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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a găzduit ”Întâlnirile Europene din 
Transilvania” – un proiect de succes deschis de către Ambasadoarea Franței în 
România, doamna Michèle Ramis 

 

Miercuri,  14 martie 2018, în Aula Alexandru Domșa a Universității Tehnice din 

Cluj-Napoca a avut loc deschiderea oficială a Întâlnirilor Europene din Transilvania, 

proiect organizat de Ambasada Franței în România și filiala din Cluj-Napoca a 

Institutului Francez din România. În acest eveniment, Universitatea Tehnica din Cluj-

Napoca a fost partener alături de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Alba Iulia, 

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Muzeul Museikon din Alba Iulia și Media 

Image Factory. Evenimentul a fost deschis de către doamna Michèle Ramis, 

Ambasadoarea Franței în România, alături de domnul Ciprian Roșca, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Emil Boc, 

Primarul oraşului Cluj-Napoca, domnul Hervé Boisguillaume, Directorul proiectului 

„Orașul durabil”, în cadrul direcției Afacerilor Europene și Internaționale, aflată sub 

autoritatea comună a Ministerului Tranziției Ecologice și Solidare și  Ministerul 

Coeziunii  Teritoriilor din Franţa și Prof.dr.ing. Vasile Țopa, Rectorul UTCN. 

”Orașul de mâine înseamnă îmbunătățirea accesului la servicii și la infrastructură, 

precum și, ținând seama de prezența tuturor actorilor de pe teritoriul său, efectuarea 

tranziției energetice și dezvoltarea instrumentelor digitale în oraș. Aș vrea să spun că 

subiectul orașului durabil constituie un motor pentru cooperarea bilaterală franco-

română. Azi, 830 de orașe și 12 orașe mijlocii cooperează cu orașe franceze. Acesta este un 

cadru foarte bun pentru a face schimburi legate de orașul durabil”, a declarat doamna    

Ambasador a Franței în România, Michèle Ramis.  

           Tema din acest an a vizat problema "Orașelor durabile", aleasă în contextul în care 

oraşele de astăzi se confruntă cu provocarea de a se dezvolta şi de a se transforma 

pentru a realiza o tranziţie ecologică semnificativă, pentru a-şi schimba politicile  
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administrative astfel încât să permită ameliorarea calităţii vieţii şi o dezvoltare 

economică care protejează resursele teritoriale. 

După ceremonia de deschidere, a avut loc conferința de presă, iar apoi atelierele de 

discuții tematice la care au luat parte peste 130 de participanţi veniţi din toate sferele 

sociale şi de activitate, precum şi 30 de experți în administrația publică, din Franța, 

România şi Polonia, care au dezbătut posibile răspunsuri la această temă şi au propus 

soluţii în cadrul celei de-a opta ediții a Întâlnirilor Europene din Transilvania.   

Întâlnirile Europene din Transilvania sunt organizate, din 2010, prin 

parteneriate cu autoritățile locale, universități, asociații locale și companii franceze și 

românești. Evenimentul reunește, timp de trei zile, decidenți locali, reprezentanți de 

înalt nivel din mediul de afaceri, cadre universitare și reprezentanți ai societății civile în 

jurul unei teme legate de dezvoltarea teritorială în Europa. 
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