Județul Timiș în cadrul Adunării
Regiunilor Europene (ARE)

Cuprins
Pezentarea ARE

Județul Timiș

Schimburi de experiență

Proiecte implementate

Biroul ARE
Social media
Activitățile de advocacy și lobby
Contact

O reţea, un partener, o voce
O reţea
 Dispune de cea mai largă reţea de
regiuni din întreaga Europă
 Acoperă o gamă largă de subiecte,
având o structură flexibilă
 Ţine cont că: “Membrii noştri ne
arată calea”.

Un partener
ARE acoperă totul:
 Monitorizează apeluri pentru proiecte
 Diseminează informaţii privind oportunităţi de
finanţare şi căutare de parteneri
 Ajută / asistă membrii în găsirea de parteneri pentru
proiecte
 Scrie şi dezvoltă proiecte
 Participă la proiecte ca partener.

O voce
 Cea mai largă reţea de regiuni => acţiuni comune de advocacy, bazată pe membri săi “Împreună
suntem mai puternici!”
 Cea mai largă reţea de regiuni din întreaga Europă => loc privilegiat în faţa instituţiilor UE, a Naţiunilor
Unite şi a Consiliului Europei.
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Misiunea Adunării Regiunilor Europene este aceea de a fi
vocea regiunilor din Europa.
Obiectivele Adunării Regiunilor Europene sunt:
 Promovarea intereselor regionale în Europa și în afara
Europei
 Promovarea cooperării interregionale, pentru a susţine
schimburile de experiență și dezvoltarea regională.

4

Prezentarea ARE
Cea mai largă rețea politică independentă a regiunilor din întreaga Europă

Elemente cheie
Fondată în 1985
Peste 150 de regiuni din 30 de ţări
2/3 sunt regiuni UE şi
1/3 dintre membri sunt din afara UE
Este o adunare politică formată din
reprezentanţi regionali aleşi
Este o platformă pentru schimb de bune
practici, advocacy şi proiecte interregionale UE
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Structura ARE
Adunarea Generală
Comitetul Executiv
Grupurile de lucru
Biroul
Secretariatul
6

Judeţul Timiş
Județul Timiș este membru în Adunarea Regiunilor Europene (ARE) încă din 1994.
Organizația este cel mai important organism de lobby regional de la nivel european şi îşi desfăşoară
activitatea în grupuri de lucru.
Pe lângă acestea, în cadrul organizaţiei s-au creat reţele de cooperare interregională:
• Rețeaua pentru tineret
• Smart Care
• Ruract
precum şi programe proprii:
• Eurodyssey
• Şcoala de vară
• Academia ARE
• Observatorul asupra regionalizării
• Premiul pentru cea mai inovatoare regiune.
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Judeţul Timiş
Județul Timiș este membru în ARE încă din 1994.
Activitatea ARE este structurată pe trei mari domenii:
 schimb de experiență prin
• prezentarea bunelor practici la nivel regional
• vizitarea unor obiective relevante
• crearea unor rețele de cooperare tematice
 activitate de advocacy/lobbying prin elaborarea unor poziții, opinii
• legate de legislație europeană aflată în dezbatere publică
• privind elaborarea și implementarea unor politici europene etc.
 participarea la proiecte
• ale ARE sau ale regiunilor partenere
• căutarea de parteneri
• căutarea de surse de finanțare pentru proiectele propuse
• monitorizarea apeluri pentru proiecte
• diseminarea informațiilor privind oportunități de finanțare etc.
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Încă de la aderare, județul Timiș se implică activ în activitatea ARE. În fiecare an, județul Timiș
participă la întâlnirile statutare desfășurate în cadrul acestui organism:
• Plenarele de lucru
• Adunările generale
• Reuniunile Biroului ARE
care au rolul de a menține județul nostru conectat la politicile europene pentru următorii ani.
De-a lungul anilor, judeţul Timiş a fost puternic implicat în activitatea diferitelor comisii
tematice, deţinând chiar preşedinţia comisiilor 1 şi 2 şi fiind, implicit, membru în Comitetului de
conducere al ARE.
În anul 2019, dl. Mihai RITIVOIU, consilier județean, a fost reales în funcția de vicepreședinte
responsabil cu coordonarea activității din domeniile politici sociale și sănătate publică.
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Vicepreședintele Mihai Ritivoiu, Regiunea Timiș (RO),
coordonează activitatea grupurilor de lucru din domeniile
Politică Socială & Sănătate Publică





