Comunicat de Presă

or. Ungheni, 23 mai 2014
Partenerii Proiectului „ Elaborarea și Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană” își împărtășesc
bunele practici în cadrul seminarelor și vizitelor de studiu
Primăria oraşului Ungheni împreună cu partenerii din cadrul Proiectului „Elaborarea și Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare
Urbană” MIS-ETC: 2020 (Asociația Zona Metropolitană Iași (Romania) – Partener 1, Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) – Partener 2 și
Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova) – Partener 3) au dat start Grupului de Activități 5 “Consolidarea capacităților locale privind
implementarea Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană.”
În perioada 20 – 21 mai 2014, șase reperezentanți ai autorităților publice locale din orașul Ungheni, trei reprezentanți ai autorităților publice
locale din raionul și orașul Novoselytsya, Ucraina și doi reprezentanți ai Institutului de Dezvoltare Urbană au participat la Iași la un training și o
vizita de studiu organizată de Asociația Zona Metropolitană Iași.
Liviu Iacob, șef birou managementul proiectelor Asociația Zona Metropolitana Iași a prezentat etapele și conținutul Planului Integrat de
Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Iași (PIDPC), obiectivele generale și specifice și în mod deosebit participanții au fost informați
despre proiectele (85) incluse în PIDPC, localizarea lor, sursele de finanțare și gradul de realizare a acestora. Au fost prezentate 14 practici de
succes. Viceprimarul municipilui Iași, Mihai Chirica, a vorbit participanților despre actualizarea PUG al municipiului Iași și detalierea acestuia
prin Planurile Urbanistice Zonale. Autoritățile publice locale din Ungheni și Novoselytsya au aflat despre procedurile utilizate în România pentru
operarea modificărilor în PUG: Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice de Detaliu. În prima zi a vizitei, participanții au avut
posibilitate să facă cunoștință cu studii de caz, situații de conflict și soluții în realizarea unor proiecte de revitalizare urbană.
A doua zi participanții au descoperit multe lucruri interesante referitor la ansamblul urbanistic PALAS Iași, cel mai mare proiect de dezvoltare
urbanistică din România. Ansamblul urbanistic PALAS este un veritabil "oraş în inima oraşului", situat în apropierea Palatului Culturii, PALAS
este axat pe conceptul „lifestyle center” și include shopping mall, shopping street, săli de evenimente, hotel 4*, clădiri de birouri clasa A, parcare
subterană cu aproximativ 2.500 locuri, parc şi spaţii verzi, toate construite pe o suprafaţă de peste 270.000 mp. Ansamblul urbanistic PALAS
reprezintă o formă de parteneriat public-privat și este cea mai mare investiţie privată realizată în afara Bucureştiului, de peste 265 milioane euro.
Gheorghe Sălceanu, Director GIS, Primăria municipiului Iași a informat participanții privind programele SOFT de administrare electronică a PUG,
utilizate de Primăria Iași și sistemul informațional GIS al Primăriei. Participanților li s-a oferit ocazia să vadă pe viu rezultatele unor proiecte de
succes incluse în PIDPC Iași - “Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași”, “Reabilitarea Mănăstirii Golia –
Etapa II”, “Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în Municipiul Iași”, “Sistem de management de trafic în municipiul Iași”, “Modernizarea rețelei
de linii de tramvai în polul de creștere”.
Următoarea vizită de studiu și un seminar privind managementul implementării documentației de urbanism vor avea loc în luna iunie anul curent
la Novoselytsya, Ucraina. Ultima vizită de studiu și trei seminare privind etapele de elaborare PUG, conceptele generale, structura și conținutul
PUG vor ava loc la Ungheni în luna septembrie, după ce va fi aprobat PUG Ungheni în consiliul orășenesc Ungheni.
Proiectul „Elaborarea și Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană” ( MIS-ETC: 2020) are o durată de 12 luni și este finanţat
de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este
de 166.085,40 Euro, din care 149.410,42 Euro (90%) reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
Persoana de contact: Liliana TINCU, manager de proiect
Telefon: 069230563; e-mail: lilitincu@yahoo.com, mis.etc.2020@gmail.com

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul
Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

„Graniţe comune. Soluţii comune.”
www.ro-ua-md.net
Proiect implementat
de Consiliul orășenesc
Ungheni

Proiect finanţat de Uniunea
Europeană prin Instrumentul
European de Vecinătate și
Parteneriat.

Republica Moldova
MD-3500, or. Ungheni
str. Națională 7,

Autoritatea Comună de
Management

Tel: + 373 236 2 25 77
Fax: + 373 236 2 25 77

Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administrației Publice,
România
Tel: 0040372111332
Fax: 0040372111456

Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis
să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a
50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de
stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată
diversitatea culturală şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi
valorilor cu statele din afara graniţelor sale.
Comisia Europeană este organul executiv al UE.

