CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în comisiile
tematice de lucru ale Adunării Regiunilor Europene
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 21223/ 20.09.2021 al Direcției Afaceri
Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internațională prin care se
propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dolj în comisiile de lucru
ale Adunării Regiunilor Europene, Raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul
Juridic, Administraţie Locală nr. 21441/21.09.2021, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
în baza art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin.
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Dolj în comisiile
tematice de lucru ale Adunării Regiunilor Europene, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului
Județean Dolj nr. 79/2017 își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj si consilierii judeţeni
desemnaţi reprezentanţi ai acestuia în comisiile tematice de lucru ale Adunării
Regiunilor Europene, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Nr. ______

Adoptată la data de___________________

_

Contrasemnează,
PRESEDINTE,
DORIN-COSMIN VASILE

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,
DEZVOLTARE REGIONALĂ
PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

SE APROBĂ,

PREȘEDINTE
DORIN-COSMIN VASILE
Nr. 21223/20.09.2021

REFERAT DE APROBARE
privind proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dolj în comisiile tematice de
lucru ale Adunării Regiunilor Europene
Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este o organizaţie politică a regiunilor din
întreaga Europă, regiuni care respectă principiile fundamentale ale Consiliului Europei
și acceptă ca această formulă de lucru să fie purtătorul de cuvânt al intereselor lor la
nivel european şi internaţional. Scopul său este acela de a reuni reprezentanţii regiunilor
din Europa și de a le permite să acţioneze împreună în direcţia construcţiei Europei şi
integrării europene. Această organizaţie are sediul la Strasbourg şi este înregistrată în
Registrul Asociaţiilor la Tribunalul din Strasbourg.
Prin Hotărârea nr. 35 din 3 iulie 1997, Consiliul Judeţean Dolj a aprobat
propunerea de aderare a Judeţului Dolj la Adunarea Regiunilor Europene, devenind, în
decembrie 1997, membru cu drepturi depline al acestei organizaţii internaţionale.
Principalele obiective ale organizaţiei sunt:
• promovarea participării instituționale a regiunilor la procesul decizional prin
întărirea rolului lor activ în construcţia Europei, în special în lucrările Consiliului
Europei, ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Uniunii
Europene;
• promovarea regionalizării în Europa şi încurajarea aplicării principiilor
subsidiarităţii şi complementarităţii la nivel local, regional, naţional şi la cel al
Instituţiilor Europene;
• organizarea şi dezvoltarea dialogului, consultanţei şi cooperării între toate
regiunile europene, respectând prevederile Constituţiilor, legilor şi
reglementărilor, tratatele în vigoare din state, respectând şi promovând
pluralitatea culturală din Europa;
• cooperarea cu asociaţii europene reprezentante ale autorităţilor locale;
• cooperarea şi sprijinirea activităţilor desfăşurate în cadrul Asociaţiilor
Interregionale membre şi organizaţiilor care în timp ar putea deveni membri
ARE;
• desfăşurarea propriilor programe sau participarea la programe organizate de alte
regiuni cu scopul de a realiza sau urmări realizarea obiectivelor sale.