Reţeaua E-sănătate
Inovaţie în sănătate
Incluziune şi antreprenoriat social
Focus - grup privind prevenirea și
asistența medicală pentru copii
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2019
Cu ocazia Adunării Generale din 2019 și a întâlnirii Biroului de primăvară, au fost adoptate
documente importante pentru funcționarea organizației, precum Codul de Conduită al
reprezentanților membrilor, care scoate în evidență valorile de bază promovate de ARE:
• altruismul
• corectitudinea
• integritatea
• responsabilitatea
• onestitatea
• respectul
Acesta se aplică tuturor evenimentelor desfăşurate în cadrul ARE.

Județul Timiș, prin președintele Comisiei 2 ARE, a participat de-a lungul anului la cele 5 ședințe
statutare ale Comitetului Executiv ARE, al doilea cel mai înalt organism de guvernare/conducere al
ARE. Acesta gestionează coordonarea tuturor activităţilor ARE şi însărcinează Secretarul General să
implementeze deciziile sale.
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Biroul este vocea politică primară a ARE și își desfășoară activitatea prin Grupuri operative create pe
diferite domenii/tematici. Se reunește de două ori pe an.
Prin documentele create Biroul
• se angajează în problemele paneuropene și globale propuse/prezentate de membri
• stabilește baza politică pentru activitatea de advocacy a ARE, prin adoptarea poziţiei sale politice.
În cadrul Biroului ARE, în care Județul Timiș este membru, s-a dezbătut documentul pentru elaborarea
priorităților politicilor ARE pe următorii cinci ani - 2020-2025:
• asigurarea bunei guvernări
• promovarea descentralizării și a subsidiarității
• respectarea și protejarea coeziunii sociale și a diversității culturale
• consolidarea dialogului intercultural
• desfășurarea unei activități de lobby în sprijinul unei politici de coeziune mai puternice, care să asigure
o mai bună cooperare interregională
• reafirmarea angajamentului regional în atingerea obiectivelor prestabilite în Agenda 2030
• promovarea unei societăți care se bazează pe promovarea și protecția egalității.
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 Multe dintre aceste priorități se află și pe agenda priorităților județului Timiș, sprijinirea noii
Politici de coeziune fiind un bun exemplu în acest sens.
 Județul Timiș s-a menținut printre cele mai active susținătoare ale creșterii rolului regiunilor în
noua Politică de Coeziune.
 Politica de Coeziune (Politica regională) este una din cele mai importante şi mai complexe politici
ale Uniunii Europene, statut ce decurge din obiectivul de reducere a decalajelor economice,
sociale şi teritoriale între diversele regiuni şi state membre ale Uniunii Europene, fiind una dintre
cele mai vizibile politici, mai ales în relaţia cu cetăţenii.
 Tot în cadrul Biroului ARE, s-a prezentat o Notă informativă privind Rapoartele pe țară ale Comisiei
Europene (2019) → analiză a politicilor economice și sociale ale fiecărui stat membru al UE.
 Rapoartele de țară vor fi urmate de o reacție din partea guvernelor statelor membre în cadrul
programelor naționale de reformă.
 Ca răspuns la aceste programe de reformă, Comisia Europeană va publica Recomandările de Țară,
specifice fiecărei țări pentru a ghida și a modela planificarea bugetară națională.
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Activitățile de advocacy și de lobby
În domeniul advocacy, organizația folosește, ca instrumente de lobby, declarațiile adoptate de Biroul
ARE:
• Declarația privind migrația
• Declarația privind anexa D: Îndrumări pentru investiții finanțate prin Politica de Coeziune în perioada
2021-2027
• Declarația privind Politica de Coeziune post-2020
• Declarația privind următorul cadru financiar multianual al UE și viitorul bugetului politicii de coeziune
• Declarația privind securitatea alimentară.
În cadrul Biroului ARE, s-au creat șase Grupuri operative pentru:
• politica de coeziune
• migrațiune
• digitalizare
• securitatea alimentelor
• democrație
• obiectivele de dezvoltare durabilă
care au ca misiune generarea de noi documente/declarații, opinii pe domeniile stabilite.
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Schimb de experiență
Cooperările internaționale, cum ar fi cele în rețele precum ARE, oferă oportunități de învățare reciprocă
între regiuni.
Comisiile de specialitate ale Adunării Regiunilor Europene au reprezentat și o platformă de dezbateri și
de schimburi de experiență în domeniile care fac obiectul fiecărei comisii în parte.
• sunt promovate, în mod constant, exemplele de bună practică din Timiș pe temele actuale din
comisie
• se caută în mod activ parteneri pentru proiectele județului Timiș
• se inițiază contacte noi.
În cursul anului 2019, au avut loc mai multe dezbateri pe diferite teme la care județul Timiș a participat:
 Dezbaterea privind aducerea, la nivel local, a obiectivelor de dezvoltare durabilă: cu reprezentanții
•
Parlamentului European
•
Comitetului Economic și Social European (CESE)
•
Comitetului Regiunilor și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
discuția s-a concentrat asupra contribuției autorităților regionale la punerea în aplicare, urmărirea și
revizuirea Agendei 2030.
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 Dezbaterea privind rolul regiunilor în era digitală → oportunitate a regiunilor
• de a discuta modul de adaptare la transformarea digitală
• de a face ca schimbările asociate digitalizării să funcționeze pentru regiuni și cetățenii acestora.
Rețelele precum ARE au un rol cheie în transformarea digitală. Scopul este de a apropia cetățenii de lumea digitală
și de a-i sensibiliza pe acest subiect.

