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GRUPUL NAȚIONAL
ȚIONAL PENTRU OPTIMIZAREA PMUD ÎN ROMÂNIA
și a cadrului național
țional pentru conceperea, promovarea și implementarea acestora
GO – PMUD - ROMÂNIA

INVITAȚIE

Joi, 18 octombrie 2018 va avea loc a doua întrunire oficială a Grupului Național
țional pentru Optimizarea
Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) în România, inițiat de către Asociația
Asocia Orașe în
Mișcare în cadrul proiectului european Civitas PROSPERITY.
Acest grup este susținut de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)
(
și are
drept țel transformarea PMUD-urilor
urilor în instrumente eficiente de lucru, cu rezultate concrete în ceea
ce privește calitatea mobilității
ții urbane și a vieții orașelor și municipiilor românești.
române
Se urmărește
eliminarea disfuncționalităților constatate în domeniu prin propunerea de măsuri de optimizare a
cadrului legislativ dedicat și înlesnirea comunicării între diversele niveluri de guvernare
guve
și sectoare, a
schimburilor de experiență
ță și a evaluării calitative a PMUD.
Prima întrunire oficială, care a avut loc pe 19 iunie 2018, în Sala de consiliu a MDRAP, a permis
discutarea principalelor probleme în domeniu,
domeniu punând bazele unei înțelegeri
țelegeri unitare a subiectului
sub
și
a mizelor esențiale. Au fost stabilite
stabili prioritățile comune, agenda de lucru și modul de funcționare a
GO - PMUD - ROMÂNIA.
Această a doua întrunire a grupului va avea drept principală temă armonizarea PMUD cu planurile de
urbanism și cu cele de acțiune pentru energie durabilă (PAED), va beneficia de sprijinul proiectului
Civitas SUMPs-UP și va avea loc începând cu ora 9.30 la Impact HUB București
ști, Splaiul Unirii 165,
Piața
ța Timpuri Noi clădirea 2, etaj 1.
1 Dacă doriți să participați (și/sau să aderați
ți la această structură în
cazul în care nu sunteți
ți încă membru/ă)
membru/ vă invităm să completați formularul online disponibil la
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO42cWs9xivF_rEceGtmQXnhu0COt9VTlIWEvlfcuMSOEL3Q/viewform

până cel târziu pe data de 16 octombrie 2018. Participarea este gratuită,, însă numărul locurilor este
limitat, de aceea vă rugăm să vă înscrieți
înscrie cât mai repede posibil și să ne anunțați
țați dacă ulterior survin
modificări în agenda dumneavoastră.
astră.
Pentru orice fel de informații
ții suplimentare
su
sau dacă doriți
ți să transmiteți propuneri preliminare
pentru această întâlnire ori sunteți
sunteți interesat/ă de acest grup dar nu puteți participa la această
întrunire, vă rugăm să vă adresați
adresa organizatorilor.
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