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BULETIN INFORMATIV URBACT 
Raport Special: Universitatea de Vară URBACT 2013 – Lucrând şi 

învăţând împreună pentru a crea soluţii noi 

Cea de-a doua sesiune a Schemelor Naţionale URBACT asupra 

Planificărilor Acţiunilor Participative 

Instrument al Grupului Local de Sprijin URBACT - Ghidul pentru 

elaborare participativă de politici 

 

    

Raport Special: Universitatea 
de Vară URBACT 2013 – 
Lucrând şi învăţând împreună 
pentru a crea soluţii noi 
 

 
 

A doua ediţie a Universităţii de Vară URBACT 

pentru Grupurile Locale de Sprijin (USU) s-a 

ţinut la Trinity College Dublin, în perioada  28 - 

31 august 2013. Acest eveniment a oferit o 

experienţă unică de învăţare pentru membrii 

Grupurilor Locale de Sprijin URBACT şi le-a 

consolidat abilităţile şi capacităţile de a dezvolta 

planuri de acţiune participative pentru politici 

urbane în oraşele lor. Pe parcursul celor trei zile, 

300 de profesionişti din domeniul urbanismului, 

factori de decizie, reprezentanţi ai ONG-urilor, 

societăţii civile şi din sectorul privat au lucrat 

împreună pentru a dezvolta o serie de Planuri de 

Acţiune Locale concepute pentru a face faţă 

provocărilor reale cu care se confruntă oraşele 

europene de azi. 

 
Universitatea de Vară URBACT 2013 a utilizat 
ateliere de lucru participative şi tehnici de învăţare 
inovatoare pentru a aborda o gamă largă de 
probleme sociale, economice şi fizice cu care se 
confruntă oraşele europene de astăzi. Pe parcursul 
celor trei zile ale Universităţii de Vară, participanţii 
veniţi din 130 de oraşe din 26 de ţări europene au 
luat parte la activităţile laboratoarelor, atelierelor de 
lucru şi cursurilor ce vizau identificarea şi 

http://university2013.urbact.eu/
http://urbact.eu/en/get-involved/local-support-groups/
http://urbact.eu/en/get-involved/local-support-groups/
http://urbact.eu/en/get-involved/local-support-groups/
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evidenţierea problemelor oraşelor moderne şi 
dezvoltarea de soluţii pentru acestea. 
 

USU 2013 PE SCURT 

 

 
 

 300 de participanţi din 130 de oraşe şi 26 de ţări 
europene au dezbătut 8 teme şi au lucrat în 6 
laboratoare şi 24 Grupuri Locale de Sprijin 
URBACT timp de trei zile, în cea mai veche 
universitate din Irlanda; 

 participanţii au învăţat cum să folosească setul 
de instrumente pentru Grupurile Locale de 
Sprijin URBACT pentru a dezvolta soluţii noi şi 
performante la provocările urbane; 

 patru cursuri şi trei sesiuni de discuţii 
inspiratoare prezentate de lideri pentru 
rezolvarea de probleme urbane se adaugă la 
experienţa de învăţare generală; 

 probleme reale abordate, printre care şomajul, 
deficitul de inovare şi de infrastructură, precum 
şi necesitatea de a furniza servicii mai bune cu 
mai puţine resurse; 

 relaţii şi reţele construite prin programe de 
socializare dinamice şi vizite pe teren; 

 dezvoltarea personală nu a fost nici ea neglijata, 
participanţii putând opta pentru o alergare prin 
Dublin sau pentru cursurile zilnice de Tai Chi 
Chuan şi Qi Gong, ţinute dimineaţa devreme.  

 

Învăţând despre cum se abordează provocări 

reale 

 

 
 

Scopul a fost totuşi de a merge dincolo de simpla 

identificare de soluţii la probleme specifice. 

"URBACT este un program de învăţare şi schimb de 

experienţă ce îşi propune să dezvolte cunoaşterea 

cu privire la politicile şi practicile urbane", explică 

Peter Ramsden, Managerul Polului Tematic 

URBACT şi moderator USU. "Oamenii învaţă de la 

colegii lor şi oraşele învaţă de la alte oraşe. 

