
 

           
MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1      www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604  E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Cabinetul Primarului 
Nr.  7220  din 09.04.2019 
 
 
 

INFORMARE 
 

Referitor:  Participare  la Forumul cooperării descentralizate 
 Franța-România, 2-3 aprilie 2019 

 
 În perioada 2-3 aprilie 2019 am participat, alături de consilierii locali Dana 
Lăcrămioara Păiuș – PNL, Radu Cătălin Curpăn – PSD și Rudolf Dănuț Friesenhahn – 
consilier al primarului, la Forumul cooperării descentralizate Franța-România, 
desfășurat la Lyon, în Franța. 
 Manifestarea organizată de Asociația Franceză a Consiliului Municipalităților și 

Regiunilor europene (AFCCRE) și Consiliul Regional Auvergne Rhone-Aples a reunit 
reprezentanți ai guvernelor din Franța și România și ai organizațiilor administrației 

publice locale din cele două țări: Ambasadorul României la Paris - ES Luca Niculescu, 
Consulul General al României la Lyon - Anca Opriș, Comisarii Generali ai Sezonului 

România-Franța 2019 - Jean-Jacques Garnier și Andrei Țărnea, reprezentanți ai 

Grupului de prietenie Franța-România al Adunării Naționale a Franței, ai Opération 

Villages Roumains. 
 Delegația Municipiului Roman a participat la acest eveniment important, alături 

de alți reprezentanți ai Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din 

România, Asociaţiei Comunelor din România  şi Uniunii Naţionale a Consiliilor 
Judeţene din România. 
 Forumul, organizat în contextul Președinției României la Consiliul UE și al 

Sezonului Franța-România 2019, a oferit ocazia unor schimburi utile de informații și 

bune practici în domenii de interes la nivel local și a facilitat promovarea dezvoltării 

teritoriale, a francofoniei și a problemelor legate de tineret. 
 Aleșii și experții locali prezenți au avut în vedere dinamizarea cooperării 

bilaterale dintre cele două țări și crearea/consolidarea pateneriatelor dintre Franța și 

România. 
 Forumul  pentru cooperarea descentralizată franco-română a debutat pe 2 aprilie 
2019 cu discursul domnului Philippe Meunier, vicepreședinte pentru Parteneriatele 

internaționale ale Regiunii Auvergne-Rhônes-Alpes și discursul doamnei Sirma 

Caraman, Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației 

Publice. Tema dezbaterilor a fost reprezentată de preşedinţia română a Consiliului UE 

şi provocările întâmpinate de autorităţile publice locale în îndeplinirea atribuţiilor în 

acest domeniu, împreună cu cooperarea franco-română, din perspectiva actorilor 

culturali, educaţionali şi economici. La atelierele de lucru, prezentările şi discuţiile s-
au concentrat pe punerea în practică a obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel local 
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şi regional, pe perspectivele de cooperare cu ajutorul înfrăţirilor, al schimburilor de 

experienţă şi al parteneriatelor franco-române, şi pe promovarea reciprocă în domeniul 

culturii, al francofoniei şi al patrimoniului. 
 În contextul pregătirii acestui forum,  s-au purtat discuții despre identificarea 

unor modalități de îmbunătățire și dinamizare a cooperărilor franco-române, inclusiv a 
relațiilor de înfrățire dintre colectivitățile locale din cele două țări. 
 Municipiul Roman a stabilit contacte pentru cooperare și încheierea de 

parteneriate cu colectivități franceze, în vederea derulării  de proiecte şi activităţi 

centrate pe diferite teme de interes comun. Cu sprijinul Asociației Municipiilor din 

România, Municipiul Roman a fost ales pentru a încheia un pact de înfrățire cu orașul 

Montluçon, Departamentul Allier din Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes. 
 Un moment special al primei zile a forumului l-a constituit semnarea pactului 
de amiciție de către primarul municipiului Roman, Lucian Ovidiu Micu şi primarul 
oraşului Montluçon, Frédéric Laporte.  
 Prin acest pact s-au  stabilit raporturi de colaborare în domenii de interes 
reciproc și întărirea legăturilor de prietenie la nivelul celor două comunități, în vederea 

realizării următoarelor obiective generale: dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniile 
administrație publică locală, comerț, agricultură, educație, cultură, sănătate, mediu, 

turism, sport, situații de urgență, servicii de protecție socială și servicii de utilitate 

publică; posibilitatea promovării unor proiecte de dezvoltare economică și socială, 

precum și crearea condițiilor favorabile pentru desfășurarea de activități economice de 

către persoanele fizice și juridice locale din cele două comunități; realizarea de vizite 
reciproce între reprezentanții celor două localități și schimburi de experiență, sub 

forma misiunilor de expertizare și de stagiu în sectoare specifice activităților 

desfășurate de către autoritățile administrației publice locale  ș-a. 
 Pactul de amiciţie reprezintă voinţa comună de a finaliza în termen de doi ani, 
încheierea Înțelegerii de Cooperare între cele două localități, de a detalia şi concretiza 

obiectivele enumerate, astfel încât să realizăm o punte de legătură durabilă şi 

fructuoasă. 
 În cea de-a doua zi a forumului, comisarii generali ai Sezonului Franța - 
România 2019 au vorbit despre acțiunile desfășurate în cadrul sezonului și 

evenimentele planificate în cadrul acestuia în România cu începere din luna aprilie 
2019. În cadrul atelierului  dedicat înfrățirilor și parteneriatelor, vorbitorii au punctat 
valorile comune europene și deschiderea municipiilor pentru noi relații bazate pe 

comunicare, seriozitate și consecvență. Dna Sirma Caraman, secretar de stat MDRAP, 
a propus continuarea eforturilor de promovare a imaginii reale a României, noi apeluri 
de finanțare de tipul ERASMUS +, susținerea comunităților cu buget limitat în vederea 

inițierii și dezvoltării proiectelor de descentralizare și cooperare europeană. 
 Forumul considerat un nou pol de cooperare s-a încheiat cu o secțiune de forum 

economic, găzduită de Camera de Comerț și Industrie, CCI a Metropolei Lyon, 

dedicată interesului comunităților locale de a cunoaște și dezvolta relații economice 

durabile pe teme de interes pentru comunități, anterior transmise partenerilor francezi. 
 Consider că participarea la cel de-al 5-lea Forum franco-român desfășurat la 

Lyon a reprezentat ocazia perfectă pentru noi de a identifica oportunități de colaborare, 
dezvoltarea unor proiecte de interes pentru comunitatea noastră și atragerea de 
investitori francezi. 

 
 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 


