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Declaraţia politică a CEPLI de la Ourense (Spania) 

7 mars 2023 

 

Autoritățile locale judeţene (denumite la nivel european autorităţi locale de nivel intermediar)  sunt în 

prima linie pentru a face față impactului dezastrelor provocate de catastrofele naturale sau de oameni. 

Este posibil ca amploarea schimbărilor climatice și a evenimentelor meteorologice extreme să crească 

de-a lungul anilor. 

 

Deși sunt primii actori implicați pe teren atunci când au loc dezastre, autoritățile locale intermediare, 

o plasă de siguranță pentru comunitatea lor, demonstrează o capacitate de reacție care le permite să 

identifice soluții concrete prin implementarea politicilor menite să anticipeze și să reducă riscurile de 

dezastre. Nivelul lor de intervenție le conferă posibilitatea să fie alături, să coordoneze și să sprijine 

municipalitățile și părțile interesate pe baza principiului parteneriatului. Să nu uităm că dezastrele 

naturale nu cunosc limite administrative. 

 

Autoritățile locale intermediare acordă prioritate rezilienței în cadrul programelor lor politice, al 

„Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” ale ONU și al „Agendei 2030”. În acest context, autoritățile locale 

intermediare îşi au pe deplin locul potrivit, în special în lupta împotriva schimbărilor climatice. 

Reducerea riscurilor și construirea rezilienței salvează vieți, îmbunătățește dezvoltarea socială și 

economică și asigură o dezvoltare echitabilă, prosperă și sustenabilă. 

 

În plus, reducerea riscului de dezastre oferă o oportunitate unică de a construi coeziunea.  Bazându-se 

pe expertiza și resursele lor, autoritățile locale judeţene asigură protecția și bunăstarea persoanelor 

cele mai fragile și vulnerabile. 

 

CEPLI, în calitatea sa de cea mai mare confederație europeană a autorităților locale de nivel 

intermediar din UE, consideră că dezvoltarea durabilă și reducerea riscului de dezastre trebuie 

abordate într-o manieră colectivă, într-o logică a guvernării pe mai multe niveluri, și afirmă că: 

 

1. Autorităţile Locale de nivel Intermediar sunt pregătite să-și asume un leadership puternic 

pentru a coordona și a facilita o gestiune eficientă a riscurilor. În conformitate cu principiul 

subsidiarității, apropierea lor fată de cetățeni și abordarea lor locală le fac esențiale pentru 

anticiparea, pregătirea, alertarea și reacția la dezastre, precum și pentru reconstrucția 

comunităţilor; 

2. Autorităţile Locale de nivel Intermediar lucrează zilnic cu municipalitățile și comunitățile locale 

din teritoriu pentru ca acestea să beneficieze permanent de toate datele necesare 

managementului riscului; 

3. Autorităţile Locale de nivel Intermediar dezvoltă strategii şi planuri locale de acţiune  în deplină 

cooperare cu municipalităţile, cu scopul de a proteja şi de a întreţine infrastructurile esenţiale 

pentru garantarea continuităţii serviciilor şi creşterea rezilienţei şi a eficacităţii acţiunii 

publice ; 

4. Rolul de liant teritorial asumat de către Autorităţile Locale de nivel Intermediar permite 

realizarea unor evaluări permanente a riscurilor în vederea facilitării unei planificări de calitate, 

dar şi a deciziilor de investiţii care să contribuie la îmbunătăţirea rezilientei. 
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Pe baza acestor elemente, CEPLI face un apel către statele membre ale UE şi instituţiile europene să  : 

 

1. recunoască Autorităţile Locale de nivel Intermediar ca actori majori pentru a face faţă catastrofelor 

naturale şi pentru întărirea rezilienţei în parteneriat cu toate părţile interesate  ; 

 

2. considere Autorităţile Locale de nivel Intermediar părţi direct implicate în teritorializarea 

dispozitivului de protecţie civilă a UE, integrate în lanţul de guvernare, în special pe baza intervenţiilor 

lor în materie de alertă, anticipare, reconstrucţie, etc.; 

  

3. recunoască faptul că Autorităţile Locale de nivel Intermediar, împuternicite de proximitatea cu 

actorii locali, au capacitatea să identifice, să ierarhizeze şi să coordoneze nevoile locale în materie de 

rezilienţă, în complementaritate cu municipalităţile ; 

 

4. recunoască faptul că Autorităţile Locale de nivel Intermediar sunt importante pentru favorizarea 

parteneriatului public-privat într-o logică de sinergie cu partenerii activi din comunitate. În acest fel, 

ele facilitează dezvoltarea economică, participând la crearea de locuri de muncă şi favorizând rezilienţa 

economică ; 

 

5. recunoască capacitatea Autorităţile Locale de nivel Intermediar de a informa cetăţenii pentru a le 

permite să fie parte dintr-o cultură colectivă a riscurilor ;  

 

6. recunoască capacitatea Autorităţile Locale de nivel Intermediar de a contribui la o mai bună 

absorpţie a fondurilor de coeziune destinate rezilienţei. Autorităţile Locale de nivel Intermediar 

trebuie să fie implicate de la demararea procesului de definire, implementare şi monitorizare a 

viitoarelor fonduri de coeziune pentru a trata vulnerabilităţile sociale şi teritoriale.  

 

 

 


