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Către,  

Consiliul Judetean 

 

Stimata doamna/Stimate domnule Presedinte, 

 
 

Pe parcursul desfasurarii „Săptămânii europene a regiunilor și orașelor”, România 
organizează cinci evenimente secundare (side event).  

Pe lângă atelierele din cele patru zile ale „Săptămânii europene a regiunilor și orașelor”, în 

perioada 11 octombrie -11 noiembrie 2021, vor fi 67 de evenimente secundare organizate 

de diferiți parteneri din Europa. Țara noastră va găzdui cinci astfel de evenimente 

organizate de diferite structuri.  

Asadar, vă aducem la cunoştință următoarele sesiuni de informare/dialoguri locale 
organizate de autorități locale şi județene şi agenții de dezvoltare regională din România. 
Subliniem, totodată, că unul dintre evenimente este pregătit de delegația națională a 
României la CoR. 

Toate sesiunile de informare/dialogurile locale sunt organizate în manieră virtuală şi 
vor avea loc în perioada 11 octombrie – 11 noiembrie 2021. 
Lista cuprinde: 

1. Organizator: Consiliul județean Sibiu 

„Growing green: nurturing local initiatives in a changing environment” 
Data: 12 octombrie 2021, ora 10:00 - 12:30 CET 
 

2. Organizator: Municipiul Baia Mare 

„Social Impact Bonds - a tool for involving private capital in social actions” 
Data: 12 octombrie 2021, ora 14:00 - 15:00 CET 
 

3. Organizator: Delegația Națională a României la Comitetul European al 

Regiunilor 

„Sustainable tourism: cohesion and green jobs in Europe’s mountains”” 
Data: 19/10/2021 14:00 - 17:00 CET 
 

4. Organizator: Agenția de dezvoltare regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) 

„Priorities of the Regional Operational Programme in the Bucharest-Ilfov Region 
2021-2027” 
Data: 03 noiembrie 2021, ora 11:00 - 12:30 CET 
 

5. Organizator: Agenția de dezvoltare regională Nord-Est 

„Making the digital transition work for both public and private sectors” 
Data: 04 noiembrie 2021, ora 09:00 - 10:30 CET 
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Detalii şi înregistrări pe pagina oficială a ediției 2021 a EWRC: 
Side events | European Week of Regions and Cities (europa.eu) 

 
  

Ce este un eveniment secundar (side event) din cadrul „Săptămânii europene a 
regiunilor și orașelor”? 

Un eveniment secundar este o inițiativă online organizată sub formă de dialog local sau 
sesiune de informare propusă și coordonată de diferiți parteneri din Europa. Aceste 
evenimente sunt conectate la „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor” 2021 datorită 
priorităților sale tematice (tranziție verde, coeziune, tranziție digitală, angajamentul 
cetățenilor. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                        Cu stima,  
  

                                                  Sorin Munteanu, 

                                           Director General UNCJR 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/side-events_en?_cldee=YnJ1eGVsbGVzQHVuY2pyLm9yZw%3D%3D&recipientid=contact-43ddb3b57185e61180dc005056a0542b-fb37c71e192d40f19d23191a87a516f7&esid=bd8e52ae-561c-ec11-8118-005056a043ea
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Către,  

Consiliul Judetean 

 

Stimata doamna/Stimate domnule Presedinte, 

 
 
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), alături de partenerii săi 

din Confederația Europeană a Puterilor Locale de nivel Intermediar (CEPLI), vă invită să 

participați la dezbaterea europeană „E-democrație – oportunități şi provocări pentru 

administrațiile județene” (autorități locale de nivel intermediar). Evenimentul se va 

desfasura în cadrul „Săptămânii europene a regiunilor şi oraşelor” (EWRC), ediția A 19-a, 

la data de 13 octombrie 2021. 

Dezbaterea va avea loc online de la orele 16:30 și va aborda importanța digitalizării 

serviciilor cu scopul de a reduce emisiile de CO2. Atelierul va explora bunele practici și va 

dezvolta împreună cu participantii propuneri pentru îmbunătățirea practicilor de democrație 

electronică la nivel local, pentru a permite cetățenilor să fie implicați direct în procesele de 

luare a deciziilor, pentru a utiliza cât mai bine Fondurile structurale și de investiții europene 

(ESI) si pentru a sprijini introducerea de servicii electronice inovatoare. 

