
Interviu cu Narciza Nenec despre 

Universitatea de vară URBACT 2013 și despre 

implicarea Municipiului Suceava în proiectul 

Piețe urbane sustenabile  
 

 

 

Cu ocazia participării la Universitatea de Vară 

URBACT (USU2013), organizată anul  acesta în 

capitala Irlandei – la Dublin, am avut plăcerea de 

a o întâlni pe doamna Narciza Nenec, consilier 

superior în cadrul Serviciului de integrare 

europeană și strategii de dezvoltare la Primăria 

Municipiului Suceava. Municipiul Suceava 

derulează în prezent proiectul URBACT Piețe 

urbane sustenabile (URBACT Markets), alături 

de alte 9 orașe partenere, precum Londra, 

Barcelona (Partener Lider), Varșovia sau Dublin. 

Doamna Nenec ne-a vorbit despre implementarea 

proiectului Piețe urbane sustenabile și ne-a 

împărtășit impresiile sale despre USU2013, din 

perspectiva oportunității de a utiliza cele învățate 

la Dublin în proiectul URBACT Markets. 

 

 

 

Știu că Primăria Municipiului Suceava și-a dorit să vină în sprijinul producătorilor 

locali de produse alimentare, dar și a meșteșugarior creatori de obiecte de cult și de 

îmbrăcăminte populară, în scopul prezervării obiceiurilor tradiționale. Cum și-a propus 

să realizeze acest deziderat prin intermediul unei rețele tematice URBACT? 

Am plecat de la convingerea că piețele urbane reprezintă o forță propulsoare pentru 

dezvoltarea locală și regenerarea urbană, cu un impact economic, social, turistic, cultural, dar 

și în domeniul planificării urbane. De aceea, obiectivul proiectului a fost transformarea pieței 

locale de produse agroalimentare și de artizanat într-o piață organizată sustenabil, prin care să 

sprijinim afacerile producătorilor locali organizați sub brandul ”Produs în Bucovina”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://university2013.urbact.eu/
http://university2013.urbact.eu/
http://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/urbact-markets/homepage/


Pe parcursul anului 2012 (6 luni), a fost derulată faza de dezvoltare a proiectului, timp 

în care s-a format Grupul Local de Sprijin și s-a ajuns la formula actuală a 

parteneriatului. La începutul acestui an, proiectul a primit aprobare pentru a trece la 

faza de implementare, un obiectiv major al acestei faze fiind elaborarea unui Plan de 

acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării piețelor locale agro-alimentare și de produse de 

artizanat. În ce stadiu al procesului de formulare al Planului Local Acțiuni va aflați și ce 

provocări/dificultăți ați întâmpinat până acum ? 
A fost finalizată Analiza strategică și SWOT a piețelor locale permanente și volante 

organizate pe spațiul public aparținând Municipiului Suceava și a fost agreată formal de către 

partenerii proiectului. Până în prezent nu au fost întâmpinate dificultăți deosebite, procesul a 

fost planificat coerent și a găsit implicare din partea tuturor membrilor GLSU. De asemenea, 

consultările au fost dinamice și productive, rezultatele fiind cuprinse în documentul curent 

rezultat - Analiza strategică și SWOT. 

 

 

”Apreciez că Universitatea de 

Vară URBACT este o ocazie 

deosebită de a profita de 

transferul de cunoștințe, de idei, 

de practici între persoane ce 

provin din zone cu diversitate 

mare din Europa.” 

 

Îmi puteti împărtăși câteva 

impresii legate de Universitatea 

de Vară de la Dublin? Ce ați 

sperat să aflați sau să învățați 

la USU2013 și în ce măsură vi 

s-au îndeplinit așteptările ? 

 

Eu cred că aceste cursuri ale USU 2013 au fost bine organizate, scopul participării mele este 

acela de a dobândi abilități de planificare strategică prin utilizarea metodei propuse de Urbact, 

de a consolida cunoștințe practice legate de modul de organizare a consultărilor, de analizare a 

problemei, de structurare logică a procesului, de derulare a etapelor și de coordonare a unor 

grupuri de lucru tematice. În același timp, apreciez că e o ocazie deosebită de a profita de 

transferul de cunoștințe,  idei și practici între persoane ce provin din zone cu diversitate mare 

din Europa, care au profesii și niveluri de experiență diferite, de a le prelua și aplica pe cele  

care au aplicabilitate în contextul nostru local și, nu în ultimul rând, de a socializa și de a îmi 

face noi prieteni printre persoane care au activități asemănătoare cu a mea, în orașele lor. 

 

 

”Laboratoarele au fost bune ocazii să ne folosim 

creativitatea în elaborarea unor idei practice și 

inovatoare” 

 

Cum veți integra cele învățate la USU2013 în 

proiectul URBACT Markets ? 

În primul rând, sunt multe cunoștinte noi cu care 

fiecare dintre noi plecam acasă în urma participării 

la diferitele prezentări făcute de persoane cu multă expertiză, apoi sunt idei de acțiuni care pot 



fi aplicate în context local. Laboratoarele au fost bune ocazii sa ne folosim creativitatea în 

elaborarea unor idei practice și inovatoare, iar vizita de studiu în teren a arătat la modul 

concret că tot ce planificăm azi poate să se materializeze în timp, spre folosul întregii 

comunități. 