Universitatea de Vară URBACT reuneşte oamenii 

pentru a împărtăşi experienţe şi cunoştinţe şi pentru 

a învăţa unii de la alţii, cu scopul de a-i ajuta să 

dezvolte şi să implementeze planuri de acţiune mai 

eficiente, pentru a aborda provocările cu care se 

confruntă propriile oraşe." 

 

"Este esenţial ca funcţionarii publici din oraşe şi 

reprezentanţii aleşi să se întâlnească pentru a 

împărtăşi cunoştinţe,  pentru a oferi pachete de 

instrumente care să ajute la planificarea şi 

implementarea schimbărilor necesare pentru a face 

faţă provocărilor cu care ne confruntăm, într-un mod 

durabil şi coerent", a adăugat Michael Layde, 

preşedinte al Comitetului de Monitorizare URBACT. 

 

Opt domenii tematice generale 

 

 
 

Aceste provocări urbane au fost împărţite în opt 

domenii tematice generale: Spaţii publice comune, 

Utilizarea mixtă a centrelor oraşelor, Promovarea 

spiritului antreprenorial, Inovare deschisă pentru 

oraşe durabile; Serviciile publice în secolul XXI; 

Capitalul uman, Tranziţia către economia cu emisii 

scăzute de carbon şi Oraşe atractive pentru tineri, în 

care aceştia să traiască şi să muncească. 

 

Acordând atenţie tuturor acestor teme pe parcursul 

mai multor zile ar fi fost, desigur, imposibil; aşa că 

USU a folosit o abordare extrem de inventivă pentru 

rezolvarea problemei - crearea oraşului virtual 

Allium. Allium este un oraş de aproximativ 300.000 

de locuitori, care se confruntă cu declinul industriilor 

de fabricaţie tradiţionale, pierderea unei utilizări 

mixte a centrului său istoric, separarea de 

universitatea sa, creşterea şomajului, locuinţe de 

proastă calitate şi alte servicii sociale deficitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://university2013.urbact.eu/about-the-university/trainers/237-peter-ramsden
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/urbact-news/?entryId=5265
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK74/university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/shared-public-spaces
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/mixed-use-of-city-centers
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/promoting-entrepreneurship
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/promoting-entrepreneurship
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/promoting-entrepreneurship
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/open-innovation-for-sustainable-cities
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/open-innovation-for-sustainable-cities
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/open-innovation-for-sustainable-cities
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/21st-century-public-services
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/human-capital
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/low-carbon-transition
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/low-carbon-transition
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/attractive-city-for-young-people-to-live-and-work
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/attractive-city-for-young-people-to-live-and-work
http://university2013.urbact.eu/about-the-university/policy-areas/attractive-city-for-young-people-to-live-and-work
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Reacţie rapidă şi eficace în oraşul Allium 

 

 
 

La sesiunea plenară de deschidere, Peter Ramsden 

a anunţat că el tocmai a fost ales primar al oraşului 

Allium, dar că bucuria lui a fost mai degrabă 

temperată de amploarea şi gravitatea diferitelor 

probleme cu care se confruntă oraşul. Pentru a 

încuraja acţiunea rapidă şi eficientă, el a anunţat că 

participanţii la Universitatea de Vară se vor împărţi 

în opt „grupe-laborator” („Labs”), pentru a aborda 

provocările în funcţie de temă. Aceste grupuri la 

rândul lor vor fi împărţite în trei Grupuri Locale de 

Sprijin („LSG at work”), care vor aborda provocările 

specifice stabilite de viceprimarii oraşului Allium. 