 Dezbaterea pe tema "Regiunile interculturale: introducerea abordării diversității și a incluziunii la
nivel regional".
 ARE s-a reunit pentru a discuta realitățile regionale privind coeziunea de pe continentul european.
Disparitățile dintre regiuni
• pot împiedica dezvoltarea regională durabilă
• pot genera tensiuni și decizii dure între, de exemplu, inovarea, pe de o parte, și furnizarea egală de
servicii, pe de altă parte.
 Dezbaterea privind siguranța alimentară
 Dezbaterea privind biodiversitatea europeană: protejarea pădurilor primare. Viitorul pădurilor
noastre este o preocupare pentru toți cetățenii europeni, mai ales că protejarea pădurilor primare
contribuie direct la realizarea Obiectivului nr. 15 al ONU pentru „Viața pe uscat”.
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2020
În decursul anului 2020 județul Timiș a participat la următoarele reuniuni statutare desfăşurate online din cauza
pandemiei de COVID-19:
În cadrul plenarelor din toamnă ale celor trei comisii
• au fost prezentate rapoartele de activitate pe ultimul an
• a avut loc un schimb de experiență asupra modului în care regiunile au răspuns provocărilor în condiții
de pandemie.
Acțiunile planificate în cadrul Comisiei ARE pentru Politici Sociale și Sănătate Publică sunt în concordanță
cu prioritățile politicii sociale implementate și de județul Timiș:
• schimbul de experiențe și identificarea soluțiilor pentru problema vârstnicilor izolați din mediul rural
• îngrijirea și bunăstarea copiilor ai căror părinți s-au mutat în străinătate pentru muncă (în special în
România)
• identificarea bunelor practici pentru sprijinirea tinerilor orfani care au 18 ani și nu mai sunt susținuți de
instituții
• integrarea copiilor cu dizabilități în școală.
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În cadrul Adunării Generale au fost adoptate
•
•

documente importante pentru funcționarea organizației
o modificare a statutului pentru
 a se adapta la noile cerințe și nevoi ale membrilor
 a asigura o mai bună funcționare a organizației.

