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Abstract. The National Research-Development Institute in Constructions,
Urban Planning and Sustainable Territorial Development became from
March 2012 National Disemination Point for the sustainable urban
development cooperation program – URBACT II. In the next 2 years, the
Institute will provide the montly Newsbulletines, news regarding the
program and articles about the results of the URBACT projects.
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1. Despre Programul URBACT II
1.1. Prezentare generală
URBACT este un program de cooperare
teritorială europeană creat de către
Comisia Europeană în anul 2002 care
creează
premizele
schimbului
de
experienţă şi cunoaştere între oraşele
europene, în domeniul dezvoltării urbane
durabile şi care se realizează în cadrul
unor reţele europene de cooperare între
instituţiile relevante in domeniu, de la
nivel local, regional şi central. Activităţile
din acest program sunt finanţate din
Fonduri Structurale (Fondul European de
Dezvoltare
Regionala),
în
cadrul
Obiectivului de Cooperare Teritorială
Europeană al Politicii UE de Coeziune,
fiind
activităţi
de
cooperare
interregională. Programul URBACT II a
fost lansat din anul 2007, odată cu
începerea exerciţiului financiar 2007-2012.

Fig. 1. Teritoriul cuprins în program

1.3. Scop şi obiective
Scopul programului este acela de a asigura
un sprijin pentru consolidarea dezvoltării
urbane durabile în contextul coeziunii
teritoriale şi dezvoltării armonioase a
teritoriului european. Sprijinul se va realiza
prin (1) crearea de reţele tematice / grupuri
de lucru în cadrul cărora va avea loc schimbul
de experienţă si cunoaştere în domeniul
dezvoltării urbane durabile şi (2) elaborarea
unor studii de caz şi rapoarte, organizarea de
conferinţe în cadrul cărora vor fi capitalizate şi
diseminate rezultatele activităţilor de schimb
de experienţă şi cunoaştere.

1.2. Aria de cuprindere
Aria eligibilă în cadrul programului este:
– întreg teritoriul UE (cele 27 de state membre);
– statele partenere cu statut special: Norvegia;
– statele candidate la aderarea la UE;
– alte state vecine UE, care îşi exprimă oficial
interesul de a participa în program.

Obiectivul general al programului este acela
de a dezvolta capacitatea instituţională prin
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România, pentru o perioadă contractuală
de doi ani (2012 - 2014), având atribuţii
de diseminare a informațiilor privind
derularea acestui Program. Pe pagina
PND URBACT vor putea fi consultate
lunar un buletin informativ transmis de
către Secretariatul programului URBACT
II, conţinând note, rapoarte şi ştiri din
domeniul dezvoltării urbane durabile.

asigurarea informaţiilor necesare în procesul
de eficientizare a politicilor de dezvoltarea
urbană durabilă, prin care toate regiunile
europene sunt ajutate să se adapteze
viitoarelor provocări din domeniul dezvoltării urbane. Obiectivul general al programului poate fi realizat prin intermediul mai
multor obiective specifice:
– Facilitarea schimbului de experienţă şi
cunoaştere între factorii de decizie şi
– experţi din domeniul dezvoltării urbane
durabile, la nivel local şi regional.
– Diseminarea, pe o arie cat mai largă, a
experienţelor şi bunelor practici ale
oraşelor,
precum
şi
asigurarea
transferului
de
“know-how”
în
domeniul dezvoltării urbane durabile.
– Sprijinirea factorilor de decizie şi experţilor
din oraşe, precum şi a managerilor
programelor aflate sub Obiectivului
Convergenţă şi Competitivitate, în vederea
elaborării planurilor de acţiune în
domeniul dezvoltării urbane, care pot fi
implementate prin intermediul programelor naţionale.

2.2. Activităţi INCD
În îndeplinirea rolului de Punct Naţional de
Diseminare al Programului URBACT II,
INCD URBAN-INCERC va asigura o
platformă de comunicare în vederea
informării specialiştilor din domeniul
urbanismului, a factorilor de decizie de la
nivel naţional şi local, funcţionarilor din
aparatul administraţiei publice cu privire la
rezultatele proiectelor derulate în cadrul
Programului URBACT II. În fiecare lună
INCD URBAN-INCERC va publica şi
disemina buletinele informative URBACT,
ştirile cu privire la derularea programului, şi
nu în ultimul rând va publica articole în care
vor fi prezentate pe larg experienţele
câştigate de către partenerii proiectelor
URBACT. Pentru INCD URBAN-INCERC –
această activitate reprezintă o mare
provocare şi oportunitate de a capitaliza noi
experienţe şi exemple de bună practică pe
care le va aplica în activităţile de dezvoltare
urbană la nivel naţional. De asemenea,
funcţia de Punct Naţional de Diseminare
reprezintă şi o şansă de a stabili o strânsă
legătură cu principalii actori de la nivel
naţional (decidenţi politici, autorităţi,
specialişti) prin crearea platformei de
comunicare aferente programului URBACT.

2. INCD URBAN-INCERC, PND URBACT
2.1. Demers INCD
Avându-se în vedere expertiza INCD
URBAN-INCERC în dezvoltarea urbană,
precum şi activităţile institului de
cercetare-dezvoltare care fundamentează
politicile de dezvoltare urbană la nivel
naţional, regional, judeţean şi local; şi
diseminare de informaţii din domeniu, la
sfârşitul anului 2011 institutul a aplicat la
Secretariatul General al Programului
URBACT pentru a deveni Punct Naţional
de Diseminare. În urma licitaţiei lansate
de Autoritatea de Management a
programului URBACT în decembrie 2011,
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi
Dezvoltare
Teritorială
Durabilă
"URBAN-INCERC" (INCD URBANINCERC) a devenit Punct Naţional de
Diseminare
(PND)
URBACT
în

2.3. Info
Mai multe informaţii pot fi obţinute
accesând www.urbact.eu, www.incd.ro,
www.mdrt.ro/dezvoltare-regionala/
programe-de-cooperare-teritorialaeuropeana/-4963
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