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ATTRACTIVE DANUBE - Îmbunătățirea Capacității pentru Creșterea 

Atractivității Teritoriale a Regiunii Dunărea 

Atelierul de lucru nr. 1 

Minuta întâlnirii 

 
Dată: 29.07.2017 

Durată: 4 ore (13:30 - 17.30) 

Locație: Registrul Urbaniștilor din România, Sala de Consiliu, Strada Tudor Arghezi, nr. 21, Sector 1, 

Municipiul București  

 

 

A. IMPLEMENTAREA ATELIERULUI DE LUCRU  

A.1. Modul de organizare 

Conform agendei, atelierul de lucru a fost implementat prin intermediul a două secțiuni principale, ce 

au avut ca scop: (1) prezentarea/familiarizarea participanților cu proiectul Dunărea Atractivă (cu 

referire la scopul și obiectivele sale), consultarea punctelor de vedere ale participanților privind 

atractivitatea teritorială și consolidarea definiției acestui concept și (2) discutarea și identificarea 

setului de indicatori specifici de atractivitate teritorială la nivelul României ce susțin diferitele 

procese de politică publică de planificare și dezvoltare teritorială.    

 

A.2. Actorii participanți 

Participanții în cadrul primului atelier de lucru au reprezentat organizații ce acoperă o paletă largă de 

actori și instituții relevante în procesul de fundamentare și elaborare a politicilor de planificare și 

dezvoltare teritorială din România, cu referire la (1) mediul academic și profesional, (2) mediul de 

afaceri, (3) autorități locale, (4) autorități publice centrale, (5) organizații regionale și (6) asociații 

profesionale de profil:  

● Registrul Urbaniștilor din România - Liliana Elza Petrișor; 

● Uniunea Arhitecților din România - Casandra Roșu, Cornel Taloș; 

● Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” - Alexandru Ionuț Petrișor;  

● Asociația Peisagiștilor din România - Diana Culescu; 

● Academia Oamenilor de Știință din România/Asociația “Comunitățile Locale Riverane 

Dunării” - Gheorghe Ionașcu; 

● Agenția de Dezvoltare Regională București - Ilfov - Ana Adumitroaiei; 

● Comuna Ștefan cel Mare, Județul Călărași - primar Nicolae Pandea; 

● Asociația Incubatoarelor și Centrelor de Afaceri din România - Vajda Lajos și Orsolya Bojte; 

● Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Radu Matei; 

● Urbasofia - Sabina Leopa, Andrei Ștefan Săbău, Miruna Drăghia și Agota Barabas; 
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B. DERULAREA ATELIERULUI DE LUCRU 

Secțiunea 1 (14:00 - 15:30) s-a compus din următoarele prezentări: 

1. Prezentarea ATTRACTIVE DANUBE - Consolidarea guvernanței și a capacităților pentru 

creșterea atractivității teritoriale a regiunii Dunărea (Sabina Leopa, Manager Proiecte 

Europene URBASOFIA), cu următoarele elemente cheie de conținut:  

● Prezentarea generală a proiectului Dunărea Atractivă, obiectivele proiectului; 

● Definirea provocărilor și a nevoilor comune din Regiunea Dunărea, definind astfel contextul 

transnațional de implementare a proiectului; 

● Prezentarea generală a conceptului de atractivitate teritorială; 

● Prezentarea sintetică a indicatorilor de atractivitate teritorială definiți prin ATTRACT-SEE și a 

platformelor TAMP și CO-TAMP; 

● Prezentarea contextului de implementare a atelierului de lucru nr. 1 în raport cu atelierele 

de lucru viitoare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prezentarea Atractivitatea teritorială a României în contextul transnațional al Regiunii 

Dunărea (Alexandru Ionuț Petrișor, Director Școala Doctorală de Urbanism din cadrul 

Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”), cu următoarele elementele cheie de 

conținut: 

● Definirea și conturarea în profil teritorial a conceptului de atractivitate teritorială a 

