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Schema prezentării

Care este scopul acestei politici urbane?

Cum ajung orașele la rezultatul dorit? 

Care sunt cele 5 obiective prioritare?

Sinergii între Politica Urbană și POR?

Cum ar putea veni PU în sprijinul
administrațiilor locale?

Care sunt etapele SIDU?

Ce instrumente pune la dispoziție politica
pentru actualizarea SIDU?



să stabilească prioritățile naționale și să
îndrume autoritățile urbane locale 
pentru ca orașele să ajungă la starea
dorită

Care este scopul politicii 
urbane? 



Starea dorită: orașe sustenabile

zonele urbane 

reziliente

verzi

productive
competitiv
e

incluzive o calitate ridicată a vieții și o 
gamă largă de oportunități.

administrațiile locale

proactive

interactive
accesibile

sustenabile 
din punct de vedere 
fiscal 

prin parteneriate și colaborări, 
pentru a crea împreună soluții 
inteligente și inovatoare 
la provocările lor. 

pun cetățenii 
în centru  

oferă 
rezidenților 



Cum pot orașele ajunge la 

starea dorită? 



Urmăresc pilonii unui oraș sustenabil

• fiecare individ trebuie 
să aibă acces echitabil 
la servicii de interes 
general - un acces 
echitabil la dividendul 
urban

• este proactiv și eficient
asigură accesibilitatea 
proceselor de guvernanță 
pentru co-crearea 
soluțiilor.

• vizează  provocările de 
infrastructură, logistică
asigură medii bune și 
atractive pentru 
lucrători și rezidenți

• se asigură că strategiile de 
atenuare a schimbărilor 
climatice, adaptare și 
reziliență sporită la 
pericolele naturale sunt 
practici bine înrădăcinate. VERDE ȘI 

REZILIENT
COMPETITI

V ȘI 
PRODUCTIV

JUST ȘI 
INCLUZIV

BINE 
GUVERNAT



ORAȘ VERDE 
ȘI REZILIENT

Reducerea 
poluării 
aerului

Reziliență 
seismică 

Managementu
l deșeurilor în 
conformitate 
cu directivele 

europene

Reducerea 
riscurilor 

urbane

Neutralitate 
energetică

Mobilitate 
urbană 

durabilă

ORAȘ 
COMPETITIV 

ȘI 
PRODUCTIV

Dezvoltarea 
și 

consolidarea 
de 

parteneriate
Încurajarea 

inovației și a 
start-up-

urilor

Spații 
publice de 

calitate

Forță de 
muncă 

calificată

Infrastructur
ă publică de 

calitate

Valorificarea 
terenurilor și 

clădirilor 
pentru 

investiții 
strategice

ORAȘ BINE 
GUVERNAT

Consolidarea 
capacității 

administrative
Reducerea 

birocrației și 
adaptarea 

serviciilor la 
nevoile 

cetățenilor

Guvernanță 
participativă  

Coordonarea 
pe verticală și 

orizontală 
între 

administrații

Stabilitate și 
eficiență 
bugetară

Digitalizarea 
administrați

ei publice

ORAȘ JUST ȘI 
INCLUZIV

Utilități și 
servicii la 

costuri 
accesibile

Acces la 
locuințe 

convenabile 
ca preț

Atragerea de 
noi locuitori

Accesul facil 
al tuturor la 

servicii 
publice

Implicarea 
societății 
civile și a 

cetățenilor în 
dezvoltarea 

urbană

Eliminarea 
decalajului 

digital

Adaptează și utilizează 
obiectivele de 
dezvoltare urbană
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Care sunt obiectivele
prioritare?