 

”Se abordează resursa umană cea mai valoroasă pentru ca un oraș să existe și să prospere 

– cetățeanul. Se dorește implicarea cetățeanului, care este și beneficiarul principal, în 

procesul de identificare a problemelor și soluțiilor.”  

 

La Universitatea de Vară, participanții au fost împărțiți în opt grupuri de discuții, 

fiecare grup urmând să găsească soluții pentru o serie de provocări urbane reale. Dvs. 

ați participat la atelierul de discuții privind îmbunătățirea serviciilor publice în orașul 

imaginar Allium. Considerați că v-a fost utilă dezbaterea la care ați participat pe 

această temă? 

Într-adevăr, situația economică, socială, demografică descrisă pentru Allium este foarte 

realistă și cu toții o recunoaștem într-o anumită măsură în orașul nostru. Problematica nu este 

deloc simplă, nici ușor de soluționat, însă existența și recunoașterea ei presupune luarea unor 

măsuri în mod obligatoriu și fără întârziere. Se încearcă, astfel, schimbarea culturii 

instituționale destul de rigide specifice autorităților publice, se caută utilizarea cât mai 

eficientă a resurselor, în special a celor financiare, se abordează resursa umană cea mai 

valoroasă pentru ca un oraș să existe și să prospere – cetățeanul. Se dorește implicarea 

cetățeanului, care este și beneficiarul principal, în procesul de identificare a problemelor și 

soluțiilor și responsabilizarea în implementarea acțiunilor, dar și în monitorizarea modului de 

funcționare. Din toate aceste puncte de vedere, consider că participarea la dezbaterea pe tema 

serviciilor publice ale secolului XXI mi-a fost utilă în viața profesională dar și pentru 

dezvoltarea personală. 

 

Ultimele activități propuse de echipa USU2013 au fost vizitele de studiu, organizate în 

dimineața de după încheierea Universității de Vară. Dumneavoastră ați ales să vizitați 

”Cooperativa de alimente Dublin” (Dublin Food Cooperative), o inițiativă a orașului 

Dublin nu foarte îndepărtată de ceea ce orașul Suceava încearcă să realizeze prin 

proiectul Piețe urbane sustenabile. Ne puteți spune câteva cuvinte despre această 

cooperativă? 

“Cooperativa de alimente 

Dublin” se prezintă ca o 

piață agro-alimentară locală 

cu aproximativ 900 de 

acționari. A fost creată în 

1983 de un grup de 

persoane care au plecat de 

la necesitatea unei 

alimentații sănătoase, 

corecte, a unui stil de viață 

activ și în comuniune cu 

natura. Aici se desfac 

preponderent produse 

locale, dar și câteva 

http://dublinfood.coop/drupal/


categorii de produse importate, însă doar de la producători cunoscuți, pentru care calitatea și 

proveniența este garantată de Comitetul administrativ ales, Organismul de coordonare, 

precum şi de un număr de Grupuri de lucru, care derulează activitatea pe bază de voluntariat. 

Piața functionează 3 zile pe săptămână: joia, sâmbăta și duminica – considerată Ziua Piețelor 

și este frecventată de foarte multe persoane, de toate vârstele, fiind și gazda unor evenimente 

locale conexe activității. 

 

 

 

”La Cooperativa alimentară Dublin, 

produsele sunt ecologice, integrale, 

irlandeze, comercializate corect față de 

cumpărători, cultivate și crescute în 

armonie cu natura.” 

 

 

 

Ce fel de produse se comercializează în cadrul Cooperativei și sub ce formă? 

Produsele expuse la vânzare sunt ecologice, integrale, irlandeze, comercializate corect față de 

cumpărători, cultivate și crescute în armonie cu natura (“environmentally friendly and cruelty 

free”), fermierul interacționează cu produsele pe durata dezvoltării producției. Cumpărătorul 

întâlnește vânzătorul/producătorul direct, și astfel se construiește un climat de încredere și 

colaborare. În spațiul dedicat vânzării se pot servi meniuri gătite local și din ingrediente 

existente în piață.  

 

Ce ați găsit ca fiind deosebit la 

Cooperativa alimentară din Dublin, 

față de alte piețe agro-alimentare? 

În primul rând, membrii asociației 

“Cooperativa de alimente Dublin” pot 

beneficia de spații de desfacere, pe care 

le pot plăti pe măsura vânzărilor și nu pe 

bază de contract cu valoare stabilită 

arbitrar. De asemenea, nu se urmărește 

realizarea de profit, ci se aplică doar un 

adaos comercial minimal reținut de 

Cooperativă (max 10%) care asigură 

acoperirea cheltuielilor cu chiria spațiului 

și celelalte cheltuieli operative; astfel se consideră că nu se va face rabat de la calitatea 

produselor urmărind realizarea de profit.  

 

 

 


