INVITAȚIE
POLITICA URBANĂ A ROMÂNIEI:
Ghidul tău pentru orașe sustenabile
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a semnat pe 29 noiembrie
2019 un contract de asistență tehnică cu Banca Mondială pentru elaborarea primei
Politici Urbane a României.
Parte a proiectului „Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a
capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România”,
în perioada martie - aprilie 2021, vor fi organizate o serie de evenimente online în toate
regiunile de dezvoltare ale țării, cu scopul de a prezenta direcțiile propuse de Politica
Urbană a României pentru dezvoltarea orașelor românești și de a dezbate modele de
bună practică pentru a crește implicarea comunității în dezvoltarea zonelor urbane.
În acest context, dorim să vă invităm în data de 13 aprilie, ora 9:30, la evenimentul
online “Politica Urbană a României, ghidul tău pentru orașe sustenabile”, care se
va desfășura prin intermediul platformei Webex. Implicarea dumneavoastră va
contribui la consolidarea unor mecanisme de dialog menite să genereze schimburi de
idei pentru valorificarea potențialului zonelor urbane.
În speranța că puteți participa la acest eveniment, vă rugăm să ne confirmați prezența
dumneavoastră
până
luni,
12
aprilie
2021,
printr-un
email
la
politicaurbana.romania@gmail.com, la telefon 0766 531 736, sau completând
formularul de înscriere disponibil aici: https://forms.gle/ugFdz3uKUQfgcpBX9.
Vă mulțumim, iar pentru mai multe informații vă rămânem la dispoziție.
Cu respect,

Marcel Ionescu-Heroiu
Specialist Senior Dezvoltare Urbană
Banca Mondială
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AGENDĂ
POLITICA URBANĂ A ROMÂNIEI:
Ghidul tău pentru orașe sustenabile
Eveniment online
“Politica Urbană a României,
ghidul tău pentru orașe sustenabile”
09:30-09:40

Sesiune de deschidere
Politica Urbană a României, ghidul tău pentru orașe sustenabile

09:40-10:10

Prezentare Politica Urbană a României
De ce este necesară o politică urbană?
Care este scopul acestei politici urbane?
Cum ajung orașele la rezultatul dorit?
Care sunt cele 5 obiective prioritare?

10:10 -11:00

Discuție aplicată
Sinergii între Politica Urbană și Programul Operațional Regional?
Cum ar putea veni Politica Urbană în sprijinul administrațiilor locale?
Ce instrumente pune la dispoziție politica pentru actualizare SIDU?

11:00 - 11:30

Sesiune de întrebări și răspunsuri
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