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11. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE ŞI ASIGURAREA UNEI ADMINISTRAŢII PUBLICE 

EFICIENTE 

Ce doreşte UE să realizeze? 

Consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative la toate nivelurile, în toate domeniile şi 

promovarea principiilor de bună guvernare. 

Cum? 

Prin investiţii în capacitatea instituţională şi în eficienţa administraţiei publice şi a serviciilor publice 

şi în capacitatea părţilor interesate de a se mobiliza pentru reforma. 

Cum pot munţii contribui? 

Particularităţile geografice ale munţilor nu se potrivesc neapărat cu graniţele administrative - fie 

municipale, regionale sau chiar naţionale. Multe zone montane sunt, de asemenea, regiuni de 

frontieră. Administrarea lor necesită o abordare specifică şi o organizaţie eficientă a administraţiei 

publice. Formele de guvernare care au fost experimentate în zonele de munte poate aduce lecţii utile 

pentru alte zone. 

Un exemplu este reprezentat de programele regionale inter-operaţionale pentru masivele din Franţa, 

cum ar fi Masivul Central sau Alpi. Un altul este Planul de susținere a economiei montane în Munții 

Pirinei, care funcționează într-un context multi-fond. Deasemenea, în mai multe zone de munte din 

Italia, dezvoltare integrată a fost livrată cu succes. De fapt, exemplele sunt prea numeroase pentru a 

fi citate în aceste pagini!  

De ce au nevoie pentru a contribui? 

Pentru a îmbunătăţi capacitatea instituţională de a oferi politici pozitive, zonele montane au nevoie 

de: 

 O abordare bazată pe dovezi, care lucrează la o scară adecvată, cu indicatori cartografiaţi la 

acea scara. 

 O abordare de jos în sus, respectând principiile parteneriatului şi subsidiarităţii: toţi actorii 

trebuie să fie implicaţi  în procesul de elaborare, implementare şi monitorizare a politicilor;  

 Guvernare specifică care să permită o abordare integrată a dezvoltării: 

o mai bună coordonare între diferitele departamente administrative.  

o O mai bună coordonare între diferitele niveluri de guvernare şi anume guvernanţa 

pe mai multe niveluri: naţional, macro-regional, regional, infra-regional, zone 

funcţionale, local. 

 Regiunea Lombardia şi provincia Sondrio (Italia) au promovat un "plan regional 

teritorial pentru Valtell ina de mijloc şi  înaltă", cu scopul de a promova o cale de 

integrare puternică şi participare, încercând să promoveze dezvoltarea teritorială 

echilibrată, prin sinergie eficientă între dezvoltarea economică şi durabilitatea 

mediului. 

o Strategii macro-regionale, la scară de masiv montan (de exemplu în Alpi), în cazul în 

care pot oferi o mai bună orientare și coordonare a politicilor implementate de către 

mai multe autorități; 

 Dezvoltarea participării formale a tinerilor în dezvoltarea de strategii politice şi în 

organismele de decizie: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=PL&gv_reg=ALL&gv_PGM=1135&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=PL&gv_reg=ALL&gv_PGM=1140&gv_defL=7&lang=7
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 În Scoţia şi în Norvegia, tinerii  sunt în mod oficial reprezentaţi printr-un consil iu al 

tineretului. Consil iul Highland oferă chiar şi o poziţie timp de un an, plătită, de 

"tineret organizator" în consil iul local, care permite tinerilor să -şi exprime ideile în 

procesul de luare a decizii lor. 

 În Alpi, un parlament al tinerilor pentru Convenţia Alpină  a fost dezvoltat. 

 În Rhône-Alpes (Franţa), “Montagne 2040” a fost lansat în 2011 pentru a implica 

tinerii  în discuţii le despre viitorul zonelor montane din regiune. 

http://www.euromontana.org/images/stories/evenements/EMC2012/presentations/ws4_highland%20youth%20voice.pdf
http://www.euromontana.org/images/stories/evenements/EMC2012/presentations/ws4_hildegunn.pdf
http://www.ypac.eu/
http://www.rhonealpes.fr/763-montagne-2040.htm

