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 Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism

consultativ al UE, format din reprezentanți ai celor 27 de state
membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR,
aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația
UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.



CoR poate emite avize și din proprie inițiativă.

Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR atunci când
elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și
regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea
economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice.

Din momentul în care primește o propunere legislativă, Comitetul pregătește și adoptă
un aviz, pe care îl transmite apoi tuturor instituțiilor europene abilitate.

Dacă nu este consultat, CoR poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Ce face CoR?

CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul
legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale
și regionale sunt respectate.



 Grup politic: Grupul Partidului Popular European

 Membru în delegația României la CoR

Membru în cadrul Comitetului European al Regiunilor începând cu 01.01.2007

Al 7-lea mandat în cadrul Comisiei COTER - Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE

Al 7-lea mandat în cadrul Comisiei CIVEX - Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale

Membru al Comitetului consultativ mixt (CCM) UE-Serbia

Amendamente adoptate în cadrul sesiunilor CoR

 2017 - Digital Single Market: Mid-term review

 2013 - Guidelines for Trans-european Telecommunications Networks

 2011 - Trans-European Telecommunication Networks

 2010 - The implementation of the European neighbourhood policy and in particular the eastern partnership initiative:

modernization, reforms and administrative capacity of the local and regional authorities of the republic of Moldova

 2007 Enlargement strategy and main challenges 2007-2008 - candidate countries

Reprezentantul judeţului Timiş la CoR
Alin Adrian NICA, președinte al Consiliului Județean Timiş



Summit-ul European al Regiunilor și Oraşelor din anul 2019

Au fost purtate discuții pe diferite teme care privesc principalele probleme cu care se confruntă UE în ceastă

perioadă:

 stadiul negocierilor privind Brexit-ul

 principalele nevoi ale cetăţenilor UE în ceea ce priveşte lipsa fondurilor pentru organizarea mai multor

evenimente care să implice tinerii politicieni în procesul instituţional de luare a deciziilor la nivel european

 nevoia de dezvoltare a unei comunicări mai eficiente cu cetăţenii, prin folosirea unui limbaj mai simplu şi mai

accesibil.

Județul Timiș și CoR
Județul Timiș participă la evenimente menite să faciliteze schimbul de bune practici și conlucrarea în

scopul contribuției la dezbateri europene pe teme de actualitate precum creșterea și ocuparea forței de muncă,
dezvoltarea și subsidiaritatea, combaterea schimbărilor climatice și cooperarea transfrontalieră.
Agenda anului 2019 a presupus implicarea la următoarele evenimente relevante:

Unul din cele mai importante rezultate ale acestui Summit îl reprezintă semnarea Declaraţiei de la
Bucureşti, care prevede “Construirea UE de la temelie, împreună cu regiunile și orașele’’ și însumează
contribuţia regiunilor şi ale oraşelor Europei la pregătirea Agendei strategice 2019-2024.



European Week of Regions and Cities (EWRC) – Săptămâna Europeană a Regiunilor
şi Oraşelor 2019

 eveniment anual care se desfășoară la Bruxelles pe durata a patru zile.

 funcționari din cadrul administraţiilor regiunilor şi oraşelor, precum și experți și reprezentanți ai mediului universitar
au ocazia de a face schimb de bune practici și cunoștințe în domeniul dezvoltării regionale și urbane.

 platformă recunoscută pentru dialog politic pe teme de dezvoltare a politicii de coeziune a UE și de sensibilizare a
factorilor de decizie în privința importanței regiunilor şi oraşelor în procesul de elaborare a politicilor UE.

 Este un program ce cuprinde în jur de 100 de
• ateliere
• dezbateri
• expoziții și manifestări

vizând stabilirea de contacte pe tema dezvoltării regionale și locale.

Una dintre principalele concluzii ale ediţiei din 2019 este că viitorul Uniunii depinde de implicarea regională şi
locală în a aduce Europa mai aproape de cetăţenii săi şi a-i determina să se implice activ în luarea deciziilor pe partea
de

• schimbări climatice
• globalizare
• o democraţie mai eficientă
• vizibilitate etc.



Evenimentul propriu CJ Timiș din cadrul EWRC de la Bruxelles din 2019 ”Nevoile cetățenilor:
angajamentul autorităților locale și regionale” s-a desfășurat la sediul Comitetului Regiunilor din
Bruxelles.

Ca în fiecare an, județul nostru a participat în mod activ la dialogul european privind
tematicile actuale de dezvoltare a politicilor de coeziune ale UE, organizând acest eveniment în
parteneriat cu

• regiunea Castilia y León din Spania
• Regiunea Centro din Portugalia
• Regiunea Podkarpackie din Polonia.

