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Către,  

Consiliul Judetean 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 

 
Secretariatul comun european al INTERREG Europa (Lille, Franţa) invită toate părţile 
interesate să participe la instrumentele sale de formare şi informare puse gratuit la 
dispoziţia experţilor şi factorilor de decizie de la nivel local, judeţean şi regional din 
Europa. 
Prin intermediul echipei UNCJR de la Bruxelles cu care este în contact, Secretariatul 
INTERREG Europa informează consiliile judeţene şi partenerii acestora de la nivel local că 
“Platforma pentru învăţare de politici” (Policy Learning Platform) le stă la dispozitie în orice 
moment, înscrierea fiind accesibilă direct. Toate detaliile sunt prezentate în nota de 
informare alaturata. 
  
Pentru cei care doresc să se familiarizeze cu acest program şi să participe deja la 
evenimente programate în perioada imediat uirmătoare, câteva exemple concrete sunt 
menţionate, de asemenea, în nota amintită mai sus. 
Spre exemplu, Secretariatul recomandă participarea la un eveniment pe care il 
organizează pe 9 septembrie (link ataşat) în colaborare cu Apolitical – o platformă online 
globală care furnizează diverse servicii de formare continuă pentru functionarii publici. 
Înscrierea este gratuită, iar evenimentul durează o oră. 
UNCJR şi Secretariatul comun iau în calcul posibilitatea organizării în prima parte a anului 
viitor, în contextul deschiderii primei cereri de propuneri de proiecte a actualului program 
INTERREG Europa, a unui eveniment de informare destinat membrilor asociaţiei 
 

 

                                                        Cu stima,  
  

                                                  Sorin Munteanu, 

                                           Director General UNCJR 

 

UNIUNEA NATIONALA A CONSILIILOR JUDETENE DIN ROMANIA 

NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF ROMANIA 
Strada Polona nr. 2, Bucuresti, tel. 031.4254520, fax 031.4254521 

www.uncjr.ro 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4633/how-cooperation-can-drive-policy-design/?no_cache=1&cHash=f3a1f5b668e828843c2fcdbcb123575e
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4633/how-cooperation-can-drive-policy-design/?no_cache=1&cHash=f3a1f5b668e828843c2fcdbcb123575e
https://apolitical.co/home
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PREZENTAREA “PLATFORMEI DE ÎNVĂȚARE A POLITICILOR”, INSTRUMENT DE LUCRU AL SECRETARIATULUI 

COMUN EUROPEAN AL PROGRAMULUI INTERREG EUROPA1 

 

Ce este „INTERREG Europe Policy Learning Platform”? 

„Platforma de învățare a politicilor” este o iniţiativă a INTERREG Europa, creată de 

Secretariatul comun european de la Lille (Franţa) care gestionează din punct de vedere tehnic 

(managementul proiectelor, expertiză, şi consiliere) acest program european.  

Platforma a fost concepută pentru a stimula învățarea politicilor la nivel european și 

valorificarea practicilor/experienţelor rezultate din implementarea acestora în perspectiva 

unei  dezvoltări regionale sustenabile. Acest instrument de lucru este propriu-zis un spațiu 

virtual pentru învățare continuă/formare, în care comunitatea celor care elaborează politici 

publice din Europa poate folosi cunoștințele experților și colegilor care au aceleaşi arii de 

interes şi activitate în alte zone comunitare. 

Recent, Secretariatul de la Lille a publicat o broşură de prezentare (link ataşat pentru 

versiunea în limba engleză) cu toate aspectele importante privind platforma. 

Cine poate participa? 

Orice persoană care este implicată la nivel local, intermediar (judeţean) sau regional în crearea 

sau implementarea politicilor publice pentru o dezvoltarea regională sustenabilă, care fac 

parte, spre exemplu, din: 

- autorități de gestionare a programelor destinate fondurilor structurale; 

- autorități regionale, judeţene și locale; 

- agenții, institute, organizații non-profit (private sau publice). 

Când şi cum se poate beneficia de acest instrument de lucru? 

