
Rezultatele sondajului
privind identificarea
nevoilor potențialilor

beneficiari ai Programului de 
Cooperare URBACT IV 

2021 -2027



Programul de Cooperare URBACT IV a fost
aprobat oficial în septembrie 2022, iar primul
apel de proiecte, care va fi dedicat rețelelor de
planificare a acțiunilor, va fi lansat in ianuarie
2023.

Pentru a identifica nevoile potențialilor
beneficiari, Autoritatea Națională și Punctul
Național URBACT în România au lansat un
sondaj.

https://urbact.eu/sites/default/files/2022-09/urbact_iv_operational_programme.pdf


Perioada de desfășurare a sondajului: octombrie –
noiembrie 2022.  

Diseminare: 

 prin email, către autoritățile publice locale,
beneficiari ai Programului de Cooperare URBACT III,
persoane înscrise în baza de date pentru
diseminarea informațiilor URBACT IV;

 Pe paginile de Facebook URBACT în România,
Interreg România și pe pagina de Twitter URBACT în
România;

 Pe pagina 
https://mdlpa.ro/pages/interregurbactiv20212027.
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Obiectivele sondajului:

 îmbunătățirea comunicării cu potențialii beneficiari
români ai Programului de Cooperare URBACT IV

 o mai bună cunoaștere a așteptărilor și provocărilor
cu care se confruntă potențialii beneficiari români
ai Programului de Cooperare URBACT IV

Număr de întrebări: 15 

Număr de respondenți: 67
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Le mulțumim tuturor celor care
au completat chestionarul și au
transmis în timp util
răspunsurile.

Iată opiniile respondenților și măsurile propuse de
Autoritatea Națională și Punctul URBACT în România.
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Tipurile de organizații din care provin respondenții  



Concluzie: Tipurile 
de organizații din 

care provin 
respondenții

Sunt reprezentative atât din punct de
vedere al statutului juridic al instituțiilor
din care provin respondenții, cât și ca
pondere a tipurilor de instituții în
numărul total de răspunsuri.



Tipurile de organizații din care provin respondenții  

Principalii beneficiari eligibili pentru Programul de
Cooperare URBACT IV - orașele din Statele Membre UE
27, Norvegia și Elveția, precum și din state IPA dispuse să
dezvolte strategii integrate și planuri de acțiune pentru
dezvoltare urbană durabilă.
„Orașul” beneficiar se referă la autoritatea publică locală
care reprezintă:
• Orașe, municipii;
• Agențiile locale;
• Niveluri guvernamentale infra-municipale, cum ar fi
cartierele și sectoarele orașelor;
• Autoritățile metropolitane.
Alți potențiali beneficiari: autoritățile provinciale, regionale
și naționale, universități și centre de cercetare (în funcție de
condițiile specifice ale apelului).



Gradul de cunoaștere a rezultatelor Programului 
de Cooperare URBACT III



Concluzie: Gradul de 
cunoaștere a 

rezultatelor URBACT III 

Există un echilibru între numărul celor
care cunosc bine sau foarte bine
rezultatele Programului de Cooperare
URBACT III și numărul celor care cunosc
în mică măsură/foarte mică
măsură/deloc rezultatele acestuia.
Ponderea celor care nu cunosc deloc
rezultatele URBACT III este de 13,4% din
totalul respondenților.
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Gradul de cunoaștere a rezultatelor URBACT III  

În calitate de Autoritate Națională/Punct de Contact/Punct
Național de Contact pentru Programul de Cooperare URBACT III
și Programul Transnațional Dunărea, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației a organizat evenimente de
capitalizare și diseminare a rezultatelor proiectelor
implementate în perioada 2014-2020, după cum urmează:

- Cluj-Napoca, 22 noiembrie 2022;

- București, 24 noiembrie 2022.

Prezentarea concluziilor acestor evenimente va fi disponibilă în
scurt timp pe paginile web dedicate celor două programe și pe
paginile de social media URBACT în România și Interreg
România. În plus, paginile de social media menționate sunt
actualizate constant cu informații privind rezultatele
beneficiarilor români participanți în proiecte transnaționale și
interregionale.



