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# U R B A C T F E S T 2 0 2 2  

FESTIVALUL ORAȘELOR URBACT 2022 

– PARIS (FRANȚA), 14-16 IUNIE 2022 

Festivalul Orașelor URBACT s-a desfășurat în 

perioada 14-16 iunie 2022. Atât participanții aflați la 

Paris, cât și cei care au urmărit sesiunile transmise 

online, au discutat despre modalități concrete în 

care orașele pot coopera, utilizând metoda și 

instrumentele URBACT, pentru a răspunde unor 

provocări actuale precum schimbările climatice, 

eradicarea sărăciei, egalitatea de gen.  

”Orașele se află în prim-planul ambițiilor noastre 
pentru viitor. Ele reprezintă terenul de testare și 
motorul viitorului. Iar URBACT inițiază procesul de 
împărtășire a cunoștințelor, a expertizei și de 
construire a bunelor practici. URBACT are un rol-

cheie în sprijinirea orașelor în crearea de 

capacități pentru a depăși crizele viitorului. ” 
Elisa Ferreira, Comisar European pentru Coeziune și Reforme 

Sesiunile evenimentului pot fi urmărite aici: 

https://bit.ly/3clVqeh  

W O R L D  U R B A N  F O R U M  

FORUMUL INTERNAȚIONAL URBAN – 

KATOWICE (POLONIA), 26-30 IUNIE 

Având ca temă: "Transformarea orașelor pentru 

un viitor urban mai bun", acest eveniment a avut ca 

scop facilitarea dialogului privind viitorul orașelor, 

pornind de la tendințele, provocările și oportunitățile 

existente în domenii precum planificarea, guvernanța, 

economia și finanțele urbane.  

Declarația adoptată la Katowice subliniază necesitatea 

ca orașele să se concentreze pe metode și instrumente 

inovatoare, care să genereze schimbări fundamentale 

durabile ale mediilor urbane, sistemelor de guvernare 

și formelor de locuire.  

Forumul Internațional Urban a subliniat importanța 

identificării sinergiilor dintre tradiție și modernitate, a 

spațiilor de convergență în comunitățile multiculturale 

și multigeneraționale și a explorării rolului culturii și al 

inovării în punerea în aplicare a Noii Agende Urbane și 

în realizarea dimensiunilor urbane ale Agendei 2030 

pentru dezvoltare durabilă. 

https://www.youtube.com/watch?v=poeMVmO9K-A
https://urbact.eu/toolbox-home
https://bit.ly/3clVqeh
https://wuf.unhabitat.org/wuf11
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PROGRAMUL INTERREG URBACT IV 

Aria eligibilă: Statele Membre ale Uniunii Europene, două 

State Partenere (Norvegia și Elveția), state IPA (Albania, 

Muntenegru, Serbia, Republica Macedonia de Nord, Bosnia-

Herzegovina) 

Bugetul programului: 82,76 mil EURO 

Principalele categorii de beneficiari eligibili: orașe, municipii, 

agenții locale, autorități locale, regionale și naționale, 

universități și centre de cercetare etc.  

PROGRAMUL INTERREG URBACT IV 

 va finanța în continuare cooperarea între orașe pentru o 

mai bună implementare a strategiilor de dezvoltare urbană 

durabilă;  

 va sprijini crearea de rețele de orașe;  

 va sprijini consolidarea capacității administrative și 

schimbul de cunoștințe între orașe;  

 va acorda o atenție sporită aspectelor care țin de 

digitalizare, ecologizare și egalitate de gen;  

Informații suplimentare: https://urbact.eu/new-urbact-

programme-drafted  

 

 
APEL DE SELECȚIE PENTRU EXPERȚI URBACT 
DESCHIS PÂNĂ PE 31 IULIE 2021 

Autoritatea de Management a Programului URBACT III vă oferă 

oportunitatea de a participa, alături de Secretariatul URBACT, la 

dezvoltarea de instrumente și metode la nivel de program care să:  

 Sprijine crearea de rețele URBACT;  

 Consolideze capacitatea administrativă pentru URBACT IV;  

 Elaboreze activități de comunicare și diseminare a 

rezultatelor programului. 

Mai multe detalii aici: https://urbact.eu/call-applications-two-

urbact-iii-programme-experts-methods-tools.  

      

 

 

https://urbact.eu/new-urbact-programme-drafted
https://urbact.eu/new-urbact-programme-drafted
https://urbact.eu/call-applications-two-urbact-iii-programme-experts-methods-tools
https://urbact.eu/call-applications-two-urbact-iii-programme-experts-methods-tools
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    REȚELE URBACT: SIBdev 
 

 Municipiul Baia Mare face parte din rețeaua 

SIBdev, care are ca obiectiv dezvoltarea 
obligațiunilor de impact social pentru îmbunătățirea 

furnizării serviciilor publice.  
 

În scopul înțelegerii acestui model inovator de 
parteneriat local, nou în România, s-a decis 
realizarea unui joc prin care se pot transmite mai 
ușor și într-un mod mai interesant și mai interactiv 
informațiile legate de acesta. Jocul educațional 
de tipul celor de masă (boarding game, serious 
game) a fost creat cu sprijinul unui partener local – 
Creative Space.  
15 studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare l-au 
testat și au jucat rolul primarului, investitorilor, 
reprezentanților ONG-urilor sau cetățenilor.  
 