Înscrierea pentru a deveni membru al platformei este gratuită şi poate fi făcută oricând, 

neexistând o dată limită de acces, incluzând pe cei care doresc să înveţe mai mult din 

experienţa altora, care au în intenţie sau pregătesc deja o propunere de proiect pentru 

viitoarele cereri de finanţare ale programului (prima cerere va fi deschisă, cel mai probabil, în 

prima jumătate a anului 2022) sau care sunt interesaţi să fie la curent cu noile trend-uri 

europene, webinare, conferinţe, etc. 

Înscrierea se face direct pe pagina oficială a INTERREG Europa (link ataşat), iar informaţiile 

solicitate pentru completarea formularului (link ataşat) existent sunt următoarele: 

- datele personale (nume, prenume, adresă de email); 

- teme de interes (cercetare/inovare, competitivitatea IMM-urilor, economia cu emisii 

scăzute de carbon, mediul şi eficienţizarea utilizării resurselor); 

 
1 Informaţiile au fost traduse şi prelucrate din surse oficiale de informare puse la dispoziţie de responsabili din 

cadrul Secretariatului comun european al programului sau prezentate pe pagina de web a platformei. 

https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/PLP_brochure/Policy_Learning_Platform_brochure.pdf
https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/account/registration/
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- date despre organizaţia reprezentată (ţara, regiunea, numele, autoritate de 

management/organism intermediar sau autoritate publică sau niciuna dintre aceste 

tipuri de entităţi). 

ATENŢIE: limba de lucru oficială a Secretariatului comun este engleza, aşadar, comunicarea se 

va face în această limbă.  

Câteva exemple de activități/servicii propuse: 

1. Evenimente online: 

a. 8 septembrie: Innovation for grand societal challenges 

b. 9 septembrie: How cooperation can drive policy design 

c. 27 septembre: Scalling-up European SMEs  

2. „Peer reviews” sau „matchmaking sessions”: plecând de la o provocare concretă pe 

care o aveți privind elaborarea unor politici publice, echipa Policy Learning Platform va 

pune la dispoziție o echipă de experți internaționali pentru reuniuni de lucru de la 2 

ore la 2 zile complete. Acest serviciu este gratuit și se poate depune o aplicație în orice 

moment printr-un simplu formular online. 

Evenimente de prezentare: 

Din mai 2021, Platforma de învăţare de politici” a lansat un nou demers/proiect intitulat 

„Policy Learning Platform on the road” prin care orice entitate interesată poate să beneficieze 

de organizarea unor întâlniri sau reuniuni de informare (virtuale sau în persoană), după cum 

urmează: 

- evenimente la scară mică: evenimente informative concise, unde se învăță și se 

experimentează serviciile create de Secretariatul comun al INTERREG Europa și vor fi 

acordate sfaturi ad-hoc cu privire la provocările aduse în discuţie de participanţi, 

- întâlniri individuale: pe baza nevoilor de politică și a contextului regional, vor putea fi 

prezentate cele mai relevante instrumente și servicii pentru organizația/instituţia 

interesată/parteneră. 

De asemenea, în cadrul unor evenimente relevante/de mai mare amploare la nivel regional, 

pregătite în strânsă colaborare cu organizatorii locali, echipa Secretariatului comun european 

poate oferi informaţii despre programul INTERREG Europa. 

La solicitarea partenerilor locali, judeţeni sau regionali care doresc organizarea unor astfel de 

manifestări, Secretariatul comun ar putea lua în considerare interpretariatul în limba 

naţională.  

Contact direct pentru informaţii suplimentare: 

Raluca Toma, communication manager - Policy Learning Platform: r.toma@policylearning.eu  

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4606/e-workshop-innovation-for-grand-societal-challenges/?no_cache=1&cHash=399d6468fe0bb4b1a9edda4bda4925ac
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4633/how-cooperation-can-drive-policy-design/?no_cache=1&cHash=f3a1f5b668e828843c2fcdbcb123575e
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4664/e-workshop-scaling-up-european-smes/?no_cache=1&cHash=e3411e1add4ee7f1b2927062334e3815
https://www.interregeurope.eu/policylearning/expert-support/peer-review/
file:///C:/Users/Toma%20Raluca/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/777N7268/Autorități%20de%20gestionare%20a%20programelor%20de%20fonduri%20structurale
mailto:r.toma@policylearning.eu
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