Doritorii se pot înscrie accesând linkul:   https://bit.ly/3hz4cFu. 

 
„Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor” este cea mai mare manifestare 

organizată de Comisia Europeană şi Comitetul European al Regiunilor dedicată politicii 

regionale şi urbane şi, implicit, inițiativelor locale favorabile unei dezvoltări sustenabile în 

folosul comunităților şi al cetățenilor. Temele discutate în această ediție sunt: 

  Coeziune - de la urgență la rezistență; 

  Tranziție verde -  pentru o recuperare durabilă și ecologică;  

  Tranziție digitală pentru oameni și Angajamentul cetățenilor pentru o recuperare 

      incluzivă, participativă și echitabilă. 

Ediția cu numărul al 19-lea va debuta pe data de 11 octombrie 2021 și va avea 300 de 

sesiuni dedicate celor patru teme. 

Deasemeni, tot in cadrul acestui eveniment ,,Saptamana europeana a regiunilor si 

oraselor”, in data de 12 octombrie 2021, consiliile judeţene Maramureş şi Timiş, alături 

de alte autorităţi judeţene şi regionale partenere din Bosnia-Herţegovina, Cehia, Croaţia, 

Italia, Polonia şi Spania, organizează seminarul european „Interoperabilitatea soluţiilor 

digitale”. Vorbitorii vor prezenta experiențele și provocările cu care s-au confruntat 

comunităţile locale în perioada crizei sanitare provocate de Covid-19 şi perspectivele 

pentru redresarea post-pandemică în contextul necesităţii tranziţiei digitale şi al rolului 

crucial, pe care aceasta îl are în dezvoltarea economică şi socială actuală şi viitoare. 

Sesiunea atrage atenția utilizării sporite a serviciilor digitale, care au evidențiat în 
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https://bit.ly/3hz4cFu
https://europa.eu/regions-and-cities/


continuare importanța asigurării unui sistem fără frontiere și a unei piețe unice echitabile și 

accesibile pentru serviciile digitale. Sesiunea se va desfășura online în limba engleză, de 

la ora 12:30 – 14:00. 

Cei care doresc să se înscrie la seminarul online pot accesa acest link: 

https://bit.ly/3kGv4Wa.  

Programul din acest an, sub titlul „Împreună pentru redresare”, se axează pe 

capacitatea Uniunii Europene (UE) și a guvernelor naționale și regionale de a sprijini 

cetățenii europeni și comunitățile lor locale cu măsuri practice și politici publice, care 

vizează investițiile într-un mediu mai echitabil, mai ecologic și mai viitor digital pentru 

recuperare. În acest sens, noua politică de coeziune și noua generație de programe ale UE 

pentru 2021-2027, precum și instrumentele financiare ale UE pentru abordarea crizei 

COVID-19, vor fi esențiale în cadrul evenimentului 2021. #EURegionsWeek va servi, de 

asemenea, ca o platformă pentru promovarea dezbaterii în curs privind democrația și 

implicarea cetățenilor în viitorul Europei.   

Aceasta manifestare intitulata, „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor”, a luat 

naștere în anul 2003 sub numele de „Ziua porților deschise”.  De atunci, în fiecare an, 

Comitetul European al Regiunilor, Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali, au 

invitat reprezentanțele locale și regionale la Uniunea Europeană cu sediul la Bruxelles, să 

discute pe teme de interes comun. Din anul 2016, evenimentul și-a schimbat numele 

pentru a evita confuzia cu evenimentul anual „Open Doors/Open Days” („Ziua porților 

deschise”), organizat în luna mai de toate instituțiile UE în apropierea Zilei Europei, dar și 

cu evenimente similare organizate de reprezentanțele Comisiei în statele membre cu 

aceeași ocazie. 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        Cu stima,  
  

                                                  Sorin Munteanu, 

                                           Director General UNCJR 

 

https://bit.ly/3kGv4Wa
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