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https://www.worldbank.org/en/country/romania/brief/romania-urban-development


SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Dezvoltarea Regională a Județului Ilfov 

Obiectiv: Sprijinirea Consiliului Județean Ilfov în consolidarea capacității de planificare

strategică și teritorială, precum și a capacității sale de a prioritiza intervenții publice

și de a dezvolta strategii de dezvoltare specifice contextului local.

Comunicat de presă

Programul de dezvoltare urbană a 
Municipiului Brașov

Obiectiv: Sprijinirea municipiului Brașov în consolidarea capacității administrative, în

implementarea programelor de dezvoltare și regenerare urbană, precum și în

creșterea competitivității și dezvoltării economice.

Comunicat de presă

Programul de dezvoltare urbană a 
Municipiului Constanța 

Obiectiv: Sprijinirea municipiului Constanța în consolidarea capacității de planificare și

gestionare a investițiilor de capital, de gestionare a activelor municipale și a cadrului de

regenerare urbană și de implementare a strategiilor de dezvoltare și competitivitate

economică în întreaga zonă metropolitană.

Comunicat de presă | Articol | Ghiduri de regenerare urbană:  1, 2, 3, 4, 5

București: Dezvoltare urbană în Sectorul 5
Obiectiv: Sprijinirea Sectorului 5 al municipiului București în consolidarea capacității de

planificare și gestionare a investițiilor de capital și a activelor municipale, precum și în

dezvoltarea de proiecte de regenerare urbană, pentru a face zona mai atractivă pentru

cetățeni și investitori.

Comunicat de presă | Ghiduri de regenerare urbană: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

https://www.worldbank.org/ro/news/press-release/2018/11/14/the-world-bank-and-ilfov-county-council-sign-partnership-for-strategic-urban-development
https://www.worldbank.org/ro/news/press-release/2018/04/12/world-bank-and-the-municipality-of-brasov-enter-partnership-for-urban-development
https://www.worldbank.org/ro/news/press-release/2017/10/09/a-partnership-with-constanta-to-advance-the-vision-of-a-smart-and-competitive-city
https://www.worldbank.org/ro/news/feature/2017/10/09/constanta-romania
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10/09/constanta-romania
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/1_ghid-regenerare-urbana_peninsula.pdf?sfvrsn=4
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/2_analiza-fondului-construit_peninsula.pdf?sfvrsn=4
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/3_propuneri-de-interventie_peninsula.pdf?sfvrsn=4
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/ghid-cartiere-blocuri-constanta.pdf?sfvrsn=4
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/ghid-regenerare-urbana-mamaia.pdf?sfvrsn=4
https://www.worldbank.org/ro/news/press-release/2018/03/20/a-partnership-with-bucharests-district-5-to-enhance-opportunities-for-investors-and-citizens
http://www.sector5.ro/media/113918/livrabil-31-identificarea-principalelor-interventii-urbane-pentru-cresterea-atractivitatii-zonei-antiaeriana.pdf
http://www.sector5.ro/media/116231/191003-ghid-spatii-vol-1-spread_red.pdf
http://www.sector5.ro/media/116232/191003-ghid-spatii-vol-2-spread_red.pdf
http://www.sector5.ro/media/116234/fer_brochure_ro_web_200205.pdf
http://www.sector5.ro/media/116235/fer_report_ro_web_200205.pdf
http://www.sector5.ro/media/116249/portofoliu-proiecte-sector-5-logo-nouplustraseu-inel.jpg
http://www.sector5.ro/media/116248/prioritizare-proiecte.jpg


SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Programul de dezvoltare urbană a 

Municipiului Cluj Napoca 
Obiectiv: Sprijinirea municipalității Cluj-Napoca în eforturile sale de planificare,

investiții, gestionare și dezvoltare mai eficientă și durabilă a zonei metropolitane.

 Cluj: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean 
Obiectiv: Sprijinirea Consiliului Județean Cluj în consolidarea capacității de elaborare a

unui plan spațial județean, de a răspunde la dinamica pieței imobiliare și de utilizare /

dezvoltare a instrumentelor de planificare spațială, precum și de dezvoltare a unui

model de bune practici pentru coordonarea și consultarea părților interesate.

Comunicat de presă

Programul de dezvoltare urbană a 
Municipiului București 

Obiectiv: Sprijinirea municipiului București în consolidarea capacității de planificare

strategică, de planificare și gestionare a investițiilor de capital, de implementare de

programe de dezvoltare și regenerare urbană, de accelerare a programului de reducere

a riscului seismic și de îmbunătățire a mobilității urbane.

Comunicat de presă | Facebook | Gmail: estibucuresti2050@gmail.com

Politica Urbană a României
Obiectiv: Sprijinirea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în

dezvoltarea unei politici urbane clare, în conformitate cu următoarea perioadă de

finanțare a Uniunii Europene, precum și pentru dezvoltarea unei platforme de dialog cu

părțile interesate, pe subiecte de dezvoltare urbană.

Facebook | Website | Gmail: politicaurbana.romania@gmail.com

România: Estimarea Impactului Teritorial
Obiectiv: Sprijinirea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (actual

MLPDA) în dezvoltarea unui instrument de luare a deciziilor bazat pe dovezi, pentru

evaluarea impactului teritorial potențial al politicilor publice și al

programelor de investiții.

https://www.worldbank.org/ro/news/press-release/2019/05/10/world-bank-partners-with-cluj-county-to-advance-its-territorial-development-and-spatial-planning
https://www.worldbank.org/ro/news/press-release/2019/03/04/world-bank-partners-with-municipality-of-bucharest-to-support-economic-and-urban-development-and-reduce-seismic-risk
https://www.facebook.com/estibucuresti.org/
https://www.facebook.com/estibucuresti.org/
https://www.facebook.com/Politica.Urbana.a.Romaniei/
https://citadini.ro/

