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1.Ce este Agenda Urbană a Uniunii Europene (AUUE)

Comisarul pentru Politica Regională, Corina Creţu:

,,Oraşele sunt noduri de creativitate şi motoare pentru dezvoltarea economică a Europei, dar se
confruntă cu provocări majore, precum excluziunea socială, poluarea aerului sau lipsa locurilor
de muncă. Trebuie să soluţionăm aceste probleme împreună. Angajamentul nostru pentru
Agenda urbană demonstrează că noi acordăm atenţia cuvenită problemelor urbane şi că suntem
pregătiţi să ascultăm ce au de spus oraşele noastre cu privire la soluţiile care funcţionează
pentru ele şi ce anume trebuie îmbunătăţit".



1.Ce este Agenda Urbană a Uniunii Europene (AUUE)

AUUE:

- reprezintă o nouă dimensiune a cooperării informale în domeniul dezvoltării urbane

- urmărește să susțină contribuția zonelor urbane în vederea atingerii obiectivelor UE și a obiectivelor
naționale, cu respectarea deplină a subsidiarității și proporționalității

- platformă colaborativă ce contribuie la creșterea legăturilor dintre nivelul local, național și cel european

Obiective AUUE:

- îmbunătățirea cadrului de finanțare

- Îmbunătățirea cadrului de reglementare

- Îmbunătățirea cadrului de politici



2.Procesul de elaborare



Scurt istoric:

- 1990 – 2000 – primele inițiative de susținere a dezvoltării urbane la

nivelul UE

- URBAN I, URBAN II

- 2000 – 2010 – conștientizarea importanței dimensiunii urbane la nivelul

UE

- Structurarea grupului de lucru pe dezvoltare urbană (UDG) pentru

susținerea cooperării informale în domeniu

- Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile (2007)

- Declarația de la Toledo (2010) – subliniază necesitatea unei Agende

Urbane la nivelul UE

- După 2010 – consolidarea dimensiunii urbane la nivelul UE

- Noi instrumente în cadrul financiar 2014-2020 (ITI, CLLD, Acțiuni

urbane inovative, min. 5% din FEDR pentru dezvoltarea urbană)

- Declarația de la Riga – inițierea procesului de elaborare a AUUE

- Pactul de la Amsterdam – aprobarea procesului de elaborare a AUUE

2.Procesul de elaborare







Locuri de muncă și aptitudini în economia locală

Autorități urbane: Ghent (Belgia), Kielce 
(Polonia),  Miskolc (Ungaria), Porto 

(Portugalia), Torino (Italia) , Berlin(Germania), 

Grand Angoulême (Franța)

State membre: Grecia, Italia

DG REGIO, DG EMPL, DG GROW, EIB, CEMR, 
EUROCITIES

Observatori: URBACT, OECD, CEDEFOP

Coordonatori: 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (RO)

Orașul Rotterdam (NL) 

Orașul Jelgava (LV)

3. Prezentare parteneriate



Locuri de muncă și aptitudini în economia locală

Scopul parteneriatului: 
• Creșterea capacității și competențelor forței 
de muncă, în concordanță cu specificitățile 
locale; 
•Crearea pre-condițiilor favorabile dezvoltării 
afacerilor și apariției unor noi locuri de muncă 
la nivel local



Locuri de muncă și aptitudini în economia locală

Locuri de muncă și aptitudini în economia locală

Better Knowlegde, Better Regulation, Better Funding

Aptitutudini

• Educație și 
aptitudini

• Next Economy

Investiții

• Cercetare 
&Dezvoltare

• Localizarea 
afacerilor

Guvernanță

• Servicii publice

• Guvernanță 
locală eficientă



Direcții de acțiune - propuneri
Administrație favorabilă pentru afaceri

• Talent office

• Promovarea unei curricule adaptată la specificul local

• Next economy – identificarea aptitudinilor necesare pentru
următorii ani

• Platformă digitală pentru facilitarea marketingului zonelor
urbane pentru atragerea de investitori

• Promovarea unui eco-sistem urban orientat către
dezvoltarea economică

• Spațiile publice ca instrumente ale activităților economice

• Promovarea de instrumente pilot pentru finanțarea zonelor
urbane funcționale/regenrarea urbană a zonelor industriale



Participanți
Coordonatori:

• Oulu (FI) 

• Sofia (BG)

• Estonia

Membrii:

Orașe:

• Eindhoven (NL) 

• Hamburg (DE) 

• Helsingborg (SE) 

• Lisbona (PT) 

• Lyon Métropolis (FR) 

• Roma (IT) 

• Association of Municipalities and Towns 
of Slovenia

State membre:

• România

• Croația 

• Germania

• Ungaria

• Spania

Alți participanți:
• Comisia Europeană 

(DG REGIO, DG 
CNECT)

• Committee of the 
Regions

• Council of European 
Municipalities and 
Regions (CEMR)

• EUROCITIES
• URBACT 

(observator)

Parteneriatul Tranziția digitală



Membrii parteneriatului au identificat 15 acțiuni comune, după cum urmează:

 Utilizarea eficientă a datelor urbane;

