coordonate pentru a plasa descentralizarea şi 
dezvoltarea locală în centrul guvernării şi politicilor de dezvoltare şi să-şi consolideze cadrele instituţionale şi 
legale cu privire la descentralizarea şi guvernarea la toate nivelurile, în conformitate cu recomandările 
menţionate mai sus; 

5. Îndeamnă Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane să dezvolte parteneriate inovatoare cu 
autorităţile locale şi asociaţiile lor, inclusiv cu Organizaţia Mondială a Oraşelor şi Administraţiilor Locale Unite, 
să sprijine dreptul de proprietate şi implementarea recomandărilor, inclusiv să asiste Oraşele Unite şi 
Administraţiile Locale în dezvoltarea conceptului unui observator; 

6. Invită Oraşele Unite şi Administraţiile Locale să  faciliteze schimbul de bune practici, competenţe şi cunoştinţe 
între autorităţile locale ale Statelor Membre şi să-şi prezinte progresele în raportul de evaluare al Directorului 
Executiv; 

7. Încurajează guvernele să ofere asistenţă tehnică şi financiară pentru activitatea viitoare a Programului 
Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane în domeniul descentralizării, în special punerea în aplicare a 
recomandărilor privind descentralizarea şi consolidarea autorităţilor locale; 

8. Solicită Directorul Executiv să includă discuţia cu privire la implementarea acestei rezoluţii în raportul de 
evaluare general prezentat Consiliului de Guvernare la a 21-a  adunare.   

 
A 7-a adunare plenară  

20 aprilie 2007 
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ANEXA 2 - REZOLUŢIA 22/8 

RECOMANDĂRI PRIVIND ACCESUL LA SERVICIILE DE BAZĂ PENTRU 
TOŢI 
 
Consiliul de Guvernare, 

Reamintind Rezoluţia 20/5 din 8 aprilie 2005, privind accesul la serviciile de bază pentru toţi în contextul aşezărilor 
umane durabile şi rezoluţia 21/4 din 20 aprilie 2007, privind recomandările privind accesul la serviciile de bază 
pentru toţi

14
 şi analizând raportul Directorului Executiv despre recomandările privind accesul la serviciile de bază 

pentru toţi, care conţine în anexă versiunea proiectului Recomandărilor privind accesul la serviciile de bază pentru 
toţi, elaborate în colaborare cu alte agenţii ale Naţiunilor Unite şi părţile interesate implicate şi în conformitate cu 
recomandările privind descentralizarea şi recomandările privind accesul la serviciile de bază pentru toţi, 

Reamintind de asemenea despre rezoluţia Adunării Generale S-25/2 din 9 iunie 2001, care adoptă Declaraţia 
privind Oraşele şi alte Aşezări Umane în Noul Mileniu, în baza căreia Adunarea se angajează să promoveze accesul 
la sursele de apă potabilă sigură pentru toţi şi să faciliteze furnizarea serviciilor urbane de bază, inclusiv salubritate 
adecvată,  gestionarea deşeurilor şi transport durabil, prin intermediul unui management transparent şi 
responsabil al serviciilor publice şi parteneriate cu sectorul privat şi organizaţiile non-guvernamentale pentru 
furnizarea acestor servicii,  

Recunoscând coerenţa şi complementaritatea între Recomandările privind accesul la serviciile de bază pentru toţi 
şi Recomandările internaţionale privind descentralizarea şi consolidarea autorităţilor locale, adoptate de rezoluţia 
sa 21/3 din 20 aprilie 2007,  

Reamintind despre rezoluţia Adunării Generale 60/1 din 16 septembrie 2005, în care Adunarea recunoaşte 
necesitatea desfăşurării unor activităţi de mediu mai eficiente în cadrul sistemului Naţiunilor Unite, cu o integrare 
mai bună a activităţilor de mediu în cadrul larg de dezvoltare durabilă,  

Accentuând necesitatea  promovării durabilităţii mediului în furnizarea serviciilor de bază pentru toţi, inclusiv 
planificarea urbană durabilă, reducerea riscurilor, sisteme de avertizare timpurie şi  răspuns adecvat la dezastrele 
naturale, 

1.    Apreciază rolul conducător al Programului Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane şi contribuţia Institutului 
Naţiunilor Unite pentru Formare şi altor agenţii şi parteneri în procesul consultativ, care a contribuit la  

 
elaborarea proiectului Recomandărilor privind accesul la serviciile de bază pentru toţi; 

