
Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la semnarea protocolului de cooperare dintre
orașele Paris și București, domnul Hermano Sanches Ruivo, viceprimar al Parisului
însărcinat cu chestiuni europene, s-a aflat la București înzilele de 28 și 29 iunie 2021.

În cadrul vizitei sale, domnul Hermano Sanches Ruivo a avut o întrevedere cu domnul
Nicușor Dan, primar general al municipiului București, în prezența Ambasadoarei
Franței în România, doamna Laurence Auer, cu scopul de a relansa cooperarea dintre
cele două capitale. Discuțiile s-au axat pe teme precum mobilitatea durabilă, planificare
și urbanism, proiecte culturale sau instrumente de participare cetățenească. Dl. Sanches
Ruivo a vorbit despre experiența Parisului în domeniul transportului public și al pistelor
de biciclete, aflate în plină dezvoltare de la începutul pandemiei de Covid-19. De
asemenea, domnii Dan și Sanches Ruivo au exprimat dorința de a consolida colaborarea
dintre instituțiile culturale (teatre, muzee etc.) din cele două orașe.
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Cu ocazia unei întrevederi cu domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, domnul
Hermano Sanches Ruivo, a exprimat disponibilitatea de a contribui cu expertiză în
sprijinul unor proiecte de regenerare urbană (reconversia unui teren viran cu destinație
feroviară, amenajarea unor spații de recreere) și pentru înființarea unui hub sportiv. 

Viceprimarul orașului Paris s-a întâlnit de asemenea și cu domnul Edmond Niculușcă,
director al Agentiei municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic,
care a prezentat inițiativele acesteia de protejare și punere în valoare a bogatului
patrimoniului al Bucureștiului.

Pe parcursul acestei vizite de două zile, viceprimarul Hermano Sanches Ruivo a avut
prilejul de a se întâlni cu personalităţi din lumea culturală și academică, care au făcut
dovada dinamismului Bucureștiului și a interesului de a colabora pe teme precum
economia socială și solidară ori politicile de susținere a inovării (incubatoare de start-
upuri etc.).

Întâlniri tehnice și schimburi de bune practici vor fi organizate între echipele din cele
două primării ale orașelor București și Paris, cu sprijinul Ambasadei Franței în România.
Aceasta rămâne la dispoziția colectivităților locale române și franceze în vederea facilitării
relațiilor dintre ele și pentru a sprijini organizarea de vizite de studiu. 



Cu ocazia conferinței Orașe durabile: reziliență și tranziție verde, organizată pe 17 și 18 mai 2021 de Ambasada Franței
și Camera franceză de Comerț, Industrie și Agricultură în România, a fost lansată a treia ediție a concursului de bune
practici pe tema orașului durabil.

Concursul își propune să pună în valoare inițiativele colectivităților locale din România care se circumscriu unei dinamici de
dezvoltare durabilă și tranziție ecologică pe următoarele dimensiuni:
1) Gestionarea deșeurilor, eficacitatea energetică și economia circulară;
2) Mobilitate durabilă;
3) Apă și canalizare;
4) Reconversie urbană și reabilitarea patrimoniului.

Acesta se adresează colectivităților locale din România (județe, municipii, orașe și comune) care au realizat sau vor
demara un proiect inovator de dezvoltare durabilă pe teritoriul lor. Colectivitățile pot prezenta proiecte finalizate, aflate
în curs sau care sunt suficient de avansate pentru a beneficia de cofinanțare europeană.

Juriul concursului va desemna două colectivități câștigătoare, una în categoria „Orașe și comune” și alta în categoria „Județe
și municipii”.

Dosarele de candidatură pot fi depuse la Serviciul de Cooperare și Acțiune culturală/Institutul francez din România până în
data de 3 septembrie 2021 inclusiv. 

> Regulamentul concursului de proiecte și formularul de înscriere pot fi consultate și respectiv descărcate de pe site-ul
Ambasadei Franței în România.

În perioada aprilie-iunie 2021, Ambasada Franței în
România a organizat o serie de patru webinarii pe tema
instrumentului european de dezvoltare rurală
LEADER împreună cu principalii parteneri români și
francezi în domeniul dezvoltării rurale, teritoriale și
durabile și cu ajutorul unei finanțări din partea Ministerului
Agriculturii și Alimentației. 