României cu referire la importanța abordării la nivel local a discuției asupra acestui concept 

(nivel LAU2 / UAT), cu exemplificări privind: indicele global de dezvoltare, potențialul 

natural, potențialul demografic, potențialul economic, gradul de dotare cu infrastructuri 

tehnico-edilitare a localităților, resursele socio-culturale la nivelul localităților, condițiile de 

Figura 1 - ATTRACTIVE DANUBE - Consolidarea guvernanței și a capacităților pentru creșterea atractivității 
teritoriale a regiunii Dunărea, Sabina Leopa 
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locuire, resursele turistice, accesibilitatea teritorială a României pe moduri de transport 

(feroviar și rutier);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prezentarea ATTRACTIVE DANUBE - Abordarea prin clustere (Vajda Lajos, vicepreședinte 

Asociația Clusterelor din România), cu următoarele elemente cheie de conținut: 

● Importanța abordării regionale în definirea atractivității regionale în România; 

● Potențialul balneo-turistic al României ca element de specific de atractivitate a țării noastre 

în întreg contextul transnațional al Regiunii Dunărea; 

● Importanța marketingului în promovarea, pe termen mediu și lung, a unei atractivități 

crescute a unui loc, sau a unui teritoriu; 

● Importanța mobilizării diferiților actori din teritoriu în conturarea atractivității teritoriale.  

Figura 2 – Prezentare Atractivitatea teritorială a României în contextul transnațional al 
Regiunii Dunărea, Alexandru Ionuț Petrișor 
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Finalul secțiunii nr. 1 a constat într-o discuție liberă între toți participanții atelierului de lucru, 

sintetizând într-un dialog deschis cele trei prezentări care au deschis sesiunea de lucru. Intervențiile 

doamnei Casandra Roșu și ale domnului Gheorghe Ionașcu, au vizat următoarele elemente principale 

supuse spre dezbatere: 

● Importanța clarificării modalităților prin care proiectul Dunărea Atractivă poate să răspundă 

în mod optim și concret necesităților și nevoilor reale la nivel local: cum se transferă 

rezultatele proiectului la nivelul decidenților locali?  

● Clarificări asupra principiilor de clasificare a indicatorilor definiți prin ATTRACT-SEE; 

● Importanța peisajului și a elementelor de patrimoniu natural și cultural specifice pentru 

teritoriile riverane fluviului Dunărea; 

 

Secțiunea 2 (16:00 - 17:30) s-a constituit într-o discuție liberă în plen, cu intervenții din partea 

tuturor participanților, semnalând următoarele elemente principale: 

● S-a agreat la nivel general asupra dificultăților de identificare a unui set comun de indicatori 

pentru Regiunea Dunării, luând în considerare caracterul eterogen al statelor membre din 

această regiune a Europei, dată fiind diversitatea traseului dunărean. Astfel, se consideră 

abordarea pe tronsoane a fluviului Dunărea (și a teritoriilor riverane acestuia) ca modalitate 

relevantă și edificatoare în identificarea setului de indicatori specifici de evaluare și 

monitorizare a atractivității regionale a Regiunii Dunărea; 

● S-a adus în discuție importanța abordării teritoriale a proiectului, cu referire directă la 

necesitatea ca indicatorii definiți în cadrul proiectului trebuie să susțină o strategie 

teritorială a Regiunii Dunărea (ex. Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării), 

menționându-se astfel riscul ca rezultatele proiectului (ex. indicatorii de atractivitate 

teritorială) să nu aibă suport de aplicare în realitatea teritorială a Regiunii Dunărea. În acest 

sens, un aspect important este reprezentat de corelarea seturilor de indicatori cu ariile 

Figura 3 - ATTRACTIVE DANUBE - Abordarea prin clustere, Vajda Lajos 
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prioritare din cadrul celor 4 mari obiective SUERD (Interconectarea regiunii Dunării, 

Protejarea mediului în regiunea Dunării, Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării, 

Consolidarea regiunii Dunării).  

