„PRIMĂRIA SALVEAZĂ ROMÂNIA!”
(Excelența Sa, Domnul Emil CONSTANTINESCU, în cadrul celei de-a XIV-a
sesiuni ordinare a Adunării generale a A.Co.R. la data de 28.02.2011,

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 1996-2000,
PREȘEDINTE DE ONOARE AL A.Co.R.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ÎN ZILELE DE 18 - 20 IUNIE 2017
ORELE
12:00 - 17:00
16:45 - 17:45

17:00 - 18:00

18:00 - 19:30

ACTIVITATEA
DUMINICĂ, 18 IUNIE 2017 - PRIMA ZI
Înregistrarea participanților la HOTELUL RIN GRAND -  - Șoseaua VitanBârzești, nr. 7D, BUCUREȘTI  www.ringrandhotel.ro
 SALA DE CONFERINȚE „Strasbourg”, lifturile din partea dreaptă, etajul 13:
Întrunirea în ședință extraordinară a Consiliului director al Asociației Comunelor din
România: analiza sesiunilor extraordinare ale adunărilor generale de alegere a
organelor de conducere la nivelul filialelor județene și discutarea calendarului
acestora pe anul 2017; Diverse.
prezintă: Emil DRĂGHICI, președintele A.Co.R.
Secretarii comunelor sunt așteptați la SALA DE CONFERINȚE „București B” în
vederea realizării de fotografii standardizate pentru prezentarea pe site-ul Asociației,
precum și pentru realizarea legitimațiilor de membru (fotografiile, la rezoluția
maximă, vor fi transmise ulterior și participanților, pe adresa de poștă electronică);
socializare și vizitarea standurilor expoziționale organizate special pentru acest
eveniment.
Prima reuniune a membrilor Corpului profesional al secretarilor comunelor din
România, având ca temă:

Secretarul comunei, factor activ de Armonie, de Continuitate și de
Responsabilitate în administrația publică locală, precum și de garant asupra
calității și legalității actelor administrative.
PARTICIPĂ ȘI MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR AL A.Co.R.
Întrunirea în sesiunea de constituire a Corpului profesional al secretarilor
comunelor din România are drept scop dezbateri privind:
a) armonizarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a
Corpului profesional al secretarilor comunelor din România cu Statutul
Asociației Comunelor din România;
b) adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului
profesional al secretarilor comunelor din România;
c) stabilirea de măsuri premergătoare în scopul adoptării Hotărârii Adunării
generale privind aprobarea Consiliului director al Corpului profesional al
secretarilor comunelor din România.
Asigură conducerea lucrărilor: Emil DRĂGHICI, președintele A.Co.R. și Laurențiu COȘA, președintele
interimar al Corpului profesional al secretarilor comunelor din România.
20:00 - 22:00

Cina la RESTAURANTUL „Stars” (parter).
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LUNI, 19 IUNIE 2017 - A DOUA ZI
07:30 - 08:30

Micul dejun la RESTAURANTUL „Stars”.

08:30 - 09:00

Deplasarea la SALA DE CONFERINȚE „București B”

09:00 - 14:00

Audierea Imnului Europei, a Imnului național al României și a Imnului Asociației
Comunelor din România – secvențe totalizând 110 de secunde;
I. Deschiderea oficială a primei reuniuni a Corpului profesional al secretarilor
comunelor din România, cu caracter de marcare a Zilei funcționarului public –
23 iunie 2017 – prima sărbătorire, instituită prin Legea nr. 145/2016;
● Mesajul DOAMNEI Sevil SHHAIDEH, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale, administrației publice și fondurilor europene;
● Invitată să participe DOAMNA Sirma CARAMAN, secretar de stat în cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
● Participă DOMNUL Cristian-Vasile BITEA, președintele Agenției naționale a
funcționarilor publici;
● Invitat să participe DOMNUL Daniel-Iustin MARINESCU, directorul general al
Direcției generale administrație publică în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene.
II. Comunicarea actelor administrative în vederea exercitării controlului de legalitate al
prefectului; cerințe abuzive din partea unor instituții ale prefecților;
● Invitată să participe: DOAMNA Carmen-Daniela DAN, ministrul afacerilor interne.
III. Rolul secretarului unității administrativ-teritoriale, cu precădere al celui de la nivelul comunei factor activ de armonie, de continuitate și de regularitate în administrația publică locală, precum
și de garant asupra calității și legalității actelor administrative; răspunderea funcționarilor
publici, în general, și cea a secretarului comunei, în special.
● Prezintă: conf. univ. dr. Mihai APOSTOLACHE, directorul Centrului de studii și
cercetări juridice și socio-administrative de pe lângă UNIVERSITATEA PETROLGAZE DIN PLOIEȘTI.
IV. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OBSTACOL SAU OPORTUNITATE
PENTRU ENTITĂȚILE PUBLICE?

