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MMMIIINNNIIISSSTTTEEERRRUUULLL   DDDEEEZZZVVVOOOLLLTTTĂĂĂRRRIIIIII ,,,    LLLUUUCCCRRRĂĂĂRRRIIILLLOOORRR   PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE   ŞŞŞ III    LLLOOOCCCUUUIIINNNŢŢŢEEELLLOOORRR   
DDDiiirrreeecccţţţ iiiaaa   GGGeeennneeerrraaalllăăă    CCCoooooopppeeerrraaarrreee   TTTeeerrriiitttooorrriiiaaalllăăă    EEEuuurrrooopppeeeaaannnăăă    

DDDiiirrreeecccţţţ iiiaaa   dddeee   CCCoooooopppeeerrraaarrreee   TTTeeerrriiitttooorrriiiaaalllăăă    IIInnnttteeerrrnnnaaaţţţ iiiooonnnaaalllăăă    
 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE A PROGRAMULUI  DE  COOPERARE 
INTERREGIONALĂ 

 
UURRBBAACCTT  IIII  

 
 

IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  SSIINNTTEETTIICCEE  DDEESSPPRREE  PPRROOGGRRAAMM  
 

 
2. Bugetul programului: (unic pentru 27 state membre / 7 ani)1 

  
Din care Buget total 

FEDR + cofinanţare naţională FEDR Cofinanţare naţională 

TOTAL 14,50 mil. EUR 
  

Romania 0,392 mil. EUR  
Alte state partenere 

67,82 mil 
EUR 

53,32 mil. 
EUR 

14,11 mil. EUR  
  

                                                 
1 La acest buget se adaugă contribuţia celor două state partenere cu statut special, Elveţia şi Norvegia 
2 Suma estimata (care cuprinde si cofinantarea ex-ante, stabilita prin PO, in valoare de 154.494 EUR), pe 
criteriul populaţiei. Depinde de calitatea proiectelor cu beneficiari din Romania. 

1. Aria de cooperare  
 

• întreg teritoriul UE (27 State Membre) 
• 2 State partenere cu  statut special:

Norvegia si Elveţia;  
• Statele candidate la aderarea la UE

vor fi considerate partenere în funcţie
de interesul exprimat (Statele IPA, cu
finanţare IPA); 

• Alte state (cu finanţare proprie) vecine
UE, care îşi exprimă oficial interesul de
a participa în program 
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SSTTRRAATTEEGGIIAA    PPRROOGGRRAAMMUULLUUII    OOPPEERRAAŢŢIIOONNAALL    
 
3.Obiectivul strategic general al programului
 
Satisfacerea necesarului de informaţii în procesul de eficientizare a politicilor de dezvoltarea urbană 
durabilă, prin care toate regiunile europene sunt ajutate să se adapteze viitoarelor circumstanţe de 
dezvoltare.  
 

 

4. Axele prioritare şi sub-temele aferente  
 
Axa prioritară 1: Oraşe, promotoare ale 
creşterii economice şi ocupării forţei de 
muncă 
–  Promovarea antreprenoriatului; 

–  Îmbunătăţirea Inovării şi Economiei 

Cunoaşterii; 

–  Ocuparea forţei de muncă şi capitalul uman; 

 

Axa prioritară 2: Oraşe Atractive şi Unite 
–  Dezvoltarea integrată a zonelor degradate sau 

în curs de degradare 

–  Integrarea Socială; 

–  Aspectele legate de mediu.; 

–  Guvernanţa şi planificarea urbană. 

Axa prioritara 3: Asistenţa tehnică (asigură managementul şi implementarea Programului) 

 
 
 
 
Alocare financiară/axe prioritare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuirea bugetelor totale eligibile Finanţare 
totală eligibilă 

(in EURO) 

Finanţare 
FEDR 

(in EURO) 

Finanţare 
naţională 
(in EURO) 

 
TOTAL  

 
67,817,875 

 
53,319,170 

 
14,498,705 

Axa 1 - Oraşe promotoare ale creşterii 

economice şi ocupării forţei de muncă 
28,882,993 23,462,849 5,420,144 

Axa 2 - Oraşe atractive şi unite 33,111,278 26,657,170 6,454,108 

Axa 3 - Asistenţă Tehnică 5,823,604 3,199,151 2,624,453 
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5. Modul de implementare a programului 
Acordare de finanţare nerambursabilă, în mod 

competitiv, în cadrul unor Apeluri publice (licitaţii) 

de propuneri de proiecte de dezvoltare urbană 

durabilă.  