 

 
 

Fiecare grup trebuia să folosească Metoda 

URBACT şi pachetul de instrumente LSG în 

misiunea lor. "Este nevoie ca oraşele să facă mai 

multe cu mai puţine resurse", a spus Melody Houk, 

Manager de proiect şi dezvoltare URBACT. "În 

următoarele trei zile, opt grupuri de 30-40 de 

persoane vor lucra la fiecare provocare în sesiunile 

de laborator care au scopul de a promova 

planificarea participativă şi folosirea de abordări 

multiple pentru găsirea soluţiilor. Ei vor avea apoi 

posibilitatea de lucra la sarcinile primite în echipe 

mai mici şi de a prezenta primarului, la sfârşitul 

procesului, planurile de acţiune propuse." 

 

 

 

 

Experienţa „LAB & LSG at work” 

 

 
 

Laboratorul “Serviciile publice în secolul XXI” a 

răspuns, de exemplu, unei provocări pe care oraşul 

Allium o are în comun cu multe oraşe moderne - 

cum se pot oferi servicii publice inovatoare, 

moderne în condiţiile unui declin economic, a 

îmbătrânirii populaţiei, a creşterii şomajului, şi a 

micşorării fondurilor guvernamentale. 

 

"În acest sens, provocarea cu care se confruntă 

oraşele este că au mai puţini bani şi se află sub 

presiunea de a oferi servicii care să satisfacă 

problemele tot mai mari ale populaţiei", este opinia 

lui Eddy Adams, Managerul Polului Tematic 

URBACT care a moderat Laboratorul Serviciile 

publice. "Status quo-ul nu este o opţiune. Chiar 

dacă a fost, lucrurile pe care obişnuiam să le facem 

nu mai sunt suficiente. Liderii oraşului şi managerii 

trebuie să valorifice mai bine banii pe care îi au la 

dispoziţie. Dar, în practică, acest lucru este sinonim 

cu încercarea de a muta munţii din loc. Este o 

sarcină foarte dificilă să schimbi modul în care s-au 

făcut lucrurile ani la rând." 

 

Pe parcursul a patru sesiuni de laborator, grupul s-a 

folosit de o serie de diferite instrumente şi 

metodologii pentru a identifica problemele şi pentru 

a dezvolta posibile soluţii la acestea, precum: 

 

 examinarea provocării cu care se confruntă 
oraşul 

 încadrarea problemelor 

 implicarea părţilor interesate 

 strângerea dovezilor 

 identificarea rezultatelor aşteptate 

 planificarea participativă a acţunii 

 analizarea resurselor  

 stabilirea şi convenirea asupra acţiunilor ce 
trebuie luate 

 verificarea coerenţei. 

 

Apoi, Grupurile Locale de Sprijin au dezvoltat 

propriile planuri de acţiune care răspundeau 

provocărilor stabilite de către viceprimar şi le-au 

prezentat în cadrul unei sesiuni în stilul celei din 

http://university2013.urbact.eu/about-the-university/trainers/231-eddy-adams
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emisiunea TV „Arena leilor”, în care doar un plan de 

acţiune a fost ales să meargă mai departe pentru a 

fi prezentat primarului, la sesiunea plenară de 

încheiere a Universităţii de Vară URBACT. 
 

Coproprietatea conduce către 
soluţii mai bune 
 

 
 
Ton Overmeire de la Centrul Internaţional din 
Haga, şi unul dintre participanţi, a găsit abordarea în 
definirea problemei şi o rezolvare pozitivă. "Dacă 
începi definirea problemei împreună cu alte părţi 
interesate folosind „arborele problemă” poţi termina 
cu o problemă care nu este neapărat problema ta, 
dar există o proprietate comună asupra acesteia şi 
poate fi rezolvată în echipă. Este o metodă benefică 
de a lucra în acest fel." 
 
