
UNIUNEA NAŢIONALĂ A

CONSILIILOR JUDEŢENE DIN 

ROMÂNIA



UNCJR reprezintă interesele consiliilor județene atât 

individuale, cât și ca asociații sau ca sindicate, pe regiuni sau 

având în vedere interesele lor comune, în relația cu 

Parlamentul, precum și cu Guvernul.



Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România este o organizație

neguvernamentală care reunește pe baza liberului consimțământ, Consiliile Județene din

România, ca autorități ale administrației publice locale.

UNCJR acționează pentru

 a promova și aplica principiile dezvoltării regionale

 a sprijini dezvoltarea durabilă la nivel local și regional în domeniile

• economic

• social

• cultural

• mediu

 a susține participarea comunității la procesul de luare a deciziilor

 dezvoltarea de programe de cooperare

 a reduce diferențele sociale și economice dintre județe și regiuni prin promovarea

programelor de dezvoltare regională.



De a contribui la:

 creșterea autonomiei locale reale conform cu Carta Europeană a Autonomiei Locale

 accelerarea procesului de descentralizare

 dezvoltarea dialogului social şi a parteneriatului cu autoritățile administrației publice

centrale şi cu celelalte structuri asociative ale organelor administrației publice locale

existente în România

 creșterea gradului de implicare şi participare a autorităților administrației publice

locale în procesul decizional şi reprezentarea acestora la nivel național

 îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor prin creşterea transparenţei

 dezvoltarea economico-socială armonioasă, durabilă şi sustenabilă a unităților

administrativ teritoriale în domeniile de competență.

Scopul UNCJR



Organele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România sunt:

 Adunarea Generală - este organul de conducere al Uniunii şi este format din totalitatea

membrilor acesteia

 Consiliul Director - asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale

 Președintele Uniunii - ales cu votul secret al majorității membrilor Uniunii, mandatul

este de 4 ani şi poate fi reales

 Cenzorul – asigură controlul financiar intern.

Structura executivă - ajută președintele să îşi ducă la îndeplinire atribuțiile

- are în componenţa servicii, birouri şi compartimente funcționale

- este finanțată integral de la bugetul UNCJR

- are rolul de a coordona activitățile necesare funcționării Uniunii.

Structura UNCJR



Parteneri ai UNCJR 

 Comitetul Regiunilor (CoR)

 Congresul Puterilor Locale şi Regionale

(CPLRE)

 Confederaţia Europeană a Puterilor

Locale Intermediare (CEPLI)

 Consiliului Comunelor şi Regiunilor din

Europa (CCRE)

Comisii de lucru

Consiliul Director al Uniunii poate înființa

comisii/grupuri de lucru în funcție de necesități.

 Dezvoltare, urbanism, planificare teritorială,

mediu și management comunal

 Relații externe, programe de finanțare,

parteneriate, cooperare între comunități locale

 Management instituțional, programe de dezvoltare

locală și regională

 Afaceri juridice și protecția copilului

 Relații publice și mass-media, afaceri, ONG-uri și

IMM-uri.



UNCJR poate să deschidă birouri în țară şi reprezentanțe în străinătate, în vederea realizării obiectivelor

pentru care s-a înființat.

În februarie 2004, UNCJR a deschis un birou permanent la Bruxelles.

Obiectivul său principal este reprezentarea intereselor Uniunii în fața instituțiilor și actorilor europeni.

Principalele sarcini ale Biroului European al UNCJR sunt:

 să asiste membrii delegației naționale la Comitetul Regiunilor

 să furnizeze informații relevante membrilor asociației într-un mod direct și rapid

 să promoveze, să susțină și să reprezinte interesele membrilor UNCJR în fața instituțiilor și

actorilor UE

 să găzduiască delegații ale membrilor pentru perioade scurte de pregătire practică și teoretică

 să contribuie la înțelegerea agendei UE, precum și a diferitelor politici și programe care afectează

comunitățile locale și regionale

 să dezvolte parteneriate cu diferiți actori europeni: asociații și entități ale administrației locale,

ONG-uri, domeniul academic, companii private etc.



Biroul UNCJR de la Bruxelles

Rue Joseph II, 40

Boite 10

1000-Bruxelles, Belgique

bruxelles@uncjr.org

Tel : +32 497559137

Fax : +32 22317003

Echipa:

Coordonator - Mrs. Liliana Mangeac

Comunicare - Mrs. Mădălina Trandafir

office@uncjr.ro

www.uncjr.ro

Str. Polona nr. 2, Sector 1,

Cod poștal 010501,

Tel (+4) 031 4254520

Fax (+4) 031 4254521
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