MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI

INVITAŢIE
FORUMUL COOPERĂRII DESCENTRALIZATE ROMÂNO-FRANCEZE, ediția a 6-a
16-18 MARTIE 2022
HOTEL ARO PALACE, BRAȘOV
Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN/PRIMĂRIA........
Stimate/ă domn/doamnă NUME/FUNCTIE.................. ,
Domeniul cooperării descentralizate reprezintă una dintre prioritățile Foii de parcurs a
parteneriatului strategic româno-francez reînnoite la data de 26 octombrie 2020 de prim- miniștrii
celor două părți.
Potrivit Foii de parcurs, printre domeniile cărora li se acordă un rol important în domeniul cooperării
descentralizate, se numără și parteneriatele locale, susținerea cooperărilor descentralizate românofranceze care întăresc prioritățile cooperării bilaterale, continuarea reuniunilor Forumului cooperării
descentralizate româno-franceze, alternativ, în România și în Franța.
Până în prezent, au fost organizate alternativ în România și Franța, 5 ediții ale Forumurilor românofranceze ale cooperării descentralizate:



8-9 septembrie 2003, Villefranche de Rouergue, Franța,



24-27 noiembrie 2005, municipiul Cluj-Napoca, Romania,



15-16 noiembrie 2007, Nantes, Franța,



13-14 iunie 2013, Constanța, Romania,



2-3 aprilie 2019, Lyon, Franța.

Cele mai importante teme care au fost dezbătute în cadrul acestor Forumuri, au fost:

-

Cooperarea descentralizată, vector al dezvoltării locale;
Fondurile structurale europene, un mijloc de dezvoltare a teritoriilor;
Tipuri de formare pentru aleșii locali și funcționari publici din Franța și din România;
Schimburi de practici și îmbunătățirea serviciilor publice locale;
Intercomunalitatea / asociațiile de dezvoltare intercomunitară;
Coeziunea socială și rolul colectivităților locale;
Incluziunea socială a grupurilor defavorizate;
Dezvoltarea rurală și valorizarea patrimoniului.

În acest context și în urma întâlnirii din data de 27 iulie 2021 între domnul CSEKE ATTILA, Ministrul
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației cu E.S. doamna LAURENCE AUER, Ambasadorul
Republicii Franceze la București, s-a stabilit organizarea celei de-a șasea ediții a Forumului
cooperării descentralizate româno-franceze în luna martie 2022.
Perioada de desfășurare a celei de-a șasea ediții a Forumului cooperării descentralizate româno-franceze
coincide cu derularea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către Republica
Franceză.
În cadrul celei de-a șasea ediții a Forumului, se vor organiza patru ateliere de lucru în cadrul cărora
se vor dezbate următoarele teme:
 România și Franța, state membre partenere în Uniunea Europeană;
 de la COVID 19 la Europa Sănătății: care sunt implicațiile pentru autoritățile publice locale
din România și Franța;
 facilitatea de recuperare și reziliență: ce obiective și ce priorități sunt pentru autoritățile
publice locale din România și Franța;
 Pactul verde european: ce implicații se creează pentru autoritățile publice locale din
România și Franța.
Având în vedere cele de mai sus, vă adresăm rugămintea de a participa la cea de-a șasea ediții a
Forumului cooperării descentralizate româno-franceze, care va avea loc în municipiul Brașov, județul
Brașov, în perioada 16-18 martie 2022, la Hotelul Aro Palace.
Anexăm proiectul de agendă și formularul de înscriere aferente Forumului.
Precizăm că în cadrul evenimentului vor fi respectate normele impuse de legislația specifică în
contextul pandemiei COVID19.
Confirmările de participare prin completarea formularului de înscriere se vor transmite până la data
de 02 martie 2022, la adresele de e-mail: ……………………, iar pentru eventuale informații
suplimentare, persoana de contact este ..................., din cadrul .............................. , telefon:
....................
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