Echipele au lucrat excelent şi au evidenţiat câteva 
idei foarte bune, spune Sally Kneeshaw, managerul 
polului tematic din partea echipei Deschiderea 
Inovaţiei pentru Laboratoarele Oraşelor Durabile. 
„Însă nu este vorba neapărat de idei. Este vorba 
despre ce se întâmplă după Universitate. Când 
participanţii ajung acasă, în oraşele lor, se vor simţi 
inspiraţi şi mult mai motivaţi. Viaţa funcţionarilor 
publici este destul de solicitantă şi în momentul în 
care ajung acasă cu multe idei despre ceea ce fac 
celelalte oraşe pentru a aborda problemele vor 
înţelege mai bine modul în care pot crea planuri 
similare pentru oraşele lor. Ceea ce sperăm este să 
vedem Planuri de Acţiune Locală mai bune puse în 
acţiune, pentru progresul oraşelor în viitor, ca un 
rezultat al celor învăţate la Universitatea de Vară.” 
 

 

Universitatea de Vară şi-a atins scopul, conform lui 
Emmanuel Moulin, Directorul Secretariatului 
URBACT. "Dorim să îmbunătăţim capacitatea 
specialiştilor locali şi a factorilor de decizie în 
elaborarea Planurilor de Acţiune Integrate şi 
Durabile pentru a răspunde provocărilor oraşelor lor. 
Trebuie ca aceşte cunoştiinţe să se bazeze nu pe 
teorie, ci pe exemple concrete ale provocărilor reale 
cu care se confruntă oraşele implicate în proiecte 
URBACT, iar eu personal cred că am avut succes în 
ultimele trei zile.” 
 
Domnul Moulin a închis Universitatea de Vară din 
2013 punând accentul pe calitatea activităţilor 
depuse de participanţi, cât şi pe cea a echipelor ale 
căror Planuri de Acţiune Locală au fost selectate 
pentru decernarea unor premii, urmând procesul 
specific Dragon's Den. „Obiectivul nostru constă în 
încercarea de a-i forma pe specialişti pentru a aplica 
în oraşele lor ceea ce au învăţat prin reţelele lor 
locale. Sperăm de asemenea ca în viitor să fie utile 
reţelele europene pe care le-au construit pe 
parcursul Universităţii de Vară din Dublin.” 
 

 
 

Declaraţii ale participanţilor la 
Universitatea de Vară 
URBACT 
 
Competiţia dintre oraşe poate fi foarte dăunătoare şi 
de aceea, cooperarea dintre ele trebuie încurajată. 
Avem câteva exemple negative de oraşe 
competitive, care s-au distrus între ele.” 
Jan Olbrycht, MEP şi Preşedinte al URBAN 
Intergroup. 
 
„Oamenii pot folosi ce au învăţat la Universitatea de 
Vară ca pe o oportunitate de a se cunoaşte între ei 
şi de a crea reţele şi posibili parteneri pentru viitoare 
colaborări.” 
Fabio Sgaragli, coordonator al 
FondazioneGiacomoBrodilini 
 
„Totul a fost foarte intens şi obositor, dar totodată 
inspiraţional. Este ca şi cum ai fi la un curs de limbi 
străine pe care trebuie să-l aprofundezi. Trebuie să 
devii o parte a comunităţii şi să găseşti caracteristici 
comune pentru a rezolva probleme şi acest lucru 
este deseori inspiraţional.” 
Chantal Ollfers, consilier în politici urbane, oraşul 
Rotterdam 
 
„A fost foarte interesant pentru mine să primesc un 
nou rol în dezvoltarea unui Plan Local. În felul 
acesta îmi schimb poziţia şi pot să am o viziune 

http://university2013.urbact.eu/about-the-university/trainers/233-sally-kneeshaw
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diferită, ceea ce mă face să înţeleg în profunzime 
întreg procesul.” 
Nadine Schrader-Bölsche, asist. ştiinţific, 
Universitatea Kaiserslautern. 
 