Au fost abordate următoarele teme:

1 – Dezvoltare durabilă în sate și zone rurale;

2 – Sisteme agricole și proiecte de marketing
durabile în zonele rurale;

3 – Implicare socială și incluziune în serviciul
dezvoltării durabile a zonelor rurale;

4 – Măsuri și inițiative agro-ecologice pentru o
dezvoltare rurală durabilă. 

A treia ediție a concursului de bune practici pe tema orașului
durabil adresat colectivităților locale din România 

Ciclu de webinairii pe tema inițiativelor LEADER și a
dezvoltării durabile

 Această serie de webinarii a reunit douăzeci de invitați
reprezentând Comisia Europeană, Ministerul român al
Agriculturii și Dezvoltării rurale, Agenția pentru coeziunea
teritorială din Franța, asociații franceze și române (LEADER
France, Réseau Cocagne, Initiative France-Europe Centrale
et Orientale etc.), colectivități locale franceze și române,
reprezentanți ai unor universități și grupuri de acțiune
locale franceze și române. Webinariile au fost înregistrate,
iar discuțiile sintetizate în rezumate, disponibile în limbile
franceză și română pe pagina de internet a Ambasadei
Franței.

https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/agenda/e/event/conferinta-orasul-durabil-rezilienta-si-tranzitie-verde.html
https://ro.ambafrance.org/A-treia-edi%C8%9Bie-a-concursului-de-bune-practici-pe-tama-ora%C8%99elor-durabile
https://ro.ambafrance.org/Ciclu-de-webinarii-franco-romane-pe-tema-dezvoltarii-rurale-initiative-LEADER


Rezumat redactat de Asociația franceză a Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa (AFCCRE)

După întâlnirea din 10 martie 2021 dedicată gestionării crizei sociale survenite ca urmare a pandemiei de COVID-19,
Grupul de lucru Franța-România s-a reunit la inițiativa AFCCRE și a Ambasadei Franței în România în data de 27 mai 2019
pentru a discuta despre „tranziția verde teritorială”. 

La întâlnirea prezidată de dl Fortuné Pellicano, viceprimar al orașului Brest, și în introducerea căreia a intervenit și
dl Joseph Giustiniani, Atașat de cooperare la Ambasada Franței în România și Director adjunct al Institutului
francez din România, au participat aproximativ șaizeci de aleși locali francezi și români, dar și reprezentanți ai mai
multor asociații.  

Dl Hermano Sanches Ruivo, viceprimar al Parisului, a făcut o prezentare de ansamblu a acțiunilor întreprinse de
primăria Parisului în vederea tranziției verzi și pentru combaterea încălzirii climei, încurajând orașele prezente care nu au
semnat Declarația de la Paris să o semneze. Datând din 11 decembrie 2020, această declarație este menită să încurajeze
orașele să acționeze local pentru conservarea mediului și a climei. Până acum peste 100 de colectivități locale franceze și
străine s-au angajat să ia cât mai repede măsuri în vederea atingerii neutralității în privința emisiilor de dioxid de carbon. 

Dl Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 din București, unul dintre cele mai mari sectoare ale capitalei, având
aproape 400 000 de locuitori, a prezentat proiectele demarate în sectorul pe care îl conduce, dar și marile provocări cu
care se confruntă acesta în ceea ce privește renovarea urbană, reabilitarea locuințelor, mobilitatea și protecția mediului. 

Directoarea Direcției Tehnice a Ministerului Lucrărilor publice, Dezvoltării și Administrației, dna Anca
Ginavar, a reamintit situația de ansamblu a României în ceea ce privește tranziția energetică și dezvoltarea durabilă
teritorială. A vorbit de asemenea despre planul național de relansare și reziliență depus de România la Uniunea
Europeană în cadrul Planului de relansare european (Next Generation), o pondere semnificativă a acestuia (37%) vizând
în mod direct combaterea schimbărilor climatice.  

