Ministrul Marcel Boloș, invitat al Centrului Științific Studențesc
de Planificare Urbană și Rurală

În data de 22 aprilie 2021, pentru un interval de peste 2 ore, studenții Universități din București
de la Facultatea de Geografie l-au avut invitat pe domnul Marcel Ioan BOLOȘ, fostul ministru al
fondurilor europene, actualul director general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Domnul prof. univ. dr. Marcel Ioan BOLOȘ le-a povestit studențiilor în cadrul Cercului Științific
Studențesc de Planificare Urbană și Rurală despre actualele provocări și tendințe din domeniul
dezvoltării urbane. Temele de interes abordate au vizat aspecte privind dezvoltarea regională,
pregătirea cadrului de dezvoltare strategică a regiunilor României, fondurile europene și
modalitățile de pregătire a proiectelor de investiții la nivelul orașelor noastre.
Studenții au avut ocazia să îi adreseze întrebări domnului ministru și am descoperit împreună că
există foarte multe oportunități când vine vorba de planificarea teritoriului și ce impact au
proiectele de dezvoltare asupra unei comunități.
Evenimentul a avut două părți principale. În prima parte invitatul special a prezentat proiectele
de succes implementate la nivelul orașelor Cluj și Oradea, precum și la nivelul altor orașe din
cadrul regiunii de Nord-Vest. Acesta a expus principalele modele de dezvoltare urbană
occidentală, subliniind dimensiunle practice ale noțiunilor pe care studenții le studiază în cadrul
specializări Planificare Teritorială la nivelul Facultății de Geografie. În continuare acesta a vorbit
despre modul în care se pot realiza proiectele și care este rolul specialiștilor în procesul de
pregătire și implementare a acestora, inclusiv din perspectiva accesări finanțărilor din fonduri
europene. Acesta a încurajat studenții să își dezvolte aptitudinile din domeniul planificării
teritoriale și să aibă curajul de a participa la elaborarea documentațiilor tehnice și studiilor ce
stau la baza obiectivelor de investiții din domeniile regenerării și mobilității urbane. A doua parte
a continuat cu întrebări punctuale din partea studențiilor la care domnul Marcel BOLOȘ a
răspuns într-un spirit jovial și le-a dat ocazia acestora să profite de prezența dumnealui și să afle
cât mai multe lucruri practice despre administrația publică din România, gestionarea fondurilor
europene și implementarea de proiecte din domeniul dezvoltării urbane.
Domnul profesor Marcel BOLOȘ este un prieten al Universității din București, precum și al
comunității geografice, acesta răspunzând mereu cu plăcere invitațiilor și inițiativelor comunității
noastre. Îi suntem recunoscători și îi mulțumim pentru prezența la întâlnirea cu studenții noștri în
cadrul Cercului Științific Studențesc de Planificare Urbană și Rurală.