„Nu voi găsi neapărat soluţii la problemele cu care 
se confruntă oraşul meu, însă aici, Programul 
URBACT îmi deschide noi perspective şi în felul 
acesta pot găsi soluţii noi.” 
Stephane Bienvenue, consilierul primarului 
oraşului Vaulx en Velin 
 
Citiţi mai mult: 
 

 Universitatea de Vară URBACT 2013: 
Videoclipuri şi Materiale Disponibile Online – 
website 

 Universitatea de Vară URBACT – website 
 

Cea de-a doua sesiune a 
Schemelor Naţionale URBACT 
asupra Planificărilor 
Acţiunilor Participative 
 

 
 
În anul 2013, Programul URBACT a lansat un 
program naţional de formare în limbile naţionale, 
pentru a ajuta membrii Grupurilor Locale de Sprijin 
URBACT cu abilităţi practice necesare pentru 
planificarea participativă la nivel local. Disponibil 
pentru cele 15 proiecte create în cel de-al treilea 
apel pentru propuneri de proiecte URBACT, 
seminariile naţionale de formare sunt o oportunitate 
de a afla mai multe despre metodologia Programului 
URBACT şi modul în care aceasta poate fi aplicată 
în rezolvarea problemelor de dezvoltare urbană. Ca 
urmare a succesului seriei din primăvară a 
seminariilor, cea de-a doua serie de seminarii va 
avea loc în noiembrie. Aflaţi mai multe despre 
această nouă iniţiativă de consolidare a capacităţilor 
URBACT. 
 
În momentul în care aderă la un proiect URBACT, 
fiecare partener se angajează să creeze un Plan de 
Acţiune Locală. Această abordare concretă şi 
operaţională trebuie să abordeze problemele 
identificate de către oraşul partener la începutul 
proiectului şi se bazează pe rezultatele activităţilor 
transnaţionale de schimb şi de învăţare 

implementate de către parteneri pe durata de viaţă a 
proiectului. 
 
Aceste Planuri de Acţiune Locală trebuie să fie 
dezvoltate printr-un proces participativ, implicând 
părţile interesate de politicile de schimbare adresate 
de oraşul partener. În acest scop, li se cere 
partenerilor să creeze şi să implementeze un Grup 
Local de Sprijin (UGLS), condus de un Coordonator 
al Grupului Local de Sprijin, reunind părţile 
interesate pentru coproducţia planurilor de acţiune 
integrate. 
 
Prin dinamica Grupurilor Locale de Sprijin şi a 
Planurilor de Acţiune Locală, programul URBACT 
vizează maximizarea schimburilor transnaţionale şi 
însuşirea unor noi practici şi politici. 
 
Schema Naţională de Training pentru Grupurile 
Locale de Sprijin URBACT are câteva obiective, 
punctul de plecare fiind şansa unei înţelegeri mai 
profunde a metodei URBACT şi modul de 
dezvoltare a abordării participative care include 
toate părțile interesate relevante. Seminarul îşi 
propune de asemenea să ofere o gamă largă de 
instrumente care vor ajuta coordonatorii şi membrii 
cheie să îşi deruleze activităţile în mod eficient pe 
întreaga durată a proiectului. Oportunitatea de a 
face schimb de idei şi de a- împărtăşi experienţele 
cu colegii lor este un alt obiectiv, aşa cum este şi 
dezvoltarea capacităţii lor de a colabora cu 
Autorităţile de Management ale proiectului lor. 
 
Aceste seminarii reprezintă o parte dintr-o iniţiativă 
URBACT de training mai vastă, care îşi susţine 
beneficiarii în a produce rezultate mai bune pe 
perioada anului 2013 şi nu numai. Schema 
Naţională de Training pentru Grupurile Locale de 
Sprijin URBACT va completa Seminariile de 
Training pentru Aleşii Locali, care a avut prima 
sesiune în aprilie, la Bruxelles. Se vor mai susţine 
încă două sesiuni până la sfârşitul anului. 
 
Aveţi aici lista seminariilor de training care includ 
datele şi locurile de desfăşurare. Această pagină va 
fi actualizată regulat cu informaţii noi. 
 