Dna Sladana Zivkovic, Viceprimar al orașului Dijon și Vice-președintă a Dijon Métropole, a făcut un  rezumat al
cooperării orașului Dijon cu orașul Cluj, mai ales în privința chestiunilor ce țin de dezvoltarea urbană durabilă. Printre
numeroasele subiecte de cooperare și atractivitate ale orașului Dijon, aceasta a subliniat importanța acțiunilor din
domeniul alimentației și agriculturii durabile și necesitatea implicării foarte directe a cetățenilor. În anul 2021, Cité
internationale de la gastronomie et du vin (Orașul internațional al gastronomiei și vinului) își va deschide porțile la Dijon,
și va fi un vector important pentru punerea în valoare a politicilor pentru tranziția verde puse în aplicare în teritoriu.
  
În reacție la această prezentare, dl Marius Mornea, reprezentant al asociației Clujul Sustenabil, care lucrează
împreună cu primăria Cluj, a vorbit în detaliu despre importanța concertării cu cetățenii când vine vorba despre
chestiunile de mediu, referindu-se și la procesul pe care primăria orașului Cluj  împreună cu asociația l-au pus în practică
pentru a-i implica pe cetățeni în diferitele proiecte de dezvoltare urbană durabilă ale orașului.

Dna Carole Labbé, consilier economic la Reprezentanța Comisiei Europene în Franța a reamintit pe scurt în final
contextul european prezentând obiectivele de climă și mediu pe care UE urmărește să le atingă prin intermediul
„Pactului verde”, a cărui materializare se bazează pe acțiunile și inițiativele colectivităților locale, din Franța și din România.  

Vești din partea Grupului de lucru Franța-România
al AFCCRE  (27 mai 2021)

Ambasada Franței în România și AFCCRE vor continua să organizeze în această toamnă webinarii tematice adresate
colectivităților locale române și franceze implicate în activități de cooperare descentralizată și care vor preceda
următorul Forum al cooperării descentralizate franco-române ce va avea loc la Tulcea. 

Persoană de contact AFCCRE: dl Christophe Moreux, Director Pol Teritorii și Coeziune:
christophe.moreux@afccre.org

http://afccre.org/fr/actualites/retour-sur-le-groupe-de-travail-france-roumanie-du-27-mai-2021#.YObKKkxnwaE
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Rămâneți la curent cu actualitatea din domeniul cooperării descentralizate franco-
române consultând paginile de internet ale: 

Și paginile Facebook ale:

„Ille-et-Vilaine: teritoriu de joc fără frontiere”, câștigător
al concursului de proiecte „Sport" al DAECT

În fiecare an, delegația pentru Acțiunea externă a colectivităților teritoriale (DAECT) din cadrul Ministerului
pentru Europa și al Afacerilor externe organizează mai multe concursuri de proiecte de cooperare
descentralizată. În anul 2021 și în preambulul Jocurilor Olimpice și Paralimpice Paris 2024, Ministerul a lansat
pentru prima dată un concurs de proiecte de susținere a cooperării descentralizate din domeniul sportiv,
destinat încurajării practicării sportului.

Unul dintre cele 15 proiecte câștigătoare, proiectul „Ille-et-Vilaine: teritoriu de joc fără frontiere” va fi
realizat de Consiliul departamental Ille-et-Vilaine împreună cu o rețea internațională de colectivități (Franța,
România, Regatul Unit, Mali, Maroc și Madagascar) printre care și județul Sibiu.

Acest proiect axat pe sport ca instrument de dezvoltare teritorială și de incluziune a tinerilor va aduce o nouă
dimensiune în cooperarea dintre Consiliul departamental Ille-et-Vilaine și județul Sibiu, care au o relație aparte
începând din 1989.

Mai multe informații despre cererile de proiecte lansate de delegația pentru Acțiunea externă a colectivităților
teritoriale sunt disponibile pe pagina de internet a ministerului pentru Europa și al Afacerilor externe.

Vă dorim o vară frumoasă!

https://ro.ambafrance.org/-Romana-
https://institutfrancais.ro/
https://www.facebook.com/France.Romania
https://www.facebook.com/InstitutulFrancez
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/article/annonce-des-15-projets-laureats-de-l-appel-a-projets-sport-2021
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/