Gradul de cunoaștere a obiectivelor Programului 
de Cooperare URBACT IV 



Concluzie: Gradul de 
cunoaștere a 

obiectivelor URBACT IV 

Există un echilibru între numărul celor
care cunosc bine sau foarte bine
obiectivele Programului de Cooperare
URBACT IV și numărul celor care cunosc
în mică măsură/foarte mică
măsură/deloc aceste obiective. Ponderea
celor care cunosc în foarte mare măsură
obiectivele URBACT IV este de 16,4% din
totalul respondenților.
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Gradul de cunoaștere a obiectivelor URBACT IV  

Surse de informare privind obiectivele Programului URBACT IV:

• Punctul Național URBACT în România

• https://urbact.eu/ (în limba engleză); 

• https://urbact.eu/romania (în limba română); 

• https://mdlpa.ro/pages/interregurbactiv20212027 (în
limba română); 

• Newslettere (în limba engleză și în limba română); 

• Canalele de social media (Facebook, Twitter); 

• Evenimentele URBACT.

https://urbact.eu/
https://urbact.eu/romania
https://mdlpa.ro/pages/interregurbactiv20212027
https://www.facebook.com/URBACT-%C3%AEn-Rom%C3%A2nia-288227571585811
https://twitter.com/urbact_ro


Gradul de cunoaștere a instrumentelor specifice 
URBACT 



Concluzie: Gradul de 
cunoaștere a 

instrumentelor 
specifice URBACT 

Pentru cele mai multe categorii
identificate, ponderea celor care au
nevoie de informații detaliate despre
instrumentele URBACT o depășește pe
cea a celor care cunosc deja
instrumentele dezvoltate la nivelul
programului. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
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Gradul de cunoaștere a instrumentelor URBACT   

• Pentru a sprijini crearea de parteneriate, URBACT a
dezvoltat un instrument pentru căutarea partenerilor, care
poate fi accesat la: https://urbact.eu/partnersearchtool.

• Activitatea programului URBACT de a dezvolta, împreună cu
orașele, o metodă care reunește părțile interesate pentru a
concepe planuri de acțiune și pentru a împărtăși lecțiile
învățate la scară largă, este unică în Europa. Metoda
URBACT propune o abordare practică pentru ca orașele să
transpună principiile de nivel înalt în activitatea de zi cu zi.

• URBACT Knowledge Hub, accesibil tuturor celor interesați de
dezvoltarea urbană, conține rapoarte, analize și studii de caz
care pot fi utilizate ca surse de inspirație în dezvoltarea
viitoarelor inițiative ale orașelor URBACT.

• Pe paginile de social media URBACT este în curs de derulare
o campanie de informare dedicată instrumentelor și
metodelor URBACT.

https://urbact.eu/partnersearchtool
https://www.youtube.com/watch?v=poeMVmO9K-A
https://urbact.eu/knowledge-hub


Canale de comunicare preferate de respondenți  

*Întrebare cu răspunsuri multiple. 



Concluzie: canale de 
comunicare

Respondenții preferă să afle informații
actualizate din paginile de social media
ale programului, precum și în cadrul
evenimentelor și schimburilor de
experiență între orașe.
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Canale de comunicare   

• Paginile de social media URBACT în România sunt
actualizate permanent cu informații privind programul,
instrumentele URBACT și rezultatele proiectelor
implementate.

• Pe pagina în limba română de pe site-ul urbact.eu sunt
publicate articole, analize, studii realizate în cadrul unor
rețele URBACT.

• AN&PN URBACT în România publică periodic newslettere,
care transmise prin email beneficiarilor/potențialilor
beneficiari și, respectiv, publicate pe paginile de social
media relevante.

• O broșură cu rezultatele beneficiarilor români participanți
în rețelele URBACT în perioada 2014-2020 va fi publicată în
scurt timp.



Tipuri de evenimente preferate de respondenți  



Concluzie: tip de 
evenimente

Mai mult de jumătate dintre
respondenți preferă
evenimentele în format fizic.

