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Temele legate de protecţia terenurilor intravilane, 
precum şi reutilizarea şi refuncţionalizarea ariilor 
urbane centrale, ocupă un loc important în cadrul 
strategiilor europene privind dezvoltarea durabilă 
a oraşelor. În mod particular, legătura dintre 
utilizarea terenurilor şi modelele de management 
privind utilizarea terenurilor, atât  în oraşe cât  şi în 
zone metropolitane, cu o atenţie specială asupra 
managementului dezvoltării urbane, a început să 
capete o importan ţă din ce  în ce mai mare.

În acest context, proiectul USE Act doreşte să 
exploreze noi oportunităţi de dezvoltare reziden-
ţială a  oraşelor, atât pentru locuitori cât şi pentru 
mediul de afaceri, luând în considerare 
potenţialul de teren existent în intravilan, fără a 
mai afecta ariile extravilane. Fiecare partener s-a 
angajat să dezvolte un plan de acţiune integrat, 
bazat pe reducerea consumului de teren, pentru a 
permite o dezvoltare urbană sustenabilă, printr-o 
utilizare mai eficientă a zonelor intravilane.

Pilonul tematic al proiectului este: Cum să facilitezi 
legături între Instrumentele de planificare a 
dezvoltării urbane (facilităţi fiscale, proceduri, 
parteneriate) astfel încât să rezulte intervenţii 
integrate pozitive realizate în zonele urbane. 
Aceste deziderate pot fi realizate, prin activitatea 
reţelei tematice şi prin schimburi de experientă la 
nivelul oraşelor partenere în cadrul  proiectului.
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Parteneri USEAct

Faza de dezvoltare

Napoli (Italia)  Partener iL der 

Atena (Grecia)

Zona Metropolitană Baia Mare(RO)

Barakaldo (Spania)

Dublin (Irlanda)

Faza de implementare 

Buckinghamshire (Marea Britanie) 

Nitra (Slovacia)

Județul Østfold (Norvegia) 

Regiunea Riga e(L ot nia)

Trieste (Italia)

Viladecans (Spania)
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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
<Zona Metropolitană Baia Mare> 
Departamentul Programe şi Proiecte

Paul Pece
Coordonator Proiec
 

t

Marius Ecea
Coordonator local
 
Contact:       
tel +40 362 421936  - fax. + 40 362 421937     
e-mail info@zmbm.ro
 www.zmbm.ro

Gaetano Mollura
Coordonator Proiect USEAct
Contact:
tel +39 081 7958932 - 34 - 17              
email  gaetano.mollura@comune.napoli.it 
             urbactnapoli@comune.napoli.it

Expert proiect
Vittorio Alberto Torbianelli
Expert Proiect USEAct 
Contact:
tel +39 040 5582749
email vittorioalberto.torbianelli@arch.units.it

www.urbact.eu
www.urbact.eu/useact
Join USEAct on facebook 

Partener
Zona Metropolitană 
Baia Mare
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Partener  iL der
Oraşul Napoli

 