Citiţi mai mult: 

 Schema Naţională de Training URBACT pentru 
Planificarea Acţiunilor Participative – website 

 Raport Special - Schema Naţională de Training 
URBACT pentru Planificarea Acţiunilor 
Participative pentru Grupurile Locale de Sprijin, 
un ajutor din partea trainerilor URBACT – 
website 

 Grupurile Locale de Sprijin URBACT – website 

Instrument al Grupului Local 
de Sprijin URBACT - Ghidul 
pentru elaborare participativă 
de politici  
 

http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/urbact-events/?entryId=4910
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/urbact-events/?entryId=4910
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/news/?entryId=5219
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/news/?entryId=5258
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-training-on-participative-action-planning/
http://urbact.eu/?id=401
http://urbact.eu/en/get-involved/local-support-groups/
http://urbact.eu/en/get-involved/local-support-groups/
http://urbact.eu/en/get-involved/local-support-groups/
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/news/?entryId=5248
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/news/?entryId=5248
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/news/?entryId=5248
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-training-on-participative-action-planning/
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-training-on-participative-action-planning/
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-training-on-participative-action-planning/
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-training-on-participative-action-planning/
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-training-on-participative-action-planning/
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-training-on-participative-action-planning/
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-training-on-participative-action-planning/
http://urbact.eu/?id=1870
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Grupurile Locale de Sprijin URBACT (ULSG) 
sunt una dintre inovaţiile-cheie în cadrul 
programului URBACT II, care permit elaborarea 
participativă de politici la nivel local. Fiecare 
partener URBACT trebuie să înfiinţeze un Grup 
Local de Sprijin implicând actorii locali interesaţi 
de problema abordată de proiect. Secretariatul 
URBACT a produs doar o versiune actualizată a 
Ghidului Grupului Local de Sprijin URBACT. 
Această publicaţie cheie este elaborată pentru 
părţile interesate implicate în proiectele 
URBACT, care vor juca un rol activ în 
îndeplinirea acestei sarcini provocatoare de 
elaborare participativă şi de difuzare de politici, 
dar poate fi, de asemenea, utilă pentru toţi 
actorii locali interesaţi. 
 
Introducere în Grupul Local de Sprijin URBACT 
şi Planul Local de Acţiune 
 
Grupurile Locale de Sprijin URBACT sunt un 
element fundamental al programului URBACT. 
Fiecare oraş partener într-o reţea URBACT trebuie 
să formeze un GLSU care să reunească toţi 
principalii actori locali interesaţi de provocarea 
politică aleasă pe care oraşul doreşte să o abordeze 
(cum ar fi şomajul în rândul tinerilor sau regenerarea 
unei zone defavorizate). Aceste părţi interesate sunt 
angajate pentru a participa la dezvoltarea şi 
implementarea politicilor locale de dezvoltare 
urbană. 
 
Grupurile Locale de Sprijin URBACT reprezintă 
mijlocul de dezvoltare a abordărilor integrate şi 
participative ale politicilor urbane. Prin reunirea 
partenerilor de a colabora pe o problemă specifică, 
şi să facă schimb de experienţă la nivel 
transnaţional, Grupul Local de Sprijin garantează un 
rezultat mai riguros şi inovativ, care să conducă la 
realizarea în comun a unui Plan Local de Acţiune. 
Experienţa întăreşte, de asemenea, capacităţile 
practicienilor locali şi ale părţilor interesate pentru a 
proiecta şi oferi soluţii mai durabile la provocările cu 
care se vor confrunta în viitor. 
 

Un Plan Local de Acţiune (PLA) este un document 
strategic care se adresează nevoilor identificate, 
analizează problemele şi oportunităţile şi propune 
soluţii durabile, fezabile. Toate oraşele partenere ale 
proiectului URBACT trebuie să producă un Plan 
Local de Acţiune, dar nu se impune utilizarea unui 
anumit şablon. Planul Local de Acţiune este în 
primul rând conceput ca un instrument concret şi util 
pentru ca oraşul să rezolve o problemă locală şi / 
sau să amelioreze o situaţie locală. În URBACT, 
Planul Local de Acţiune este rezultatul procesului 
participativ al Grupul Local de Sprijin URBACT. 
Acesta conţine o foaie de parcurs şi un plan detaliat 
(inclusiv calendarul şi informaţiile de finanţare) 
pentru oraş cu scopul de a oferi soluţii la provocările 
urbane abordate în fiecare reţea URBACT. 
 
