CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret Cultură

INFORMARE
privind cooperarea Argeş/ Alanya
SCURT ISTORIC
În data de 16.09.2011 judeţul Argeş a semnat un acord de colaborare cu municipalitatea TurklerAlanya, initiatorul acestei relatii de colaborare fiind Patronatul Serviciilor Publice, prin Domnul
Preşedinte Dudu Florian.
OBIECTIVUL GENERAL AL COOPERARII- Contribuirea la dezvoltarea teritoriilor din judeţul
Argeş şi municipalitatea Turkler la nivel economic, cultural, turistic, servicii pentru populatie.
Obiective operaţionale:
Crearea unei dinamici la nivel teritorial prin:
- Asocierea mai multor actori locali (asociaţii, grupări profesionale, locuitori) în această
cooperare.
- Crearea unor sinergii între actorii locali din Argeş şi Turkler
- Realizarea unor proiecte de dezvoltare locală cu participarea unor societăţi de investiţii şi
oameni de afaceri din cele două ţări
Consolidarea institutională :
- Realizarea de întâlniri şi schimburi de experienţă pe diferite teme
- Organizarea de forumuri tematice la care să participe aleşii politici din cele două ţări, dar şi
reprezentanţii serviciilor administrative şi tehnice ale colectivitătilor locale.
Deschidere către Europa prin proiecte educaţionale şi schimburi culturale organizate în cadrul
cooperării
Având în vedere recenta reorganizare administrativă din Turcia, a fost creată Uniunea
Municipalitatilor din Bazinul Mării Mediterane reprezentând provinciile Antalya, Isparta, Burdur
şi Mugla. În urma discuţiilor purtate cu partea turcă s-a considerat oportună încheierea unui
acord de colaborare între Judeţul Argeş şi Uniunea Municipalităţilor din Bazinul Mării Mediterane,
care să extindă posibilităţile de cooperare între cele două părţi.
În perioada 17-19 decembrie 2014, o delegaţie turcă, compusă din Hakan Tutuncu- Preşedintele
UMBMM şi Primar Antalya, Hayri Cavusoglu- consilier de stat la cabinetul Primului Ministru,
Huseyin Ince- secretar general, Adlihan Dere- consilier al Preşedintelui Uniunii, Nurettin Uludagşeful centrului coordonator al primăriilor din Antalya, Gultekin Bursali- manager de presă, va
desfăşura o misiune de lucru în România, din program făcând parte reuniuni de lucru cu consilieri
ai Primului Ministru român şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, IMM, Mediu de
afaceri şi Turism, Prefectul capitalei.
Cu această ocazie, pe data de 18 decembrie 2014, delegaţia turcă va fi prezentă în Argeş, cu
scopul de a consolida colaborarea déjà existentă cu autorităţile şi cu mediul de afaceri din Argeş
şi de a semna un acord de colaborare între Judeţul Argeş şi Uniunea Municipalitatilor din Bazinul
Mării Mediterane
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