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Годишната конференцията на Организацията на обединените нации 
относно климатичните промени (COP24) се проведе в периода между 02 - 14 
декември 2018 г. в Катовице, Полша и имаше за цел приемането на Програмата 
за изпълнение на Парижкото споразумение.  

От съществено значение е да се приеме нова структура на управление на ЕС 
относно действията и устойчивостта в областта на климата чрез приемане на 
координиран и многостранен подход. Европа трябва да бъде устойчива - или 
просто ще престане да съществува, каза г-н Жайе, добавяйки, че само чрез 
обединяване на усилията на местните общности, неправителствените 
организации и гражданското общество, предприятията, изследователите и 
правителствата може да се постигне това. 

Участието на Румъния в Конференцията на Организацията на обединените 
нации относно климатичните промени, бе с цел: 

- подкрепа за позицията на Румъния на срещите, които ще се провеждат 
ежедневно на ниво на ЕС, на които те ще актуализират, преговарят и 
координират позиционните елементи, които ще бъдат подкрепени от 
преговарящите от ЕС, от името на ЕС и на неговите държави-членки, по време 
на преговорите на Конференцията на страните от UNFCCC-РКООНИК (Рамковата 
конвенция на Обединените нации по изменение на климата); 

 - гарантиране, че международните  преговори в областта на климатичните 
промени ще бъдат поети от членовете на делегацията, които ще допринесат за 
воденето от Румъния на Председателството на Съвета на ЕС  през първата 
половина на 2019 г.; 

 - подписването на „Solidarity and Just Transition Silesia Declaration" на срещата 
на върха по въпросите на климата COP24, в Катовице, на 3 декември 2018г.;  

-подписването от министрите / ръководителите на делегациите, участващи в 
COP24, в Катовице, в периода 2-14 декември 2018 г. на "The Ministerial Katowice 
Declaration on Forests for Climate”,  по предложение на Полша. 

 

На вниманието на 
публичните 
мениджъри - външен 
компонент на 
оценката на 
индивидуалното 
професионално 
развитие  2017 

 

 За да се постигне 
външното оценяване 
на индивидуалното 
професионално 
развитие на 
публичните 
мениджъри за 2017 
г., публичните 
органи / институции 
бяха уведомени  за 
започването на 
процеса на оценяване 
чрез циркулярно 
писмо № 62535/2018. 

Циркулярното писмо 
можете да намерите 
на следния адрес 

http://www.anfp.gov.
ro/R/Doc/2018/Anunt
uri 

http://www.interregrobg.eu/
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19 декември, среща на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация 
(MDRAP) с делегация на Комитета за местно самоуправление и регионална политика на Сейма на 
Република Полша. Дискусиите се съсредоточиха върху системата на регионалната политика и 
съответните аспекти,  свързани с прилагането на регионалната политика в Румъния, както и върху 
регулирането и предоставянето на обществени услуги на местно и регионално ниво (управлението и 
финансирането на обществените услуги, статута и ролята на общинските и регионалните 
предприятия). 
 
Политиките за регионално развитие, предприети през последните десетилетия от европейските 
страни, имаха за цел възобновяването на местното икономическо-социално развитие, икономическото 
възстановяване на по-слабо развитите райони, намаляването на съществуващите различия между 
нивата на развитие на регионите. 
За да се постигнат основните цели на политиката за регионално развитие, MDRAP разработи 
Стратегията за териториално развитие на Румъния (SDTR), документ, който определя насоките за 
развитие. Стратегическият документ е одобрен на правителствено ниво и в момента е в  
парламентарна процедура, следвайки бъде одобрен със закон. 
 
По отношение на регулирането и предоставянето на обществени услуги на местно и регионално ниво, 
MDRAP координира Националната програма за местно развитие (PNDL), която е основният източник на 
финансиране за местната инфраструктура и се основава на принципа, че във всяко населено място в 
страната трябва да се осигури минимален набор от обществени услуги. 
„Целта на PNDL е да оборудва административно-териториалните единици с техника, съоръжения 
за образователна инфраструктура, за здравеопазване и околна среда, спортни, социално-
културни и туристически, административни съоръжения, и за достъп до средства за 
комуникация, допринасяйки за подобряване на качеството на живот в градските и селските 
райони. Следователно тази програма осигурява финансиране за покриване на цялата територия с 
основните услуги, необходими за минимални условия на живот. Инвестирането в осигуряването 
на достъп до този набор от обществени услуги има за цел да улесни справедливия/равния достъп 
на общностите до възможности за развитие и повишаване на качеството на живот на всички 
жители”, подчерта държавният секретар г-н Вирджил-Алин Кирила. Друга тема на обсъждане бе 
контекстът на провеждането на Председателството на Съвета на Европейския съюз през първата 
половина на 2019 г. в Румъния, което представлява възможност да се потвърди ангажиментът в 
процеса на пускане отново на европейския проект и да демонстрира политическия и административния  
капацитет за успешно изпълнение на важните задължения в рамките на Съюза. 
 
„Министерството на регионалното развитие и публичната администрация ще осигури 
представянето на Румъния в процеса на неформално сътрудничество на европейско равнище в 
областта на териториалното сближаване и градското развитие, а дейностите, които ще 
предприемем, ще популяризират резултатите и дейността на Програмата за градовете на ЕС и ще 
имат важен принос за процеса на преразглеждане на Териториалната програма “, заключава г-н 
Вирджил-Алин Кирила. 
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