● Prezintă: echipa de dezvoltare și gestionare a portalului „SOLUȚIA e-S.C.I.M.”;
V. Comunicarea documentelor către entitățile publice, precum și către cetățeni, prin
utilizarea mijloacelor electronice – necesitate, operativitate și utilitate (NOU);
● Invitat să participe: DOMNUL Augustin JIANU - ministrul comunicațiilor și societății
informaționale.
VI. Sesizările pentru deschiderea procedurilor succesorale și comunicarea
acestora la camerele notarilor publici – atribuție esențială a secretarului comunei
în ceea ce privește procedura transferului dreptului de proprietate pe caz de moarte
în scopul garantării și ocrotirii proprietății private, ca drept fundamental;
● Invitat să participe: DOMNUL Dumitru-Viorel MĂNESCU – președintele Uniunii
Naționale a Notarilor Publici din România.
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VII. Analiză-sinteză a necesității implicării active a personalului din administrația
publică locală, în perspectiva pregătirii organizării și efectuării proximelor
recensăminte, având în vedere:
a) Recensământul general agricol din 2 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011;
b) Recensământul populației și al locuințelor din 12-21 martie 2011;
● Invitat să participe: prof. univ. dr. Tudorel ANDREI, directorul general al Institutului
Național de Statistică.
VIII.1. Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale - sistemul unic de
referință la nivel național, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul
comunelor, al orașelor și al municipiilor, fiind obligatoriu de utilizat de instituțiile și
autoritățile administrației publice centrale și locale în activitatea specifică; RENNS
este implementat, dezvoltat și administrat de către Agenția Națională de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
VIII.2. Registrul agricol național - sistemul informatic centralizat care gestionează
conținutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităților
administrativ-teritoriale; RAN este implementat, dezvoltat și administrat de către
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
VIII.3. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) 2015 – 2023
● Este invitat să participe: DOMNUL Radu-Codruț ȘTEFĂNESCU, directorul general
al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
IX. Formarea profesională în administrația publică locală la nivelul comunelor –
o realitate îngrijorătoare!
 Analiza datelor rezultate din chestionarul aplicat comunelor din România.
● Prezintă: DOMNUL Mircea-Alexandru MATEI, directorul general al Faxmedia
Consulting.
● Conferirea titlului și a diplomei de excelență „SECRETARUL COMUNEI - ARMONIE, CONTINUITARE și
RESPONSABILITATE – PESTE 30 DE ANI” ca răsplată a meritelor importante și în semn de apreciere deosebită
pentru activitatea de peste 30 de ani în funcția de secretar al comunei.
● Conferirea trofeului „A.Co.R. – 20 de ANI - prin funcționarii publici”, TUTUROR
PARTICIPANȚILOR, în semn de sărbătorire a primei ediții a Zilei funcționalului public, 23 iunie
2017.
14:30 - 16:00

Prânzul la RESTAURANTUL „Stars”.

16:30 – 18.45

Timp la dispoziția participanților.

18:45 - 19:00

Deplasarea la SALA DE CONFERINȚE „București A”, unde este organizată
recepția oferită invitaților și participanților.

19:00 - 24:00

● Recepție oferită invitaților Asociației Comunelor din România și participanților la
lucrări, în SALA DE CONFERINȚE „București A”
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MARȚI, 20 IUNIE 2017 – A TREIA ZI
08:00 – 09:00

Micul dejun la RESTAURANTUL „Stars”.

09:15 – 09:30

Deplasarea la SALA DE CONFERINȚE „București B”.

09:30 – 12:00

1. Prezentarea Portalului pentru publicarea actelor administrative ale
autorităților administrației publice locale - E-LOCAL
Prezintă: DOMNUL Marius BICHESCU, coordonator național RDL-CAIR.
2. Declarația privind comunicarea actelor administrative în vederea exercitării
controlului de legalitate al prefectului, NUMAI ÎN FORMAT ELECTRONIC, PRIN
INSTITUIREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE UNITARE;
3. Alegerea organelor de conducere ale Corpului profesional al secretarilor
comunelor din România;
4. Stabilirea de măsuri organizatorice pentru constituirea filialelor județene ale
Corpului profesional al secretarilor comunelor din România;
5. Declarația referitoare la Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit
din funduri publice, forma pentru promulgare.
6. Declarația comună a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici și a președintelui Asociației Comunelor din România cu prilejul
constituirii Corpului profesional al secretarilor comunelor din România și
sărbătoririi primei Zile a funcționarilor publici din România – 23 iunie 2017.

12:00 - 13:00

Prânzul la RESTAURANTUL „Stars”.

13:00 – 13:30

ELIBERAREA CAMERELOR DIN HOTELUL RIN GRAND.

Precizări de natură organizatorică
Stimată doamnă, Stimate domnule,
Evenimentul la care sunteți parte este organizat în premieră și este unic în România, atât prin numărul și
calitatea participanților cât și prin importanța lucrărilor. Fără nicio îndoială, nu există altă structură asociativă
a administrației publice locale care să fi atins un asemenea nivel de recunoaștere, reprezentativitate și
calitate precum Asociația Comunelor din România - iar de astăzi înainte Corpul Profesional al Secretarilor de
Comună din România face parte din această mare familie. Tocmai de aceea, dar și pentru că respectul se
câștigă greu însă se poate pierde repede, vă rugăm să ne ajutați pe parcursul lucrărilor, cu rugămintea de a
respecta aceste recomandări:
1. Purtarea ECUSONULUI este OBLIGATORIE în toate împrejurările! Este singurul element distinctiv care
arată că sunteți participant la eveniment. Accesul la lucrările conferinței și la masă se face exclusiv în
baza ecusonului!
2. Prin excepție, la dineul de gală de luni seara, accesul se face doar în baza invitației;
3. Sesizați organizatorilor prezența persoanelor fără ecuson – pot exista persoane cu intenții nu tocmai
similare cu ale noastre care să încerce diversiuni, incitări, obținerea de diverse avantaje pe seama
lucrărilor dumneavoastră!
4. Minibarul din camere NU este gratuit; eventuala consumație se achită la recepție, la plecare.
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