6. Rezultatele  operaţiilor finanţate din 
program 
-planuri de acţiune (cu angajamentul 

beneficiarilor de a aplica ulterior pentru proiecte 

finanţate din Obiectivul „Convergenţă”); 

-studii şi rapoarte tematice; 

-pagini de internet, broşuri, conferinţe, publicaţii 

în limba naţională a respectivului stat partener în 

program 

7. Beneficiari  eligibili 
 Oraşele (municipalităţi şi 

conglomerate urbane) 

 Regiuni şi state membre (relevante 

în domeniul urban) 

 Universităţi şi institute de cercetare 

(relevante în domeniul urban) 

 

Participarea la program este deschisă 

organismelor publice sau echivalente, cât şi 

organismelor private. Organismele private sau 

asociaţiile naţionale sau trans-naţionale de 

oraşe/municipii pot participa cu finanţare proprie.  

 

 Lideri de proiecte URBACT II pot fi doar 

instituţiile publice. 

Participarea în proiecte a Autorităţilor de 
Management ale Programelor Operaţionale 
naţionale (în vederea asigurării concretizării 
experienţei rezultate prin proiectele URBACT 
II, în proiecte propriu-zise de investiţii) 
asigură un punctaj mare în procesul de 
selecţie a aplicaţiilor. 
 

8.Proiecte eligibile  
Criteriile generale şi specifice de selecţie pentru 

reţele/grupuri/acţiuni sunt diferite, în funcţie de 

priorităţi şi sunt stabilite/aprobate de Comitetul de 

Monitorizare. Criteriile minimale de selecţie se  

referă la cerinţele faţă de aplicaţii şi faţă de 

propunerile de reţele/grupuri/acţiuni: 

• capacitatea financiară;  

• capacitatea tehnică; 

• capacitatea profesională; 

• valoarea adăugată demonstrată faţă de 

alte reţele/organizaţii existente în domeniu; 

• număr maxim de parteneri: 12 

•  durata indicativă a unui proiect: 24 luni 

(pentru grupuri de lucru) si 36 luni 

(pentru reţele tematice) 

• valoare indicativă a unui proiect: 0,3 mil. 

EUR (pentru grupuri de lucru) si 0,6 mil. 

EUR (pentru reţele tematice)  

 

 

  
  
PPRREEVVEEDDEERRII  PPRRIIVVIINNDD  MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULL  ŞŞII  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  
 
 
Operaţiunile prin care vor fi implementate priorităţile programului vizează:  
 

⇒ schimbul de experienţă si cunoaştere (în cadrul a 39 de reţele tematice şi a 15 de 
grupuri de lucru); 

⇒ capitalizarea (prin instrumente de capitalizare şi prin 7 reţele „Fast Track” care asigură 
transferul bunelor practici identificate către programele aferente obiectivelor 
Convergenţă, Competitivitate Regională şi Ocuparea Forţei de Muncă precum şi 
Cooperare Teritorială Europeană );  

⇒ comunicarea şi diseminarea informaţiilor  (prin instrumente de capitalizare şi 
diseminare şi prin crearea de parteneriate). 
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PROCES STATE PARTENERE 
URBACT II 

ROMANIA 

Monitorizare   
Comitet de Monitorizare - reprezentanţi ai AM, AC, AA, STC 

- 2 reprezentanţi ai fiecărui stat membru UE,  
- reprezentanţi ai altor state participante, 
- reprezentanţi ai CE, cu rol consultativ 

Management     
Autoritatea de Management  Ministerul Afacerilor Urbane, Franţa  - 
Autoritatea Naţională  Fiecare stat membru MDLPL, DCTI 

Secretariatul Tehnic Comun Secretariatul URBACT, Franţa - 

Punctul Naţional de 
Diseminare 

Reprezentant(i) al(i) fiecărui SM A se licita  

Certificare/Plaţi     
Autoritatea de Certificare Casa de Economii si Consemnaţiuni, 

Franta 
- 

Unitate de  Plată pentru co-
finanţarea la nivelul 
programului 

Fiecare stat membru MDLPL (Direcţia Generala de 
Autorizare Plaţi Programe ) 

Controlori delegaţi Reprezentant(i) al(i) fiecărui stat 
membru 

Urmează a fi nominalizaţi 

Audit     
Autoritatea de Audit  Comisia Inter-ministeriala pentru 

Coordonarea Controlului, Franta  
- 

Grup de Auditori Reprezentant(i) al fiecărui SM Reprezentant(i) al Organismului 
operaţional independent de pe 
lângă  Curtea de Conturi a 
României 

 
 
CCAALLEENNDDAARR    eessttiimmaattiivv  
 
SITUAŢIA CURENTĂ  A  DERULĂRII  PROGRAMULUI 
 
• Documentul programatic a fost aprobat de către Comisia Europeană pe 2 octombrie. 

• Lansarea oficială a programului va vea loc în perioada 5-6 noiembrie, la Berlin. 

• Organizarea primului apel public (licitaţie) de propuneri de proiecte de dezvoltare urbană 

durabilă – a doua jumătate a lunii noiembrie 2007 
 

Coordonator naţional de program:                    

Roxana Racoviţă Jalova                    

Consilier                    

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor                    

Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 

Tel:  037 211 13 75 – int.1823 

Fax: 037 211 14 56 
E-mail: roxana.racovita@mdlpl.ro 

 