2. Aprobă Recomandările privind accesul la serviciile de bază pentru toţi inclus în anexa la raportul Directorului 
Executiv

15
 în calitate de instrument principal în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi, prin 

urmare, contribuind la demnitatea umană, calitatea vieţii, mijloacele de trai durabile şi deţinerea mijloacelor 
de existenţă; 

3. Invită guvernele să plaseze problema accesului la serviciile de bază pentru toţi în centrul politicilor lor de 
dezvoltare naţională, punând accent deosebit pe completarea lacunelor pentru grupurile sărace şi 
marginalizate şi pe consolidarea cadrelor lor instituţionale şi legale pentru facilitarea parteneriatelor  la toate 
nivelurile, în conformitate cu reocmandările menţionat mai sus;   

                                                           
14

 HSP/GC/22/2/Add.6. 

15
 HSP/GC/22/2/Add.6 and Corr.1/Rev.1. 
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4. Solicită instituţiilor financiare internaţionale principale, agenţiilor de dezvoltare şi Programului Naţiunilor 
Unite pentru Aşezări Umane, în cadrul planului său strategic şi instituţional pe termen mediu aprobat şi 
programului bienal de lucru, să elaboreze instrumente de perfecţionare şi să ofere asistenţă Guvernelor 
interesate în adaptarea Recomandărilor la contextele lor naţionale şi să elaboreze în continuare instrumente 
şi indicatori, ca parte a sprijinului său pentru implementarea acestora, continuând activităţile cu privire la 
implementarea recomandărilor privind descentralizarea; 

5. Solicită Programului Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane să dezvolte parteneriate inovatoare cu alte 
agenţii ale Naţiunilor Unite, băncile de dezvoltare, guvernele, autorităţile locale şi asociaţiile lor, inclusiv 
Oraşele Unite şi Autorităţile Locale, furnizorii privaţi de servicii şi alţi parteneri ai Agendei Habitat, pentru a 
sprijini dreptul la proprietate şi implementarea recomandărilor la nivel local şi naţional; 

6. Recomandă ca Recomandările privind serviciile de bază şi Recomandările privind descentralizarea să fie 
utilizate de către Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite pentru promovarea aplicării lor, în cazul în 
care este necesar, în cadrul agenţiilor Naţiunilor Unite în calitate de  instrument adiţional la recomandările 
internaţionale existente pentru servicii speciale sau pentru elaborarea unor recomandări speciale pentru 
servicii care nu includ astfel de instrumente.    

 
7.     Încurajează Guvernele şi partenerii să ofere asistenţă instituţională, tehnică şi financiară pentru activitatea 

viitoare a Programului Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane la toate nivelurile administraţiei publice privind 
accesul la serviciile de bază pentru toţi, în special pentru promovarea implementării Recomandărilor privind 
accesul la serviciile de bază pentru toţi în complementaritate cu sprijinul acordat pentru implementarea 
Recomandărilor privind descentralizarea ; 

8. Încurajează Guvernele, în conformitate cu situaţiile lor financiare, să promoveze criterii durabile în planificare 
şi construcţie, luând în consideraţie accesul la surse de apă curată  şi apă potabilă sigură, salubritate adecvată, 
servicii urbane, gestionarea durabilă a deşeurilor şi transport durabil; 

9. Solicită Directorul Executiv, în strânsă colaborare cu Statele Membre şi alte părţi interesate relevante,  să 
pregătească o evaluare a implementării şi complementarităţii între Recomandările privind descentralizarea şi 
Recomandările privind accesul la serviciile de bază şi să întocmească un raport cu privire la progresul efectuat 
în implementarea acestei rezoluţii către Consiliul de Administraţie în cadrul sesiunii a 23-a. 

 
A 7-a adunare plenară  

3 aprilie 2009 
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Această broşură include două seturi de recomandări aprobate de către Consiliul de Administraţie al UN-HABITAT în 
2007 şi 2009.  Prin aprobarea acestor recomandări, statele membre ale Naţiunilor Unite şi-au asumat obligaţia de a 
promova descentralizarea şi consolidarea autorităţilor locale, cât şi accesul la serviciile de bază pentru toţi.  

Aceste recomandări au fost elaborate pentru a sprijini reformele politice şi acţiunile legislative la nivel de ţară în 
două domenii complementare ale mandatului UN-HABITAT. Recomandările au fost elaborate în baza  unui proces 
participativ şi consultativ intens cu participarea mai multor parteneri, inclusiv agenţiilor ONU şi autorităţilor 
publice naţionale şi locale din ultimul deceniu.  
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