Activitatea Adunării Regiunilor Europene se desfăşoară prin intermediul a 3 comisii
tematice de lucru și a 3 comisii permanente la nivel de vice-președinte ARE, după cum
urmează:
Comisiile tematice de lucru, conform Statutului organizației sunt deschise tuturor
membrilor și sunt responsabile de realizarea schimbului de experiență și diseminarea
celor mai bune practici între regiuni precum și de derularea unor programe și proiecte.
Comisiile pot pregăti și decide să implementeze inițiative în cadrul misiunilor ce le
revin. Ori de câte ori este relevant pentru Forum și în limitele lor bugetare, acestea pot
înființa grupuri ad-hoc de lucru și grupuri operative pentru a asista în activitățile lor, pot
iniția studii si rapoarte, se pot angaja în activități de training si dezvoltarea capacitații
instituționale, pot sa coopereze internațional, interregional regional si local cu
organizații similare. Comisiile si membrii pot să utilizeze pentru desfășurarea activității
instrumentele de lucru relevante ale ARE (AER Toolkit). Fiecare Comisie este condusă
de un Președinte ales de Adunarea Generala o dată la doi ani cu posibilitatea de
reînnoire a candidaturii o singura data. Președintele de Comisie este responsabil de
activitatea acesteia. Comisiile se întrunesc cel puțin de două ori pe an pentru schimbul
de experiență si bune practici, diseminare, proiecte generatoare, consultări si dezbateri.
Procesul-verbal se întocmește după fiecare ședință și este semnat de președinte și ar
trebui să fie la dispoziția tuturor membrilor.
Comisiile tematice de lucru sunt:
Comisia 1: Economie și Dezvoltare Regională.
Comisia lucrează prin intermediul a 5 Grupuri de lucru:
GL Dezvoltare rurală
GL Energie şi schimbări climatice
GL Transporturi şi mobilitate
GL Investiţii, afaceri şi IMM
Grup Operativ privind politica de coeziune după 2020

•
•
•
•
•

Membrii Comisiei lucrează împreună pentru a asigura şi împlini rolul regiunilor şi al
punctelor lor de vedere în ceea ce privește politica de coeziune a UE, dezvoltarea
economică, inovaţia şi cercetarea, schimbările climatice, energia şi dezvoltarea rurală.
Până in prezent un accent puternic a fost pus pe dezvoltarea economiei circulare şi a
antreprenoriatului pentru dezvoltarea afacerilor şi IMM-urilor. De asemenea au fost
susţinute puternic politicile publice în domeniul investiţiilor antreprenoriale pentru
integrarea migranţilor.
Priorităţile Comisiei 1 a ARE se axează pe:
•

încurajarea regiunilor pentru a integra preocupările privind mediul în propriile
procese de sprijin în elaborarea politicilor şi pentru a lua măsuri pentru protejarea
propriilor resurse naturale

•
•
•
•

ajutor regiunilor în implementarea Strategiei Europa 2020 şi schimbul de bune
practici, în mod special privind strategiile pentru inovaţie şi antreprenoriat.
creşterea expertizei şi a cunoştinţelor în cadrul regiunilor, cu specializări şi
sfaturi din partea experţilor adaptate la cereri.
continuarea şi promovarea beneficiilor aeroporturilor regionale ca un bun de
valoare pentru regiunile competitive.
stimularea ecoturismului şi turismului social, în concordanță cu obiectivele
dezvoltării durabile, precum şi al coeziunii economice, sociale şi teritoriale.

Comisia 2: Politici Sociale şi Sănătate Publică
Comisia 2 acordă suport regiunilor membre în implementarea serviciilor electronice de
sănătate e-Health şi de exploatare a potenţialului de oferire cetăţenilor acestora în cadrul
politicilor publice de sănătate a serviciilor de îngrijire integrate. Această comisie are de
asemenea scopul de a oferi consultanţă şi expertiză în formarea de lideri politici în
managementul schimbării, promovării egalităţii de şanse şi incluziunii persoanelor cu
handicap. Îmbătrânirea activă şi lupta împotriva inegalităţilor în materie de sănătate,
antreprenoriat social, asistenţă medicală transfrontalieră şi problema finanţării asistenţei
medicale regionale sunt alte subiecte-cheie ale Comisiei 2.
Prioritatile Comisiei 2 a ARE se axează pe:
•

