Interviu cu cele şase Grupuri Locale de Sprijin din cadrul
Schemei Naţionale de Instruire URBACT II, care a avut loc la
Bucureşti
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.
Scopul acestui seminar 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.

Secretariatul Tehnic Comun URBACT II a organizat sesiunea de instruire în colaborare cu
Autorităţile Naţionale din fiecare stat partener în cadrul URBACT II. Cea de-a doua sesiune
va avea loc în perioada toamnă-iarnă a acestui an .
Cine sunteţi şi care este rolul dumneavoastră în Programul URBACT? Din ce reţea faceţi parte?

La seminar au luat parte cei şase parteneri implicaţi în proiecte din cadrul celui de-al treilea
apel: Alba Iulia (CityLogo), Baia Mare (USE ACT), Baia Sprie (4D Cities), Suceava
(URBACT Markets), Iaşi (RE-Block) şi Vaslui (Sustainable Food for Urban Communities).
În cadrul acestui interviu au răspuns dl. Dan Carpov, Şef serviciu Strategii, Dezvoltare şi Cooperare,
din partea municipiului Baia Mare, dl. Dorin Paşca, primarul municipiului Baia Sprie, dl. Cezar
Olaru de la primăria municipiului Suceava şi dna. Mariana Negură, medic veterinar în cadrul
Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din Vaslui.
Ce aşteptări aveţi de la acest training?
În general, aşteptările participanţilor la training au coincis, ceea ce înseamnă că cerinţele şi scopurile
lor au fost similare, în ceea ce priveşte ameliorarea şi rezolvarea unor situaţii din oraşele din România.
În timp ce dl. Cezar Olaru doreşte să îşi îmbunătăţească abilităţile de lucru cu echipa sa, dna. Mariana
Negură a răspuns: „Doresc să avem cu toţii o viziune mai bună asupra acestui „fenomen” URBACT şi,
de asemenea, doresc să înţeleg mecanismul de funcţionare al modalităţilor prin care pot ajuta
comunitatea din care fac parte”. O prezenţă foarte interesantă în cadrul acestei întâlniri a fost dl.
primar Dorin Paşca, reprezentantul municipiului Baia Sprie, care a afirmat: „Îmi doresc ca acest
seminar să constituie o ocazie prin care să se producă un schimb eficient de experienţă cu alte oraşe,
eu fiind interesat să observ cum şi-au abordat ceilalţi specialişti proiectele, şi, nu în ultimul rând, sper
ca acest seminar să fie un suport pentru a depăşi provocările din Baia Sprie”.
Cum vă va fi de folos în viaţa profesională acest seminar?
Foarte mulţi dintre participanţi au afirmat că doresc să îşi îmbunătăţească calitatea discursului, a
metodei de lucru, de înţelegere şi de abordare a proiectelor în care sunt implicaţi.

Dl. Dan Carpov, unul dintre cei mai creativi
participanţi la acest seminar, spune: „Doresc
să mă folosesc de noţiunile aflate aici pentru
a aborda şi celelalte proiecte cu finanţare
europeană în aceeaşi manieră responsabilă şi
coerentă.”
Ce aţi învăţat din acest seminar?
Tot dl. Dan Carpov afirmă: „Sunt foarte
încântat să particip la acest seminar, pentru
că am şansa de a afla mai multe informaţii
despre Programul URBACT şi proiectele
lor. De asemenea, am observat că am
(re)găsit soluţii şi probleme locale. Este
foarte interesant felul în care putem învăţa din experienţa celorlalte echipe”, completează dna. Negură.
Cum vă veţi informa colegii cu privire la cele învăţate cu această ocazie?
Persoanele care au participat la acest training spun că îşi vor pune în temă colegii cu privire la
informaţiile aflate, organizând o întrevedere specială cu aceştia, imediat ce sosesc. Fiecare participant
a primit la începutul seminarului o mapă cu programul acestuia, materialele de lucru şi revista
URBACT Tribune, pentru a fi prezentate colegilor care nu au putut fi prezenţi la eveniment.

