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Nr. 2276/16.06.2021
Către,
Consiliul Judetean
Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,
Va informam ca la 9 iunie a.c., Grupul Tehnic al CEPLI s-a reunit pentru a pune în discuţie
următoarele subiecte:

I. Colaborarea cu ESPON GECT– Gruparea europeană pentru cooperare teritorială :
redactarea unui articol de informare pentru revista ESPON care va fi publicatā la sfârşit de
iunie şi participarea la grupul de lucru pentru realizarea unui studiu european pe tema
impactului local al pandemiei;
II. Colaborarea dintre provincia Barcelona şi departamentul Aude;
III. Reuniunea partenerilor pentru evenimentul „Săptămâna europeană a regiunilor şi
oraşelor” (EWRC), ediţia a 19-a, detalii organizatorice pentru seminarul confederației;
IV.Demararea pregātirilor pentru organizarea conferinței politice anuale a confederației;
V. Noutāți privind activitatea rețelei Partenalia;
VI.Diverse
La reuniune au participat următoarele asociaţii membre: Asociaţia departamentelor din Franţa
(ADF), Asociaţia Provinciilor Valone (APW-Belgia), Asociaţia kreise-lor germane (DLT), Uniunea
Provinciilor Italiene (UPI), UNCJR, Partenalia şi Arc Latin. Asociația Powiatz-urilor din Polonia
(ZPP) nu a fost reprezentantā, persoana mandatatā sā facā parte din Grupul Tehnic a avut alte
reuniuni urgente, neprevāzute.
I. Colaborarea cu ESPON
- ESPON a anunțat organizarea manifestārii “Sāptāmâna europeanā a ESPON– o
redresare justā pentru toate teritoriile”, care se va desfășura în perioada 14-18 iunie a.c.,
membrii CEPLI vor participa, în funcție de disponibilitate, la conferințele la nivel înalt şi la
panelurile de discuții prevāzute;
- CEPLI a fost invitatā sā participe la discuțiile prealabile pentru realizarea unui studiu despre
impactul Covid la nivel local, iar prima reuniune s-a desfāşurat la 3 iunie, participarea CEPLI
fiind asiguratā de colegii de la APW şi Partenalia. Studiul va prezenta şi 10 cazuri concrete
din Europa, iar din partea CEPLI vor fi prezentate provincia Hainaut din Belgia şi provincia
Lucca din Italia. Pentru România, datoritā colaborārii ESPON cu Universitatea Iaşi, care
existā deja, au fost desemnate Gorjul (spațiu rural) şi Iaşul (spațiu urban) ca exemple
pentru Europa esticā. Mai multe detalii vor fi precizate dupā cea de-a doua reuniune a
grupului, în septembrie;

-

Grupul Tehnic a încheiat redactarea articolului prevāzut pentru promovarea activitāții
confederației în chestiunea importanței implicārii autoritāților de nivel intermediar în
planurile de redresare şi reziliențā, documentul a fost finalizat în prima jumatate a lunii
iunie şi transmis echipei redacționale a ESPON. Documentul se regaseste alaturat.