Ghidul: linii directoare şi instrumente pentru 
Grupurile Locale de Sprijin  
 
Ghidul Grupului Local de Sprijin URBACT a fost 
actualizat cu experienţa reţelelor anterioare pentru a 
ajuta oraşele partenere la funcţionarea eficientă a 
Grupurilor Locale de Sprijin şi la elaborarea 
Planurilor Locale de Acţiune. Alături de Schema 
Naţională de Instruire, Universitatea de vară şi 
trainingul pentru reprezentanţii aleşi, acesta este un 
element cheie în repertoriul URBACT pentru a 
sprijini comunitatea oraşelor URBACT. 
 

Ghidul (Toolkit) introduce liniile directoare şi 

instrumentele care s-au dovedit utile în a aduce 

laolaltă părţile interesate ale unui oraş, şi facilitând 

colaborarea în analiza provocărilor urbane şi 

crearea în comun a unor soluţii. Setul de 

instrumente este destinat să ofere inspiraţie şi 

orientare, nefiind prea prescriptiv sau restrictiv. Aşa 

cum se spune în prefaţă „Noi recunoaştem că există 

multe culturi de lucru şi o varietate de abordări 

pentru participarea în Europa. Fiecare GLSU se 

confruntă cu diferite provocări şi instrumente, iar 

metodele de lucru vor trebui să fie adaptate la 

fiecare set de circumstanţe”. 

Cele cinci capitole ale ghidului de instrumente 

pentru oraşele URBACT direct către măsurile 

necesare pentru a constitui un Grup Local de Sprijin 

URBACT şi realizarea în comun a Planului Local de 

Acţiune: 

 

 Capitolul 1 - Constituirea unui Grup Local de 

Sprijin URBACT 

 Capitolul 2 - Funcţionarea unui Grup Local de 

Sprijin URBACT 

 Capitolul 3 - Crearea unui Plan Local de Acţiune 

 Capitolul 4 - Realizarea celor mai multe activităţi 

transnaţionale 

 Capitolul 5 - Consolidarea capacităţilor 

 

O serie de instrumente utile, documente şi alte 

resurse sunt, de asemenea, enumerate în anexe. 

 

http://urbact.eu/?id=1870
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK74/urbact.eu/fileadmin/general_library/URBACT_Toolkit_Artwork_web.pdf
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-training-on-participative-action-planning/
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-training-on-participative-action-planning/
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/national-training-on-participative-action-planning/
http://university2013.urbact.eu/
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/training-for-elected-representatives/
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În urmatoarele şase săptămâni, el va fi tradus în 

aproximativ 15 limbi ale UE. 

 

Pentru informaţii suplimentare: 

 Instrumentul Grupurilor Locale de Sprijin 
URBACT - PDF 

 Grupurile Locale de Sprijin URBACT – website 

 Raport Special Universitatea de Vară URBACT 
2013 – Lucrând şi învăţând împreună pentru a 
crea soluţii noi - website 

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/URBACT_Toolkit_Artwork_web.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/general_library/URBACT_Toolkit_Artwork_web.pdf
http://urbact.eu/?id=1870
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/urbact-events/?entryId=4912
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/urbact-events/?entryId=4912
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/urbact-events/?entryId=4912


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URBACT is a European exchange and learning 

programme promoting sustainable urban 

development. 

It enables cities to work together to develop 

solutions to major urban challenges, reaffirming the 

key role they play in facing increasingly complex 

societal challenges. It helps them to develop 

pragmatic solutions that are new and sustainable, 

and that integrate economic, social and 

environmental dimensions. It enables cities to share 

good practices and lessons learned with all 

professionals involved in urban policy throughout 

Europe. URBACT is 181 cities, 29 countries, and 

5,000 active participants 

 

 

 www.urbact.eu/project  

 


