
 

 

Președintele 

 

 
 Bruxelles, 18 octombrie 2018

 PCAB/TW/BK/RS (2018) D2245 

 
 

În atenția membrilor Comitetului European al Regiunilor 
 
Participarea la un proiect-pilot constând într-o rețea de hub-uri (puncte de contact) regionale de 
evaluare a punerii în aplicare a politicilor UE (RegHub) 
 
 
Stimată doamnă/Stimate domn, 
 
Vă rugăm să ne permiteți să vă prezentăm un proiect care ar trebui să prezinte un mare interes pentru 

regiunea pe care o reprezentați1, menit să îmbunătățească legislația UE și să o aducă mai aproape de 

concetățenii dumneavoastră. 
 
De la crearea sa, în 1994, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a urmărit să asigure o mai bună implicare 
a autorităților locale și regionale în conceperea și punerea în aplicare a legislației europene. Cu toate acestea, 
primirea de feedback de la autoritățile locale și regionale cu privire la experiențele lor nemijlocite în 
aplicarea legislației UE a întâmpinat dificultăți timp de mulți ani. Până în prezent, nu există niciun sistem 
prin care, în vederea pregătirii legislației, Uniunea să colecteze, în timp util și în mod coerent, informații 
provenind de la nivelul local și regional privitoare la această punere în aplicare. 
 
Acesta este motivul pentru care CoR este pe cale să lanseze un proiect-pilot privind o rețea de hub-uri 
regionale de evaluare a punerii în aplicare a politicilor UE, la recomandarea Grupului operativ privind 
subsidiaritatea instituit de președintele Comisiei Europene, dl Juncker, ca element central al unui nou mod de 
lucru în procesul legislativ al UE. Proiectul-pilot se va folosi de rezultatele activităților Rețelei CoR de 
monitorizare a subsidiarității, pe care le va consolida. 
 
  

                                                      
1 Termenul „regiune” trebuie înțeles în sensul cel mai larg, și anume, orice autoritate teritorială sub nivelul statelor membre, care 

implementează politica UE. Acest termen poate, prin urmare, să se refere la comunități, departamente, landuri, provincii, județe, zone 
metropolitane, orașe mari sau aglomerări de orașe mai mici, autorități locale mari sau grupări ale unora de mai mici dimensiuni, teritorii 
transfrontaliere, cum ar fi GECT și euroregiunile. 



 

Rețeaua ar urma: 
 

 să ofere feedback cu privire la punerea în aplicare a legislației UE la nivel local și regional; 

 să asigure o mai bună implicare a actorilor de la nivel local și regional încă dintr-un stadiu incipient al 
procesului legislativ european; 

 să pună un mai mare accent pe îmbunătățirea legislației existente a UE și punerea sa în aplicare la nivel 
local și regional; și 

 să promoveze simplificarea și învățarea interregională în materie de implementare și dezvoltare pe viitor 
a legislației UE. 

 
CoR invită maximum 20 de regiuni din Europa să se alăture rețelei în cursul fazei-pilot, care va dura doi ani. 
 
Participarea la acest proiect-pilot va presupune numirea unor membri ai personalului administrației 
dumneavoastră, care dețin calificări și experiență adecvate și care vor fi autorizați și împuterniciți: 
 

 să joace rolul de punct de contact pentru instituțiile și organizațiile relevante din regiunea dumneavoastră 
care sunt implicate în punerea în aplicare a legislației UE; și 

 să ofere CoR informații pertinente cu privire la implementarea legislației europene la nivel local și 
regional. 
 

Pe baza cererilor formulate de diverse instituții europene, fiecărui hub regional i se va solicita de cel mult trei 
ori pe an să își descrie experiențele de la nivel regional în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor 
UE într-un anumit domeniu. Informațiile vor fi apoi compilate de coordonatorii rețelei din cadrul CoR și 
prezentate instituțiilor europene și diferitelor părți interesate de la nivel regional și local. 
 
În cursul fazei-pilot va trebui să ne limităm la câteva teme specifice (de exemplu, achizițiile publice, 
schimbările climatice, politica de mediu, politica de coeziune), care vor fi convenite între CoR și regiunile 
participante. 
 
După trecerea celor doi ani, dacă în urma evaluării, activitatea și rezultatele rețelei vor fi considerate 
pozitive, ea ar urma să fie extinsă la mai multe autorități regionale și locale, în toate statele membre ale UE, 
pe baza creșterii cofinanțării acordate de UE. 
 
Proiectul-pilot va fi coordonat de CoR la Bruxelles. Regiunile participante vor fi invitate să participe la un 
prim atelier, prevăzut să aibă loc la Bruxelles înainte de sfârșitul lunii ianuarie 2019. 

 
Dacă regiunea dumneavoastră dorește să se înscrie, vă rugăm să completați formularul disponibil, 

până vineri, 30 noiembrie 2018, ora 24, la adresa: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs (vă puteți alege limba din meniul 
derulant din partea dreaptă a paginii).   
 
Dacă vor exista mai mult de 20 de regiuni interesate să participe, selecția se va face în urma analizării 
pertinenței candidaturii și a echilibrului geografic.  
 
  



 

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să-l contactați, la CoR, pe coordonatorul de proiect, dl Rainer Steffens 
(RegHub@cor.europa.eu).  
 
Informații suplimentare pot fi găsite la adresa: https://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/network-regional-hubs-
implementation-assessment.aspx  
 
Cu stimă, 
 

 
 

Karl-Heinz Lambertz  
Președintele Comitetului European al Regiunilor 

 
Michael Schneider 

Președintele Rețelei de monitorizare a 
subsidiarității 

 