Jocul creat de Municipiul Baia Mare a fost prezentat 
la Paris în cadrul Festivalului Orașelor, unde au fost 
prezenți reprezentanți ai tuturor orașelor europene 
care au derulat proiecte cu finanțare URBACT. 
 

REȚELE URBACT: ACTIVECITIZENS 
 

Rețeaua URBACT ActiveCitizens a dezvoltat peste 30 de acțiuni 

la scară mică prin care autoritățile locale au experimentat noi 

modalități de comunicare cu cetățenii.  

 Municipiul Bistrița, în calitate de partner în 

rețeaua ActiveCitizens, a adus împreună cetățeni 

de toate vârstele prin activități co-organizate. Pentru 

aceasta, a restaurat și deschis curțile interioare 
istorice, demonstrând cum poate fi valorificat spațiul 
urban revitalizat. Locuitorii au avut ocazia să 
participe la o prezentare de modă, o expoziție de 
fotografie și la o degustare de mâncare și vin. Pentru 
școlari a fost organizată o vânătoare de comori și a 
fost create ”bănci ale păcii”. Mai mult, pentru a afla 
cum văd copiii orașul în care trăiesc, aceștia au fost 
invitați să participe cu desenele lor la expoziția 

"Sufletul orașului meu". 

 

 

“Find even more easy-to-use tools 

on the Insert tab, such as to add 

a hyperlink or insert a comment.” 

https://urbact.eu/sibdev
https://urbact.eu/active-citizens-network-partnership-based-honesty-transparency-and-friendship


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

Iulie 2022 

 

URBACT ÎN ROMÂNIA 4 

 

 

REȚELE URBACT: CO4CITIES 
 

Gândind inovativ și aplicat, raportându-se la 
nevoile comunităților locale și încurajând 
comunicarea între toate părțile interesate de buna 
guvernare a orașului, autoritățile publice locale 
facilitează dezvoltarea urbană integrată.  

 Municipiul Cluj-Napoca este primul oraș din 
Europa de Est care a implementat un proiect 
finanțat prin Urban Innovative Actions din 
cadrul Programului URBACT III.  

     Prin intermediul acestui proiect, Unitatea de 

Inovare Urbană Cluj-Napoca, creată în 
2017, a contribuit, printre altele, la identificarea 
de soluții concrete pentru sprijinirea industriilor 
culturale și creative ca sector emergent al 
economiei locale, dezvoltarea de noi 
mecanisme de finanțare și o mai bună utilizare 
a expertizei comunității academice și a 
capacităților autorităților publice locale. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

PUNCTUL NAȚIONAL URBACT ROMÂNIA  
 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
Bulevardul Libertății nr 14, sector 5, București, România  
Email: simona.arghire@mdlpa.ro, mihaela.florea@mdrap.ro  

Website: https://urbact.eu/urbact-in-romania  
Facebook: www.facebook.com/URBACT-în-România  
Twitter: https://twitter.com/urbact_ro  

 
 
 
 

 
 

LANSAREA A DOUĂ NOI PARTENERIATE TEMATICE ÎN CADRUL AGENDEI 
URBANE A UNIUNII EUROPENE 
 

În conformitate cu prevederile Acordului de la Ljubljana, Agenda Urbană a Uniunii Europene lansează două noi 

parteneriate tematice în 2022, unul privind turismul durabil și unul privind ecologizarea orașelor.  

În acest sens, un apel pentru selectarea orașelor ce vor coopera în cadrul acestor parteneriate este deschis 

până la data de 16 septembrie 2022, ora 18.00 (CET). Pentru mai multe detalii despre condițiile de 

eligibilitate, criteriile de aplicare și procesul de selecție accesați:  

 Site-ul Futurium website: Call for Partners: Urban Agenda for the EU Partnerships on Greening Cities 
and Sustainable Tourism | Futurium (europa.eu) 

 Site-ul InfoRegio: Call for Partners: Urban Agenda for the EU Partnerships on Greening Cities and 
Sustainable Tourism - Regional Policy - European Commission (europa.eu).  

 

 

Website 

“Find even more easy-to-use tools on the Insert tab, such as 

to add a hyperlink or insert a comment.” 

https://urbact.eu/co4cities
mailto:simona.arghire@mdlpa.ro
mailto:mihaela.florea@mdrap.ro
https://urbact.eu/urbact-in-romania
http://www.facebook.com/URBACT-în-România
https://twitter.com/urbact_ro
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2021/ljubljana-agreement
https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/news/call-partners-urban-agenda-eu-partnerships-greening-cities-and-sustainable-tourism
https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/news/call-partners-urban-agenda-eu-partnerships-greening-cities-and-sustainable-tourism
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/15-07-2022-call-for-partners-urban-agenda-for-the-eu-partnerships-on-greening-cities-and-sustainable-tourism
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/15-07-2022-call-for-partners-urban-agenda-for-the-eu-partnerships-on-greening-cities-and-sustainable-tourism