AN & PN URBACT în România
va ține cont de aceste
preferințe în planificarea
evenimentelor din 2023.
Evenimentele face-to-face vor fi
cele mai numeroase, însă vom
propune și evenimente online,
respectiv în format hibrid.
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Interesul pentru apelul de planificare a acțiunilor 
din ianuarie 2023 



Concluzie: interesul 

pentru apelul URBACT 
din ianuarie 2023

Peste 80% din respondenți afirmă că
vor aplica în cadrul apelului ce se va
deschide în ianuarie 2023.

În perioada ianuarie – martie 2023, AN
& PN URBACT va organiza activități de
promovare a apelului și de sprijin al
aplicanților.
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Raportul dintre obiectivele organizaționale și 
obiectivele URBACT 

*Întrebare cu răspunsuri multiple. 



Concluzie: 
obiectivele orașelor

Potențialii beneficiari români ai
Programului URBACT au obiective
variate, aliniate cu obiectivele URBACT:
îmbunătățirea calității spațiului urban,
creșterea gradului de digitalizare,
egalitatea de gen, asigurarea de condiții
mai bune pentru grupurile defavorizate,
mobilitate sustenabilă, sprijinirea
antreprenoriatului și a inovării în
mediul urban.
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Obiective ale potențialilor beneficiari români   

Smart city
Digital 

marketing

Educația 
tinerilor

Bugetare 
participativă

Agricultură 

urbană

Comunități 
incluzive

Transport 
sustenabil 

Turism urban 

sustenabil 
Green city

Programul de Cooperare URBACT IV oferă orașelor posibilitatea de a aborda o gamă variată de 
provocări. Ca obiective transversale menționăm digitalizarea, ecologizarea și egalitatea de gen. 



Provocări privind participarea în apelurile URBACT 

*Întrebare cu răspunsuri multiple. 



Concluzie: provocări 

privind participarea 
în rețelele URBACT

Cele mai mari provocări menționate de
respondenți sunt:

 Identificarea partenerilor externi;

 Identificarea unei idei de proiect;

 Asigurarea finanțării proiectului
până la obținerea rambursării.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
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Provocări identificate de potențialii beneficiari 
români   

• Pentru a sprijini crearea de parteneriate,
URBACT a dezvoltat un instrument pentru
căutarea partenerilor, care poate fi accesat
la: https://urbact.eu/partnersearchtool;

• Punctele Naționale URBACT reprezintă o
altă resursă importantă în identificarea de
parteneri externi pentru proiecte;

• Pentru conturarea unor idei de proiecte, vă
sugerăm să consultați strategiile naționale,
strategiile regionale și locale. Alte surse de
inspirație pot fi: chestionare aplicate la nivel
local, rezultatele proiectelor finalizate,
discuțiile cu reprezentanții altor orașe etc.

https://urbact.eu/partnersearchtool
https://mdlpa.ro/pages/elaborarepoliticiurbanesipoca711


Tipuri de informație necesare pentru elaborarea 
de propuneri de proiecte URBACT 

*Întrebare cu răspunsuri multiple. 



Concluzie: tipuri de 
informații necesare 

pentru elaborarea de 
propuneri de proiecte

Principalele categorii de
informații necesare:

 Informații generale despre
Program și despre condițiile
specifice ale apelurilor de
proiecte;

 Informații privind
parteneriatele;

 Exemple de bune practici.
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Tipuri de informații necesare pentru elaborarea de 
propuneri de proiecte   

Informațiile necesare pentru elaborarea de
propuneri de proiecte vor fi diseminate, pe
toate canalele disponibile, de către AN&PN
URBACT.
În perioada ianuarie – martie 2023, vor fi
organizate evenimente de promovare a
apelului de proiecte, în care beneficiarii vor fi
încurajate discuțiile deschise și aplicate, pe
marginea provocărilor concrete identificate de
potențialii beneficiari.



Canale de informare  

*Întrebare cu răspunsuri multiple. 