Scopul consorțiului a fost

• de a găsi metode prin care conceptul european poate fi adus mai aproape de cetățenii
săi

și
• de a împărtăși modele prin care autoritățile locale și regionale să răspundă diferitelor

nevoi ale cetățenilor.
 Accentul a fost pus pe munca implementată în județul Timiș cu categoriile defavorizate, cu

imigranții, pentru promovarea și facilitarea incluziunii acestora, subliniind importanța
cooperării, a abordării multi-nivel și multisectoriale a tuturor actorilor interesați în asigurarea
răspunsului la aceste provocări.



European Week of Regions and Cities (EWRC) – Săptămâna Europeană a Regiunilor
şi Oraşelor 2020 „Relansare. Europa. Împreună”

În octombrie 2020, a avut loc ediția cu numărul 18 a Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor
EWRC, temele de dezbatere au fost :

• Europa Verde
• coeziune şi cooperare

• responsabilizarea și participarea cetățenilor

Ediția 2020, a avut două provocări de abordat:
• organizarea unui eveniment major în lumea post-pandemică
• gestionarea unui record absolut al cererilor de participare din partea partenerilor

Având în vedere contextul pandemiei Covid-19, în 2020:
• toate evenimentele s-au desfășurat în mediul online.
• pentru a putea acoperi cât mai bine temele, această ediție s-a întins pe parcursul a trei

săptămâni

Au participat:
• funcționari din cadrul administrațiilor regiunilor și orașelor
• reprezentanți ai autorităților de management şi organismelor intermediare
• experți și reprezentanți ai mediului universitar



Județul Timiș a fost, ca în fiecare an, co-organizator al unui eveniment, împreună cu parteneri din
• Spania
• Portugalia
• Polonia

pentru a evidenția unul din obiectivele principale: diseminarea proiectelor care au avut succes în
construirea unui spirit european comun.

Din cauza pandemiei, evenimentul a fost organizat online, cu participare internațională.

Județul Timiș a susținut prezentare pe tema “Cooperarea transfrontalieră-o poveste de succes
pentru județul Timiș” - o expunere succintă a proiectelor INTERREG majore, pe care județul Timiș le
implementează atât la granița cu Serbia, cât și la cea cu Ungaria.
Au fost prezentate:

• punctul de plecare
• obiectivele atinse
• rezultate concrete

A fost sublinată diversitatea proiectelor transfrontaliere, punându-se accentul pe proiectul de
restaurare a canalului navigabil Bega.

Toate proiectele prezentate în cadrul webinarului au demonstrat că INTERREG este unul dintre
programele care contribuie cel mai mult la coeziunea teritorială și socială a regiunilor europene.



RegHub2.0

 Consiliul Județean Timiș a fost selectat în anul 2020 pentru a face parte din rețeaua de centre
regionale (RegHub), care este o rețea de regiuni și orașe europene care evaluează implementarea
politicilor Uniunii Europene la nivel local.

 Rețeaua, care este o iniţiativă a CoR, este alcătuită din funcționari publici regionali și locali („puncte
de contact”), care colectează feedback tehnic de la părțile interesate cu privire la experiența lor în
punerea în aplicare a diferitelor politici existente ale Uniunii.

 Centrele regionale și părțile interesate ale acestora dețin o poziție privilegiată ca sursă de
experiență nemijlocită pentru evaluările politicilor UE.

 Hub-urile vor face, de asemenea, parte din subgrupul RegHub în cadrul noii platforme a Comisiei
Europene Fit for Future (F4F), având un impact și mai mare și direct asupra unei mai bune legiferări.



În anul 2019, județul Timiș s-a alăturat Inițiativei Orașe și Regiuni pentru Integrare, o platformă

politică pentru primarii și liderii regionali europeni, menită să

• prezinte exemple pozitive de integrare a migranților și refugiaților
• să împărtășească informații relevante
• să promoveze diversitatea ca valoare adăugată pentru construirea orașelor incluzive și

pentru asigurarea coeziunii sociale.

Această inițiativă este implementată în colaborare cu Comisia Europeană și mai multe asociații

teritoriale:

• Eurocities
• Consiliul European al Municipiilor și Regiunilor (CEMR - The Council of European

Municipalities and Regions)
• Conferința Regiunilor Periferice Maritime (CPMR - The Conference of Peripheral Maritime

Regions)
• Adunarea Regiunilor Europene.

Inițiativa Orașe și Regiuni pentru Integrare 



Date de contact
Adresă
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors 
Gebouw
Rue Belliard/Belliardstraat 99-101
B-1040 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
https://cor.europa.eu/en

https://cor.europa.eu/en

