
 

DESPRE PROIECT 

În perioada septembrie 2019 – martie 2022, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
(MLPDA) și Banca Mondială (BM) derulează un proiect de asistență tehnică pentru Elaborarea politicii 
urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor 
urbane din România.  

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA) 2014 – 2020 (cod SMIS 129720, cod SIPOCA 711). 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de 
planificare strategică a zonelor urbane din România. 

DESPRE POLITICA URBANĂ 

Politica Urbană stabilește viziunea de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a României. 

Politica Urbană stabilește o agendă comună a autorităților publice de la nivel central și local pentru 
îmbunătățirea cadrului de dezvoltare urbană, prin furnizarea unui set de măsuri coerente și prin 
coordonarea și corelarea domeniilor sectoriale și a diferiților actori. 

Politica Urbană cuprinde un set de principii directoare de planificare, dezvoltare, management și 
susținere a zonelor urbane de toate dimensiunile, ca rezultat al unui proces colaborativ și de stabilire a 
responsabilităților între toate nivelurile de guvernare, bazat pe implicarea tuturor actorilor urbani 
relevanți, inclusiv societatea civilă și sectorul privat. 

Politica Urbană respectă principiul autonomiei locale și subsidiarității. Nu are rolul de a înlocui politicile 
urbane și strategiile locale, ci de a le fundamenta. 

O politică urbană națională pentru toate categoriile de zone urbane este fundamentală în implementarea 
obiectivelor de dezvoltare ale Noii Agende Urbane aprobate în cadrul Conferinței Habitat III a Organizației 
Națiunilor Unite, în 2016, respectiv în implementarea acțiunilor Agendei Urbane pentru UE.  

Este elaborată în conformitate cu prevederile Noii Carte de la Leipzig, document ce va fi aprobat în cadrul 
Președinției Germaniei la Consiliul UE, semestrul II 2020. 

Va asigura un cadru unic de planificare care va fundamenta programele de finanțare cu fonduri europene 
și naționale, pregătind astfel următorul exercițiu de finanțare 2021-2027. Va fi adoptată prin Hotărâre de 
Guvern.  



OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 

Stabilirea unei agende urbane pentru Guvern și pentru autoritățile publice locale care îmbunătățește: 

• cadrul strategic privind dezvoltarea urbană; 
• cadrul de reglementare a dezvoltării urbane, adresat nivelului central și local; 
• cadrul de finanțare, prin implementarea propunerilor ce vizează programele de finanțare de la 

nivel național și european, precum și investiții locale. 

Îmbunătățirea guvernanței centrale și locale prin: 

• optimizarea proceselor decizionale de la nivelul MLPDA și de la nivelul autorităților publice locale, 
pentru utilizarea eficientă a fondurilor publice în programe și proiecte de dezvoltare urbană. 

PILONI 

Direcțiile de acțiune ale Politicii Urbane se vor concentra pe implementarea eficientă și coerentă a 
politicilor publice la diferite niveluri teritoriale, structurate în următorii piloni: 

1. Mediu 
2. Dimensiune socială 
3. Dezvoltare economică 
4. Bună guvernare 
5. Dimensiune spațială 

PROPUNERI PRINCIPALE    PROVOCĂRI PRINCIPALE IDENTIFICATE 

 

CONSULTĂRI 

Procesul de elaborare a politicii urbane se axează substanțial pe consultări cu toate grupurile de public 
țintă, de la sector public central și local, la sector privat, practicieni, societate civilă și cetățeni. 

 

Provocări urbane principale ale orașelor din România 

Mediu; Dezastre naturale; Servicii urbane 

Tipare de dezvoltare urbană nesustenabile 

Mobilitate și conectivitate 

Productivitate economică 

Orașe în declin 

Calitatea locuirii 

Societate incluzivă 

Guvernare și capacitate administrative 