Concluzie: canale de 
comunicare

Respondenții consideră e-mailul ca fiind
cel mai eficient canal de comunicare. Pe
locurile următoare, în ordinea
preferințelor, se situează newsletter-ul
URBACT în limba română, broșurile
semestriale/anuale și canalele de social
media.
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Propuneri privind creșterea vizibilității Programului 
de Cooperare URBACT IV 

Rețea națională a potențialilor aplicanți URBACT IV

Organizarea de evenimente face-to-face; twinning la nivel 
național

Video-uri  cu exemple de bune practici, podcast-uri

Asigurarea vizibilității în mass-media

Comunicare constantă cu AN&PN URBACT



Propuneri privind creșterea vizibilității Programului 
de Cooperare URBACT IV    

În luna septembrie a.c., AN&PN URBACT au demarat un proces
de actualizare a bazei de date cu persoanele din cadrul
autorităților publice locale interesate să depună propuneri de
proiecte URBACT. Vă puteți înscrie în această bază de date
accesând următorul formular:
https://forms.gle/8xwZh9RNApL6RjbP7 .

AN&PN URBACT au inițiat demersurile de intensificării
cooperării cu structurile asociative (AMR, AOR), asociațiile
profesionale, ADR-uri, etc.

https://forms.gle/8xwZh9RNApL6RjbP7


Propuneri de măsuri pentru o mai bună înțelegere 
a specificului proiectelor URBACT IV 

Sesiuni de training, inclusiv la nivel regional

Tutoriale, podcast-uri

Schimburi între orașele românești participante în rețele URBACT

Comunicare cu beneficiarii 1:1

Organizarea de evenimente, inclusiv sesiuni de informare online



Propuneri măsuri pentru o mai bună înțelegere a 
specificului proiectelor URBACT IV 

În calitate de Autoritate Națională/Punct de Contact/Punct
Național de Contact pentru Programul de Cooperare
URBACT III și Programul Transnațional Dunărea, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a organizat
evenimente de capitalizare și diseminare a rezultatelor
proiectelor implementate în perioada 2014-2020, după cum
urmează:
- Cluj-Napoca, 22 noiembrie 2022;
- București, 24 noiembrie 2022.

Evenimente similare vor fi organizate și în viitor. De
asemenea, va fi încurajată comunicarea între orașele
românești participante în rețelele URBACT.



Propuneri privind intensificarea schimburilor de 
informații între beneficiarii români ai Programului 
de Cooperare URBACT 

Activități comune ale rețelelor URBACT

Publicarea unor materiale cu provocările întâmpinate de beneficiari

Sesiuni lunare de informare (online); evenimente la nivel regional

Consultant pus la dispoziția UAT-urilor în vedere realizării unui screening 
preliminar al posibilităților de dezvoltare a proiectelor URBACT



Propuneri privind intensificarea schimburilor de 
informații între beneficiarii români ai Programului 
de Cooperare URBACT 

Unul dintre aspectele specifice Programului de Cooperare
URBACT este baza de date cu experții URBACT. Aceștia oferă
consultanță de specialitate orașelor participante în rețelele
URBACT și sprijină partenerii în implementarea activităților.
Baza de date cu experții URBACT este în curs de actualizare. În
momentul în care varianta revizuită va fi publicată, numele și
datele de contact ale experților vor fi făcute cunoscute
potențialilor beneficiari români.

https://urbact.eu/what-we-offer


Propuneri privind intensificarea schimburilor de 
informații între beneficiarii români ai Programului 
de Cooperare URBACT 

Pentru a facilita schimburile de informații între cei care
intenționează să depună proiecte în cadrul primului apel
URBACT IV, în luna decembrie 2022, va fi lansat un grup
Facebook – URBACT IV APEL APN în care sunt invitați să se
înscrie toți cei interesați.

https://www.facebook.com/groups/681208840043986/


Autoritatea 
Națională și Punctul 
URBACT în România 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Email: mihaela.florea@mdrap.ro; 
simona.arghire@mdlpa.ro; urbactiv.ro@gmail.com

Facebook: Pagina URBACT în România

Twitter: Pagina URBACT în România

Web: https://mdlpa.ro/pages/urbactiii; 
https://mdlpa.ro/pages/interregurbactiv20212027
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