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CEPLI - Confederația Europeană a Autorităților Locale de nivel Intermediar

CEPLI - Confederația Europeană a Autorităților Locale de nivel Intermediar, creată în
2008, este prima rețea europeană formată în mod liber între asociațiile naționale de
departamente și alte administraţii echivalente acestora, din statele membre ale
Uniunii Europene.

Rolul acestei confederații este de a promova interesele organismelor intermediare la
nivel european și de a le reprezenta în fața instituțiilor europene.

Prin activităţile sale, CEPLI îşi propune să contribuie la o Uniune Europeană apropiată
de comunităţile locale și cetățenii acestora, în contextul în care viitorul acestui
proiect care susţine o societate democratică şi solidară la nivel european este
provocat, pe alocuri, de o repliere națională, periculoasă pentru toți europenii.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este membru fondator al acestei 
Confederaţii, semnând atât Carta de la Avignon, cât şi Statutul adoptat în 2011 la Roma.



Confederaţia Europeană a Autorităţilor Locale de nivel Intermediar (CEPLI) este prima
confederație europeană ce grupează nouă asociaţii naţionale, reprezentând 1.167 de
autorități locale de nivel intermediar (NUTS3), din opt ţări europene (Belgia, Bulgaria,
Franța, Germania, Italia, Polonia, România şi Ungaria) şi două reţele europene de
autorități locale de nivel intermediar (Arco Latino şi Partenalia).

Reuniunea de constituire a CEPLI a avut loc la Avignon (Franţa), în perioada 15-16
iulie 2008, iar în 17 iunie 2011, cu ocazia Conferinţei Politice de la Roma, CEPLI a
devenit o asociaţie fără scop lucrativ de drept belgian (CEPLI asbl).



Membri CEPLI:

Membri CEPLI

 ADF (Adunarea Departamentelor din Franţa)

 APW (Asociaţia Provinciilor Valone)

 ZPP (Asociaţia Provinciilor Poloneze)

 UNCJR (Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România)

 DLT (Asociaţia Land-urilor Germane)

Membri asociați

 Arco Latino (asociaţie a provinciilor spaniole, italiene şi franceze de la Mediterană)

 Partenalia (asociaţie de provincii europene)

Membru observator

 VVP (Asociația Provinciilor Flamande)



Conform statutului, organismele CEPLI sunt:

 Adunarea Generală
 Consiliul de Administraţie
 Grupul de lucru tehnic, care este format din reprezentanții tehnici ai asociațiilor
naționale și ai rețelelor asociate. Se întâlnește de câte ori este necesar, fiind
responsabil cu dezvoltarea planurilor de acțiune. Grupul tehnic de lucru face, de
asemenea, propuneri către Corpul politic cu privire la pregătirea conferințelor
politice și propune agenda reuniunilor, precum și alte inițiative convenite în cadrul
reuniunilor sale. Secretariatul CEPLI din cadrul Grupului Tehnic de Lucru, coordonat
de Biroul de la Bruxelles de către un membru CEPLI, e responsabil cu comunicarea
internă și externă și coordonează organizarea întâlnirilor.

Consiliul de Administrație al CEPLI este alcătuit, în prezent, din:

 Mr André Viola, secretar general al ADF - Președinte
 José Manuel Baltar Blanco, președinte al Partenalia - Vicepreşedinte
 Serge HustachePreședinte al APW - Trezorier

Organizarea CEPLI:



Scopul pentru care a fost creată această Confederaţie Europeană 
este acela de a:

 spori gradul de participare al autorităţilor locale intermediare la procesul
european de luare a deciziilor

 reprezenta interesele acestor autorităţi locale la nivel european, în special
în ceea ce priveşte procesul legislativ

 dezvolta un dialog direct cu instituţiile europene responsabile pentru
programele şi politicile de interes major, cât şi cu alte asociaţii europene
şi ONG-uri ce grupează autorităţi locale şi regionale

 întări coerenţa şi vizibilitatea intervenţiei lor pe teritoriul european
 facilita cooperarea dintre autorităţile locale de nivel intermediar şi de a
participa în proiecte comune
 stabili un schimb permanent de informaţii şi bune practici între
comunităţile locale.



În cadrul Conferinţelor Politice desfăşurate până în present, au fost discutate
subiecte de maxim interes de pe agenda europeană, cu implicații pentru
autoritățile locale de nivel intermediar, declaraţiile politice ale acestor
conferinţe fiind transmise tuturor instituţiilor europene:
 Caceres (Spania), februarie 2009 – Contribuţia CEPLI la Cartea Verde
privind Coeziunea Teritorială
 Budapesta (Ungaria), noiembrie 2009 – Rolul Puterilor Locale Intermediare
într-o Europă aflată în plină criză
 Berlin (Germania), noiembrie 2010 – Un an de la Tratatul de la Lisabona:
oportunităţi şi provocări pentru autorităţile locale de nivel intermediar şi
cetăţeni
 Roma (Italia), iunie 2011 – Autorităţile locale intermediare în faţa noilor
provocări ale UE după 2013: noua politică de coeziune, perspectivele
financiare şi reformele instituţionale în Europa

Conferinţele Politice ale CEPLI



 Bruxelles (Belgia), iulie 2012 - Democraţia locală – inima guvernanţei pe
mai multe niveluri
 Ploieşti (România), mai 2013 - Descentralizarea: Ce viitor există pentru
autorităţile locale de nivel intermediar?
 Bruxelles (Belgia), septembrie 2016 - Finanțarea investițiilor în turism
pentru a îmbunătăți competitivitatea și atractivitatea teritoriilor europene
 Bruxelles (Belgia), februarie 2018 - Politica de coeziune ca instrument
pentru realizarea unei dezvoltări teritoriale durabile
 Franța (Toulouse), iulie 2019 - Reformele teritoriale în Europa: în serviciul
public al cetățenilor?
 Întâlnire virtuală, noiembrie 2020 - Autoritățile Locale Intermediare: o
plasă de siguranță pentru cetăţenii noştri în lupta globală împotriva crizei
Covid19
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