•

•

•

•

Inovaţia în sănătate şi servicii sociale: E-health: implementarea de instrumente
şi servicii e-health (e-sănătate) în rândul regiunilor; consolidarea capacităţilor în
regiuni, schimbarea de management, noi modele pentru serviciile financiare,
planificare strategică;
Mobilitatea transfrontalieră în ce priveşte pacienţii şi serviciile în domeniul
sănătăţii: evaluarea impactului noii legislaţii europene şi sprijinirea regiunilor în
implementarea schimbărilor necesare;
Parteneriat European pentru Inovatie privind îmbătrânirea Activă şi Sănătoasă
(PEI privind IAS); Planul de acţiune European privind e-health; Strategia Europa
2020; Directiva Europeană privind mobilitatea pacientilor în sectorul sanitar
transfrontalier; Oportunităţi de finanţare europene, în particular Politica
Europeană de Coeziune.
Dezvoltarea societăţii incluzive: Dizabilităţi: sprijinirea regiunilor în
implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi; Incluziunea romilor: contribuție la strategia ARE pentru integrarea
persoanelor de etnie romă;
Imbătrânire Activă şi Sănătoasă: Sprijinirea regiunilor în implicarea în reforma
regională în favoarea îmbătrânirii active şi sănătoase

Comisia 3: Cultura, Educaţie, Tineret.
Comisia lucrează prin intermediul a 3 subcomisii și a unui Grup de lucru :
• Subcomisia Tineret
• Subcomisia Cultură
• Subcomisia Educaţie
• Grupul de Lucru combaterea abandonului școlar

Comisia 3 sustine politicile publice în materie de cultură, educaţie şi audiovizual cu
accent pe promovarea diversității, multiculturalismului şi multilingvismului. Ea
promovează modernizarea şi internaționalizarea guvernanței regionale şi corelarea
activităţilor regiunilor europene la omologii lor de pe alte continente. De asemenea, ea
are ca scop schimbul de experienţă şi bune practici în materia acţiunilor împotriva
abandonului şcolar, dezvoltarea unor strategii mai bune de promovare a ocupării forţei
de muncă în rândul tinerilor prin mobilitate, încurajarea participării tinerilor în
societate, implicarea lor politică, în regiunile lor şi în Europa. Membrii Comisiei 3
consideră de asemenea, cultura şi migraţia, educaţia şi practicile inovatoare de finanţare
a patrimoniului cultural tradiţional a fi de mare interes.
Priorităţile subcomisiilor Comisiei 3 a ARE se axează pe:
Cultură:
• creşterea gradului de conştientizare cu privire la legătura dintre cultură şi
dezvoltarea regională;
• sprijinirea activităţii tematice în domeniul culturii şi sănătăţii;
• dezvoltarea unor legături între politicile de tineret şi cele de cultură;
• încurajarea schimburilor de bune practici în domeniul patrimoniului cultural şi al
turismului cultural.
Educaţie:
• sprijinirea regiunilor în adaptarea propriilor politici de educaţie şi formare pentru
promovarea numeroaselor oportunități de formare profesională si înzestrarea
propriei populații cu pregătirea potrivită pentru a accede pe piaţa muncii.
• combaterea abandonului şcolar;
• participarea activă a tinerilor la politică, la luarea deciziilor încurajând Summiturile dedicate participării cetăţeneşti active.
Tineret:
• cu rate de şomaj fără precedent de ridicate în rândul tinerilor, cu multe dificultăți
sociale pe care le presupune acest fapt, tineretul Europei este în centrul
priorităţilor ARE. Instrumentele specializate, cum ar fi Reţeaua regională de
tineret şi programul Eurodyssey au fost create pentru a facilita mobilitatea
profesională a tinerilor. De asemenea, activitatea privind educaţia pentru
antreprenoriat şi ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor a fost întotdeauna în
prim-planul politicii de tineret. Prioritățile vor continua să reflecte implicarea
ARE în viitorul noilor generații.
Vice-Președinția – Oportunități Egale:
Prioritățile se axează pe:
• Dezvoltarea şi implementarea unei Strategii ARE concentrate pe Incluziune;
• Integrarea Oportunităților Egale în toate structurile ARE;
• Identificarea domeniilor de interes comun cu toate Comisiile tematice ARE,
organizarea de evenimente comune şi redactarea de ghiduri şi declarații comune;
• Iniţierea unei analize a competențelor regionale în domeniul oportunităților egale:
bune practici de competențe regionale în domeniul diversificat al oportunităţilor