II. Colaborarea dintre Provincia Barcelona şi Departamentul Aude începe sā se concretizeze
dupā discuțiile responsabililor politici, iar prima inițiativā a fost cea de depunere a unui dosar
comun pentru organizarea unei dezbateri cu cetāțenii în cadrul cererii de candidaturi a
inițiativei Comitetului European al Regiunilor şi Fundației Bertelsmann. Ceilalti membri ai CEPLI
au fost invitați, dacā aceastā candidaturā va fi acceptatā, sā se alāture proiectului. Mai multe
amānunte vor fi precizate în functie de evoluția demersurilor. Un alt punct subliniat de
reprezentanții celor 2 provincii a fost cel al adeziunii departamentului Aude la rețeaua Arc
Latin, coordonatā de provincia Taragona (Spania), dar reprezentatā în CEPLI de provincia
Barcelona. Prin aceastā adeziune se încearcā o reactivare a rețelei, mai ales cā zona
Mediteranei nu are o altā rețea de cooperare reprezentativā la nivel european care sā
reprezinte interesele administrațiilor de tip județean.
III. Reuniunea partenerilor pentru evenimentul „Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor”
(EWRC), ediţia a 19-a, detalii organizatorice. Reprezentanții UNCJR şi Partenalia în Grupul
Tehnic al CEPLI au participat la reuniunea pe care Comisia Europeanā şi Comitetul European al
Regiunilor au organizat-o la 21 mai a.c. În ceea ce priveşte organizarea seminarului CEPLI, s-au
stabilit, pentru moment, urmātoarele :
- cele 4 intervenții directe din cadrul atelierului vor fi asigurate de preşedintele confederației,
preşedintele provinciei Lucca, ambii membri ai CoR, directorul organizației European
Forum şi un cadru academic, reprezentant ales de ZPP, specializat în e-cetāțenie şi edemocrație;
- alte 4 intervenții sunt prevāzute, dar în format video, detaliile pentru realizarea acestor
materiale urmând a fi stabilite la viitoarea reuniune a GT (8 iulie, datā provizorie);
- GT are în vedere o posibilā invitație pentru participarea fostului preşedinte al CoR, Markku
Markkula, dar şi a deputatului european, Jan Olbrycht.
- pentru intervenția UNCJR, preşedintele asociației (sau mandatatul sāu, un alt preşedinte de
consiliu județean) poate sā facā o scurtā prezentare a unui proiect local implementat, pe
tematica seminarului EWRC, sau sā anunțe o ințiativā care urmeazā sā fie planificatā şi
implementatā;
- la 30 iunie, CEPLI va fi informatā despre data şi ora exacte la care seminarul sāu va avea loc;
- la 23 august, se vor deschide înregistrārile pentru parteneri şi membri/VIP uri, iar la 30
august pentru publicul larg. În acest sens, reprezentantul UNCJR a fost mandatat sā
coopereze cu prestatorul de servicii informatice pentru pregātirea formularului de inscriere
online, monitorizarea înscrierilor, pregātirea invitației, etc., pentru o promovare eficientā şi
o participare corespunzātoare. S-a subliniat faptul cā DG Regio va efectua o evaluare la
sfârşit de septembrie şi existā obligația de a avea minimum 50 de participanți înregistrați.
IV.Demararea pregātirilor pentru organizarea conferinței politice a confederației
In lipsa reprezentantului ZPP, asociație care doreşte organizarea evenimentului şi care a
primit aprobarea AG de la Toulouse, discuțiile au fost limitate la:
- data probabilā a conferinței – noiembrie/decembrie 2021;
- organizarea în format hybrid, cu posibila participare doar a preşedinților asociațiilor membre
ale CEPLI;

- reflecție asupra temei alese pânā la urmātorul GT din 8 iulie.
V. Noutāți privind Partenalia:
- rețeaua plānuieşte formarea unei Grupāri Europene de Cooperare Teritorialā (GECT)
împreunā cu rețeaua Arc Latin, dosarul este în pregātire şi analizā pentru alegerea tipului
de legislație dupā care gruparea sā acționeze, cea belgianā (Partenalia este un asbl de
drept belgian)sau spaniolā (Arc Latin este înregistratā în Spania);
- Partenalia pregāteşte organizarea unei dezbateri cetāțeneşti într-un sit de patrimoniu
monumental, în decembrie 2021, care va fi înscrisā pe platforma « Conferinței privind
viitorul Europei”.
- Rețeaua îşi va orienta tot mai mult activitatea cātre obținerea unor fonduri europene prin
proiecte, fiind deschisā cātre orice colaborare în acest sens.

Document anexat acestei note:
Articolul CEPLI pentru revista ESPON : “Integrate Local Intermediate Authorities in the deployment
of Next Generation funds to ensure that the impact of the European Union's intervention is felt by
the territories and European citizens”.

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR

