
Interviu cu echipa coordonatoare a primei sesiuni de instruire 

din cadrul Schemei Naţionale de Instruire URBACT II, 

desfăşurată la Bucureşti – dna. Simona Pascariu, dl. Pietro 

Elisei şi dra. Simina Lazăr 
 

Prima sesiune de instruire din cadrul Schemei Naţionale de Instruire URBACT II s-a 

desfăşurat în perioada 21-22 mai a.c., la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice din Bucureşti. Seminarul şi-a propus  diseminarea metodei 

URBACT şi definirea tipurilor de activităţi care trebuie desfăşurate de către Grupurile 

de Suport Local pentru faza de implementare a proiectelor aprobate în cadrul celui de-

al treilea apel al programului. 

 

Sesiunile de instruire sunt organizate de către Secretariatul Tehnic Comun URBACT II, în 

colaborare cu Autorităţile Naţionale din fiecare stat partener în cadrul programului URBACT 

II. La prima sesiune de instruire au participat cele şase oraşe-partenere implicate în proiecte 

din cadrul celui de-al treilea apel, urmând ca cea de-a doua sesiune să aibă loc în perioada 

toamnă-iarnă a acestui an. 

 

 
Simona Pascariu 

Întâlnirea a fost coordonată de doamna Simona Pascariu, 

arhitect-urbanist, domnul Pietro Elisei, inginer-urbanist 

specialist în regenerare urbană, şi domnişoara Simina 

Lazăr, care a lucrat în trecut direct cu Secretariatul 

URBACT. 
 

Care este rolul dumneavoastră în Programul URBACT? 

 

„În momentul de faţă, sunt trainerul acestui eveniment 

organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, alături de Pietro Elisei şi Simina Lazăr. 

Profit de experienţa colegilor mei, în special în ceea ce 

priveşte experienţa lui Pietro, care manageriază o firmă de 

planificare urbană şi regională (URBASOFIA), şi a participat 

cu succes în mai multe proiecte URBACT în România, dar şi 

de cea a Siminei, care are o vedere de ansamblu în acest 

program URBACT, pentru a contribui la valoarea adăugată a 

acestui seminar.” 

 

Din ce reţea faceţi parte? 

 

„Fac parte, bineînţeles, din Uniunea Arhitecţilor din România, 

sunt membră a SCUPAD (Salzburg Congress on Urban 

Planning and Development) şi sunt expert geografic pentru 

România  din partea FARNET (Unitate de Suport a DG 

MARE )”, ne spune doamna Pascariu. 

„În afara coordonării acestui seminar alături de Simona şi 

Simina, fac parte din reţeaua ISOCARP–Societatea 

Internaţională a Profesioniştilor în Amenajare Teritorială”, 

răspunde domnul Elisei. 

La rândul său, domnişoara Simina Lazăr face parte din 

Fondazione Giacomo Brodolini şi participă la toate 
 

Simina Lazar 



 
Pietro Elisei 

trainingurile organizate în sprijinul Grupurilor de Suport 

Local, împărţindu-şi timpul între activităţi desfăşurate la Paris, 

Roma şi Bucureşti. De asemenea, prezenţa Siminei în cadrul 

acestui eveniment este foarte valoroasă, întrucât ne poate 

împărtăşi din experienţa dobândită în urma activităţilor din 

cadrul Secretariatului URBACT, alături de Ségolène Pruvot. 

 

Ce aşteptări aveţi de la acest training? 

 

„Personal, mă aştept ca toate oraşele implicate în proiecte 

URBACT să fie capabile să înceapă un proces de planificare 

coerent şi incluziv, din care să rezulte un Plan de Acţiune 

Locală de viitor!”, afirmă Pietro Elisei. 

În acelaşi timp, „doresc ca acest training să fie relevant pentru 

toţi participanţii, fiind un proces de învăţare şi un schimb de 

experienţă şi conducând, de asemenea, la un grad mai mare de 

încredere în forţele proprii şi la acţiune”, răspunde doamna 

Pascariu. 

 

Cum vă va fi de folos în viaţa profesională acest seminar? 

 

Putem spune că am învăţat lucruri noi despre activitatea 

Grupurilor Locale de Suport şi despre proiectele echipelor  

oraşelor participante. Este întotdeauna un bun prilej de a cunoaşte specialişti din România, implicaţi în 

probleme de dezvoltare urbană. 

 

Ce aţi învăţat din acest seminar? 

 

„Am învăţat că metoda URBACT poate fi utilă oricărui oraş!”, răspunde doamna Pascariu. Pietro 

Elisei observă că „încă este dificilă implicarea comunităţilor pentru oraşele din România, dar nu este 

imposibilă”. 

 

Cum vă veţi informa colegii cu privire la cele învăţate cu această ocazie? 

 

„Voi disemina experienţa mea în cadrul întâlnirilor de lucru din alte programe susţinute din fonduri 

structurale (Programul Operaţional Regional şi Programul Operaţional pentru Pescuit), ca şi în cadrul 

unor reţele profesionale din care fac parte (UAR, SCUPAD şi ISCOMET–Institute for Ethnic and 

Regional Studies)”, afirmă  doamna Pascariu. 

 

Prezenţa echipelor Grupurilor de Suport Local (UGSL) din fiecare oraş participant în proiectele 

URBACT este esenţială pe tot parcursul programului nostru –pentru o dezvoltare urbană integrată. De 

asemenea, consider că determinarea şi implicarea efectivă a acestor grupuri URBACT poate aduce 

beneficii concrete pe termen mediu şi lung în dezvoltarea oraşelor lor, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 

realizarea unui dialog între toţi actorii urbani implicaţi. În plus, programul prevede atât schimburi şi 

transfer de cunoştinţe la nivel naţional, cât şi între toate UGSL constituite în toate ţările Europei 

participante în cadrul Programului URBACT. Depinde doar de interesul şi de voinţa grupurilor locale 

dacă profită  de această oportunitate! 

 

Aş vrea să mai adaug că prezentările tematice şi, ulterior, dialogul cu participanţii al colegilor din 

MDRAP (Irina Chicoş-Coordonator Naţional URBACT, Direcţia Generală Programe Europene, care a 

fost şi gazda şi co-organizatoarea trainingului, împreună cu Secretariatul URBACT, Cristina Bălan-

Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Ionuţ Trincă-AM POR au reprezentat legătura substanţială 

dintre  Programul URBACT şi politicile naţionale de referinţă. 

 