Construirea unei taxonomii (clasificare/sistematizare) a datelor la nivel

european

Accesarea și reutilizarea datelor de interes general gestionate de mediul

privat

Planificare urbană participativă și standardizarea datelor de interes general

MyData în tranziția digitală – realizarea unui roadmap la nivel digital

Acțiuni propuse în cadrul Planului de Acțiuni Comune



 Ajutorarea orașelor în procesul de a deveni digitalizate

Dezvoltarea unei platforme de evaluare a modelelor de afaceri (Business Model)

implementate de orașe;

Dezvoltarea indicelui economiei și societății digitale (DESI index) la nivel local;

Sprijin pentru țări și orașe în implementarea platformelor de e-government bazate pe un

model ce are în centru cetățeanul

Dezvoltarea unei platforme - accelerator de inovare și diseminare a informațiilor

Sprijinirea experimentării și scalării tehnologiilor digitale emergente

Acțiuni propuse în cadrul Planului de Acțiuni Comune



 Cum vor învâța cetățenii să devină digitali

Dezvoltarea competențelor digitale și extinderea

proiectelor/programelor pilot la nivelul regiunilor și orașelor

Promovarea platformei de competențe digitale pentru cetățeni

(DigiComp) pentru utilizarea frecventă

Dezvoltarea unor centre locale digitale

Acțiuni propuse în cadrul Planului de Acțiuni Comune



 Implementarea noilor tehnologii 5G

Dezvoltarea unei platforme digitale pentru integrarea

tehnologii lor emergente în cadrul infrastructurii digitale

Dezvoltarea/modificarea legislației pentru a permite

micilor operatori accesul la platformele urbane.

Acțiuni propuse în cadrul Planului de Acțiuni Comune



DOUĂ ORGANIZAȚII 
“UMBRELĂ”:

•Consiliul Municipalităților și 
Regiunilor Europene (CEMR)

•EUROCITIES

MEMBRI:

COORDONATORI:

• Republica Cehă

• Oraşul Karlsruhe 
(Germania).

5 state membre UE

•Cipru

•Republica Cehă

•Finlanda

•România

•Slovenia

8 oraşe şi 2 regiuni:

•Bari – Italia

•Bielefeld și Karlsruhe 
– Germania

•Burgas – Bulgaria

•Gdynia – Polonia

•Malmö și regiunea 
Skåne – Suedia

•Nijmegen – Olanda

•Torres Vedras –
Portugalia

•Wallonia - Belgia

DOUĂ INSTITUȚII UE:

•Banca Europeană de Investiții

•Comisia Europeană (prin 
Direcțiile Generale DG REGIO, 
DG ENV și DG MOVE)

Părți interesate:Federația 
Europeană a Cicliștilor, POLIS, 
UITP și URBACT - observator)

PARTICIPANTI

Parteneriatul Mobilitatii Urbane 
(PUM)



GRUPURI DE LUCRU

Conform listei inițiale de teme prioritare cuprinse în Pactul de la Amsterdam, precum și în 

baza intereselor partenerilor, PUM se concentrează pe patru problematici specifice 

mobilității urbane, fiecare tratată de către un grup de lucru:

GRUPUL DE 

LUCRU 1

Moduri active de 

transport (mers și 

ciclism) și utilizarea 

spațiului public

GRUPUL DE 

LUCRU 2

Soluții inovative și 

mobilitate smart 

(conceptul de smart 

mobility)

GRUPUL DE 

LUCRU 3
Transportul public 

combinat pentru 

orașe/regiuni 

(transportul public în 

cadrul unui singur 

contract, dar 

efectuat cu cel puțin 

două mijloace de 

transport diferite)

GRUPUL DE 

LUCRU 4

Guvernare și 

planificare



1. Liniile directoare privind dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate activă, susținută de

finanțarea corespunzătoare;

2. Promovarea unui comportament sustenabil și activ al mobilității;

3. Reducerea diversității reglementărilor privind accesul la vehicule urbane;

4. Explorarea implementării noilor servicii de mobilitate;

5. Stabilirea unui cadru european pentru promovarea inovării privind mobilitatea urbană;

6. Evaluarea celor mai bune practici în ceea ce privește accesul convenabil la transportul

public;

7. Accesibilitatea la transportul public;

8. Cuantificarea autobuzelor inovatoare curate (clean buses);

9. Consolidarea cooperării și a guvernării pe mai multe niveluri;

10.Consolidarea utilizării planificării mobilității urbane durabile.

Acțiuni propuse în cadrul Planului de Acțiuni Comune



1. Finalizarea primei variante a Planurilor de acțiune

2. Consultarea publică

3. Finalizarea planurilor de acțiune

4. Aprobarea de către DGUM

5. Implementarea acțiunilor – în cadrul PRES RO

6. Lansarea a încă 2 parteneriate – Siguranța spațiilor publice și Cultură în

zonele urbane.

4. Ce urmează...



Vă mulţumesc pentru atenție!

Liviu BĂILEȘTEANU, Director Direcția Politici și Strategii

Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

liviu.bailesteanu@mdrap.ro

mailto:liviu.bailesteanu@mdrap.ro

