Atelier pentru discutarea cadrului național de
implementare a PMUD-urilor
Joi 18 octombrie 2018, București, România
La : Impact Hub, Splaiul Unirii 165, Timpuri Noi, clădirea 2, etaj 1
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Could you please
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form is already online. All you need to do is add the hyperlink where I have commented
provocate sunt menite să contribuie la conturarea unor recomandări personalizate în
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funcție de profilul și contextul fiecărei țări.
Printre participanți se numără reprezentanți ai administrației publice naționale și locale, ai
agențiilor regionale și ai asociațiilor autorităților locale și diverși profesioniști din domeniul
mobilității urbane.

Pentru mai multe informații, vă puteți adresa la:
Ana Drăguțescu (coordonator proiect SUMPs-Up) - ana.dragutescu@iclei.org
Irina Rotaru (Asociația Orașe în Mișcare / PROSPERITY) - oraseinmiscare@gmail.com
Elma Meskovic (organizare eveniment) - elma.meskovic@iclei.org

Evenimentul se va desfășura în limbile engleză și română, fiind asigurată traducerea
simultană pentru toți participanții.

Atelier pentru discutarea cadrului național dedicat PMUD România
București / 18.10.2018 / 14:00
La: Impact Hub București, Splaiul Unirii 165, Clădirea Timpuri Noi 2, Etaj 1
Moderator: Ana Drăguțescu / SUMPs-Up

Subiect prezentare
13:30 – 14:00

Vorbitor

Prânz (servit în locație)

14:00 – 14:15

Scurtă introducere a celor două proiecte și a
obiectivelor atelierului

Ana Drăguțescu
Irina Rotaru

14:15 – 15:15

Rezultatele evaluării privind nevoile orașelor
în materie de PMUD și situația PMUD în
Europa – studii realizate prin cooperarea celor
2 proiecte

Ivo Cre, Polis

15:15 – 16:15

Nevoia unui cadru național de îmbunătățire a
PMUD pentru a sprijini implementarea la nivel
local: identificarea unui set de subiecte
relevante pentru România

Ivo Cre, Polis /
Ana Drăguțescu, ICLEI

16:15 – 17:00

Repere pentru optimizarea PMUD în România

Irina Rotaru, Orașe în
Mișcare

17:00 – 17:30

Încheierea atelierului / concluzii

/