egale într-o serie de domenii (egalitatea între sexe, dizabilităţi, tineret şi persoane
în vârstă)
Vice-Președinția pentru Afaceri Instituţionale
Comisia urmăreşte promovarea principiului subsidiarităţii şi al dezvoltării democraţiei
regionale în întreaga Europă. Comisia urmăreşte să se asigure că mecanismele europene
de guvernare oferă condiţiile cadru optime pentru democraţia regională în Europa.
Comisia se concentrează pe asigurarea proceselor de descentralizare europeană la nivel
regional şi pe monitorizarea alegerilor regionale
Prioritățile:
• studiul ARE pe tema "Locul regiunilor în 2015” şi urmăreşte trasarea unei situaţii
actuale a subsidiarităţii şi a guvernanţei pe mai multe niveluri în Europa şi
sporirea vizibilităţii ARE ca un centru de resurse privind regionalismul.
Vice-Președinția Diplomația Interregională –Cooperare Internațională şi Afaceri
Mediteraneene
Multe regiuni europene au legături tradiţionale cu ţările din sudul Mediteranei şi multe
altele ar dori să dezvolte unele în urma Primăverii arabe. Acesta este motivul pentru
ARE a iniţiat lucrul cu această arie geografică, în scopul de a încuraja în continuare
cooperarea între regiuni. Pe o scară globală, ARE rămâne conectat cu lumea
mediteraneeană, prin prezenţa sa în reţeaua ARLEM.
ARLEM a fost creată in 2010 în Barcelona, în scopul consolidării rolului autorităţilor
regionale în cooperarea euro-mediteraneeană şi oferind o dimensiune teritorială a
Uniunii pentru Mediterană (UPM). ARE se alătură acestei iniţiative şi lucrează pentru a
spori cooperarea între cele trei maluri ale Mediteranei (sud, est şi nord). ARE îşi
propune să demonstreze că, în ciuda dificultăţilor politice şi instituţionale, autorităţile
regionale cooperează şi sunt capabile de a promova lansarea şi dezvoltarea unor noi
proiecte de cooperare.
Având în vedere noul Consiliu Judeţean, ales în urma scrutinului din noiembrie
2020, se impune desemnarea noilor reprezentanţi permanenti şi supleanți pentru
comisiile tematice de lucru ale Adunării Regiunilor Europene.
Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat, având drept anexă viitoarea
reprezentare a Consiliului Judeţean Dolj în comisiile de lucru ale Adunării Regiunilor
Europene.
DIRECTOR,
Daniela Băluță
Întocmit,
Oana Lambucă

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat
Serviciul Juridic, Administraţie Locală
Nr. 21441/21.09.2021
VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
ADRIANA – CRISTINA VĂRGATU

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dolj în comisiile
tematice ale Adunării Regiunilor Europene
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr.
514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40
alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală,
Secretariat – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dolj în comisiile tematice ale Adunării Regiunilor Europene, în raport
cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dolj în
comisiile tehnice ale Adunării Regiunilor Europene
2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile
naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), în limitele şi în a căror
implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:
- art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul

asupra

reglementărilor

interne

din

sfera de

competență/activitate a

serviciului juridic: nu este cazul.
4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.
ȘEF SERVICIU JURIDIC
DAIANA STOICA
Întocmit
CONSILIER JURIDIC
Marius PETRESCU

Anexa la hotărârea nr.________

Reprezentanții desemnați ai Consiliului Județean Dolj în comisiile tematice de
lucru ale Adunării Regiunilor Europene

Nr.
Crt.
1.

2.

3.

Denumire Comisie

Reprezentant:
1. permanent, 2. supleant

Comisia 1 - Economie şi Dezvoltare
regionala

1._________________________

Comisia 2 - Politici Sociale şi
Sănătate Publica

1._________________________

Comisia 3 - Cultură, Educaţie,
Tineret

2._________________________

2._________________________
1._________________________
2._________________________