5 obiective prioritare pentru 
a implementa pilonii

OBIECTIVUL PRIORITAR 1
Sustenabilitate teritorială

OBIECTIVUL PRIORITAR 2
Crearea orașelor locuibile și inteligente 
climatic, prin îmbunătățirea infrastructurii 
verzi și albastre pentru a atenua și a se 
adapta la pericolele urbane

OBIECTIVUL PRIORITAR 3
Îmbunătățirea activității 

economice,oferind medii de viață de 
calitate, locații pentru afaceri bine 

deservite și mai multe oportunități de 
muncă 

OBIECTIVUL 
PRIORITAR 4
Îmbunătățirea 

condițiilor de viață, în 
special prin extinderea 
accesului la locuințe și 

servicii publice

OBIECTIVUL 
PRIORITAR 5
Îmbunătățirea 

capacității publice și a 
cooperării între 

jurisdicții și sectoare



ORAȘE LOCUIBILE ȘI 
INTELIGENTE DIN 

PUNCT DE VEDERE 
CLIMATIC

R
EZ

U
LT

A
TE

INTERVENȚII

VIZIUNE

Orașe sustenabile în România

SUSTENABILITATE 
TERITORIALĂ

Expansiune 
urbană ținută 

sub control

IM
P

A
C

T
A

C
TI

V
IT

Ă
ȚI

CONTRIBUȚII

Aranjamente 
instituţional

e

Politici 
naţionale şi 

locale

Cadru 
legislativ

Resurse 
umane

Resurse 
financiare

Programe 
naţionale

Proiecte 
locale

ACTIVITATE 
ECONOMICĂ 

SPORITĂ

DIMENSIUN
E SPAȚIALĂ

CONDIȚII DE 
VIAȚĂ 

ÎMBUNĂTĂȚITE
GUVERNANȚĂ 

ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Zone urbane 
revitalizate

Reconversi
e terenuri

Zone 
publice 
extinse

Infrastructu
ră urbană 

multimodal
ă

Clădiri 
reabilitate

Infrastructu
ră verde şi 

albastră

Atenuarea şi 
adaptarea la 

riscurile 
urbane

Mobilitate 
urbană 

durabilă

Seismice Valuri de 
căldură

Poluarea 
aerului

Forţă de 
muncă 

calificată

Calitate 
îmbunătăţi

tă a vieţii

Intensitate 
CDI ridicată

Conectivitate 
transport 

îmbunătăţită

Instruire 
adecvată

PPP Infrastructu
ră culturală

Servicii 
medicale şi 

sociale

Infrastructu
ră TEN-T

Locuinţe 
sociale

Praguri de 
preţ

Infrastructu
ră pentru 

acces 
universal

Infrastructu
ră TIC

Formări de 
personal

Instrument
e digitale

Acces sporit la 
servicii 
publice

Acces sporit la 
locuinţe de 

calitate

Acces sporit la 
internet

Sustenabilit
ate 

financiară

Guvernanță 
eficientă

Guvernanţă 
participativ

ă

Utilizare 
crescută a 

soluţiilor TIC

Capacitate 
administrativă 
îmbunătăţită

DIMENSIUNE DE 
MEDIU

DIMENSIUNE 
ECONOMICĂ

DIMENSIUNE 
SOCIALĂ

DIMENSIUNE DE 
GUVERNANŢĂ

Instrumen
te digitale

Harta obiectivelor prioritizate



Orașele puternice sunt cheie pentru regiuni puternice



Sinergii între 
Politica Urbană și POR?

Explorarea sinergiilor dintre 
Programul Operațional Regional și Politica Urbană. 

Pune la dispoziție:
• Instrumente tehnice 
• Teme urbane 



Politica urbană oferă un cadru de dezvoltare benefic orașelor. 

Cum ar putea veni 
Politica Urbană în sprijinul 
administrațiilor locale?

Obiectivele și măsurile pot fi adaptate și utilizate de toate 
autoritățile locale pe măsură ce își vor actualiza SIDU.



Care sunt etapele SIDU?

Context 
strategic

Analizăși 
diagnostic

Viziune și 
obiective

Direcții de 
acțiune

Portofoliu de 
proiecte

Implementare, 
monitorizare, 

evaluare

Asumarea implementării SIDU se efectuează printr-un proces participativ de dezvoltare locală,
agregând interesele tuturor actorilor locali.



Ce  instrumente pune la 
dispoziție Politica Urbană 
pentru actualizarea SIDU?



Baze de date urbane

Bugete estimate pentru 
investiții de capital

Metodologia de prioritizare a 
proiectelor

Alte rapoarte

Sursă: citadini.ro



VĂ MULȚUMIM!