→ Au fost desființate comisiile de specialitate. Președinții comisiilor au devenit vicepreședinți ai organizației, care au ca responsabilitate coordonarea activităților
așa cum au fost ele definite ca obiect de activitate pentru comisiile respective. Activitatea se va desfășura în Grupuri de lucru create cu un scop definit și își vor
desfășura activitatea până la îndeplinirea scopului pentru care au fost create.
→ A fost reformulată misiunea organizației și s-au stabilit noi obiective

În cadrul întâlnirii Biroului, au fost stabilite priorităților politicilor ARE pentru 2020-2025:
•
•
•
•

•
•

asigurarea bunei guvernări
promovarea descentralizării și a subsidiarității
respectarea și protejarea coeziunii sociale și a diversității culturale, precum și consolidarea dialogului intercultural
desfășurarea unei activități de lobby pentru o politică de coeziune mai puternică care să asigure o mai bună cooperare
interregională
reafirmarea angajamentului regional pentru atingerea obiectivelor prestabilite în Agenda 2030
promovarea unei societăți care se bazează pe promovarea și pe protecția egalității.

Domnul Alexandru Cadar a fost confirmat pe poziția de membru în Biroul ARE din partea României
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Activități de advocacy și de lobby
În domeniul advocacy, organizația folosește ca instrumente de lobby declarațiile adoptate de Biroul ARE.
Declarații adoptate de Biroul ARE:






Declarația privind migrația
Declarația privind anexa D: Îndrumări pentru investiții finanțate prin Politica de Coeziune în perioada 2021-2027
Declarația privind Politica de Coeziune post-2020
Declarația privind următorul cadru financiar multianual al UE și viitorul bugetului politicii de coeziune
Declarația privind securitatea alimentară.

În cadrul Biroului ARE, s-au creat șapte Grupuri operative pentru
• politica de coeziune
• migrațiune
• digitalizare
• securitatea alimentelor
• democrație
• obiectivele de dezvoltare durabilă
• Green Deal
care au ca misiune generarea de noi documente/declarații, opinii pe domeniile stabilite
19

Schimb de experiență
În domeniul transferului de experiență și know-how, ARE a organizat 13 dezbateri și conferințe cu tematici
din sfera de interes a membrilor săi.
Participare la webinarul – ”Realizarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă prin politica de
coeziune”, organizat de ARE în cooperare cu
• Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
• Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
• Direcția Generală Catalană pentru Cooperare pentru Dezvoltare (ACCD)
• Programul EUROsociAL + al Uniunii Europene.
Principalele concluzii ale dezbaterilor - Politica de coeziune va fi un instrument esențial pentru
• țări
• regiuni
• municipalități
pentru a face progrese către obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) prin:
• investiții în consolidarea competențelor oamenilor,
• crearea de oportunități de angajare
• combaterea sărăciei și a excluziunii sociale
• sprijinirea micilor întreprinderi mijlocii și medii
• precum și abordarea problemelor majore globale, cum ar fi schimbările climatice și migrația.
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Proiecte implementate
 În 2020 s-a încheiat implementarea proiectului Together for Cohesion: Let's REUnite! - proiect derulat cu
finanțare directă de către DG Regio. În cadrul acestui proiect, au fost evaluate cele mai bune practici în
comunicare și care demonstrează beneficiarilor fondurilor europene de coeziune din regiuni ce beneficii
poate avea această politică pentru ei.
 "AMiD - Acces la servicii pentru migranții cu dizabilități". Principalul rezultat al proiectului este un
chestionar creat pentru identificarea cât mai rapidă a migranților cu dizabilități și evaluarea necesităților
acestora.

 Ca membru ARE, Județul Timiș dorește să se implice în 2021, în calitate de partener, într-un proiect care își
propune soluționarea nevoilor specifice ale beneficiarilor protecției internaționale (BP) și ale
resortisanților țărilor terțe cu drept de ședere în România (pe baza unui permis de ședere pe termen scurt
sau lung), care au nevoie de sprijin pentru integrarea în România, finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație
și Integrare (FAMI).
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Programe Emblematice
Programul ARE pentru mobilitatea tinerilor ce
operează între regiunile membre ale ARE de
peste 30 de ani.

Platforma ARE a parlamentelor regionale, a
comisiilor şi a organizaţiilor de tineret din
întreaga Europă.

Academia de Vară

Forumul anual al ARE pentru schimb de
experienţă în domeniul dezvoltării regionale
în Europa.
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ARE în mediul
on-line

@europeanregions
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