Prima sesiune de instruire din
cadrul Schemei Naţionale de
Instruire URBACT II, care s-a
desfăşurat la Bucureşti
Prima sesiune de instruire din cadrul Schemei
Naţionale de Instruire URBACT II s-a desfăşurat
pe parcursul a două zile, 21-22 mai a.c., la sediul
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei Publice din Bucureşti.
Scopul acestei întâlniri a fost definirea tipurilor de
activităţi care trebuie desfăşurate de către Grupurile
Locale de Sprijin pentru faza de implementare a
proiectelor aprobate în cadrul celui de-al treilea
apel al programului. Aceste sesiuni de instruire
sunt organizate de către Secretariatul Tehnic
Comun URBACT II, în colaborare cu Autorităţile Naţionale din fiecare stat partener în cadrul
URBACT II. Având în vedere faptul că România are 6 parteneri implicaţi în proiecte din
cadrul celui de-al treilea apel, ţara noastră beneficiază de două astfel de sesiuni de instruire,
respectiv prima, care a avut loc în perioada 21-22 mai 2013 şi cea de-a doua, care se va derula
în perioada toamnă-iarnă 2013.
Seminarul a fost coordonat de dna. Simona Pascariu, arhitect-urbanist, dl. Pietro Elisei,
inginer-urbanist specialist în regenerare urbană, şi dra. Simina Lazăr, reprezentant al
Fondazione Giacomo Brodolini.
În prima zi a seminarului s-au reunit cele şase Grupuri Locale de Sprijin din fiecare oraş
participant în cadrul proiectelor URBACT II: Alba Iulia (CityLogo), Baia Mare (USE ACT),
Baia Sprie (4D Cities), Suceava (URBACT Markets), Iaşi (RE-Block) şi Vaslui (Sustainable
Food for Urban Communities). De asemenea, din partea INCD URBAN-INCERC au
participat dna. Alina Băileşteanu şi dra. Ilinca Mărgineanu, care fac parte din echipa de lucru
a Punctului Naţional de Diseminare pentru Programul URBACT II.
Programul s-a desfăşurat
într-un ritm dinamic, fiecare
echipă
participând
la
activităţile
planificate.
Acestea
şi-au
prezentat
oraşele prin intermediul unor
postere, în care au conturat
cele
mai
importante
probleme, caracteristici, dar
şi puncte forte. Fiind
întrebaţi ce aşteptări au de la
acest seminar, reprezentanţii
fiecărei echipe au contribuit
cu
răspunsuri
variate,
coroborate
cu
cerinţele
proiectelor
aflate
în
implementare, însă foartemulţi şi-au exprimat dorinţa de a dobândi şi valorifica atât

experienţa partenerilor externi, cât şi recomandările cu privire la Planurile de Acţiune Locală,
schimburile de bune practici la nivel european şi continuarea sloganului URBACT
„Connecting Cities, Building Successes”. A urmat o scurtă expunere video a unor interviuri
de la conferinţe externe URBACT, în care participanţii şi-au exprimat părerile cu privire la
importanţa dezvoltării urbane sustenabile şi integrate.
Un alt moment dinamic şi interesant al zilei a fost
conceperea unor postere care să descrie cerinţele şi
aşteptările echipelor proiectelor în care sunt implicate
oraşele; foarte interesantă şi utilă a fost interevenţia dlui.
Dorin Paşca, primarul oraşului Baia Sprie, care a punctat
importanţa unei colaborări între centrele urbane apropiate
din punct de vedere geografic şi nu numai, cum este şi cazul
oraşelor Baia Sprie şi Baia Mare.
Cea de-a doua zi a fost deschisă de trei prezentări ale
reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, dna. Irina Chicoş de la Direcţia
Generală Cooperare Teritorială Europeană, dl. Ionuţ Trincă
de la Direcţia Strategii şi Coordonare Program, şi dna.
Cristina Bălan reprezentanta Direcţiei Generale Dezvoltare
Regională.
La îndemnul coordonatorilor seminarului, fiecare echipă a
creat un arbore al dificultăţilor, în care au fost menţionate
problemele principale pe care doresc să le abordeze şi
efectele acestora. Participanţii în cadrul acestui seminar au
dat dovadă de implicare serioasă în proiecte, discutând
despre experienţe şi vizite din trecut ale partenerilor externi,
despre situaţii extrem de diferite în care au realizat că în
vestul Europei există alte sisteme şi metode de abordare a
strategiilor de dezvoltare urbană integrată.
La finalul întâlnirii s-au tras concluziile şi s-au conturat
obiectivele pe care fiecare echipă trebuie să le atingă, pentru
a dezvolta şi finaliza cu succes proiectele.
Dl. Pietro Elisei şi-a pus amprenta asupra
uneia dintre schemele conturate de dna.
Simona Pascariu, poziţionând cazul şi
situaţia României, dar şi a Italiei, graţie
vastei sale experienţe în domeniul
planificării urbane. Astfel, am reuşit să
înţelegem unde ne aflăm prin comparaţie
cu un alt stat membru al Uniunii Europene
şi cu Programul URBACT, dar şi ce avem
de făcut pentru a depăşi unele obstacole
din calea noastră în dezvoltarea urbană
durabilă.
Mulţumim, pe această cale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care
a organizat impecabil acest seminar, dnei. Simona Pascariu, dlui. Pietro Elisei şi drei. Simina
Lazăr, pentru profesionalismul de care au dat dovadă pe întreg parcursul întâlnirii.