● Dezbaterile din plen au relevat concluzii comune ale participanților în raport cu domeniile 

relevante de definire a atractivității teritoriale a țării noastre, în contextul transnațional al 

Regiunii Dunărea:  

(1) Guvernanța teritorială ca domeniu determinant în conturarea atractivității teritoriale a 

României, cu referire directă la instrumentele de cooperare teritorială între UAT-uri (ex: 

structurile asociative de tip ADI și GAL/FLAG) și rolul acestora în conturarea unei mase 

instituționale critice la nivel local pentru o atractivitate teritorială crescută, precum și 

identificarea unor indicatori relevanți pentru cuantificarea actului politic (ex. Gradul de 

participare la decizie);  

(2) Elementele ce susțin potențialul turistic și cultural al României, cu referire la definirea 

unui set de indicatori pe aceste două domenii cheie: turism și cultură; 

(3) Elementele ce fac referire la patrimoniul natural și antropic din România; 

(4) Elementele ce fac referire la diversitatea tipurilor de peisaj și la modalitățile concrete de 

identificare și cuantificare a tipurilor de peisaj; 

 (5) Definirea unui set de indicatori general valabil pentru întreg teritoriul României în 

raport cu atractivitatea teritorială și a unor pachete de indicatori specifici pentru diferite 

zone (ex. Teritoriul riveran Dunării - Delta Dunării, Dunărea de Jos,etc).  

 
 

 

 

 

 

Figura 4 - Discuție în plen în cadrul cele de-a doua secțiuni a atelierului de lucru 
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C. CONCLUZII CHEIE ȘI PAȘII URMĂTORI 

C.1. Concluzii cheie 

Încheierea primului atelier de lucru la nivelul României din cadrul proiectului Dunărea Atractivă a 

punctat unele elemente principale referitoare la următoarele ateliere de lucru ce se vor implementa 

până în Decembrie 2017 și la operaționalizarea rezultatelor proiectului: 

 

1. Setul de 22 de indicatori definiți prin proiectul ATTRACT-SEE nu sunt relevanți la nivelul 

României, ca indicatori de atractivitate teritorială a țării noastre în contextul transnațional al 

Regiunii Dunărea; 

2. Pentru România, se accentuează importanța definirii unui set de indicatori specifici și detaliați 

pentru teritoriile riverane fluviului Dunărea (ex: la nivelul județelor riverane Dunării), dar fără a 

omite importanța întregului bazin hidrografic al fluviului, ce acoperă întreg teritoriul național al 

țării noastre; 

3. Chestionarele de evaluare înmânate participanților evidențiază, la nivel preliminar, 

următoarele mesaje cheie privind conținutul și organizarea următoarelor ateliere de lucru 

referitoare la:  definirea setului de indicatori de monitorizare și evaluare a atractivității 

teritoriale a României în contextul transnațional al Regiunii Dunărea. Ilustrate conform 

priorităților programului SUERD, cele discutate pot fi subsumate următoarelor categorii de 

indicatori-cheie:  

A. Interconectarea regiunii Dunării 

• Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii   

o  Indicatori privind accesibilitatea 

• Încurajarea energiilor durabile;  

o Indicatori de mediu  

• Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni 

o Indicatori privind cadrul cultural - patrimoniul cultural imaterial -tradiții și 
obiceiuri 

o Indicatori privind potențialul turistic 

B. Protejarea mediului în regiunea Dunării 

• Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor; 

• Gestionarea riscurilor de mediu;  

• Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor  

o  Indicatori de mediu – cadru natural (pentru toate categoriile) 

C. Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării 

• Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale 
informaţiei;  

• Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor;  

• Investiţia în oameni şi capacităţi;  

o  Indicatori privind potențialul mediului de afaceri 

 

D. Consolidarea regiunii Dunării 

• Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării;  

o  Indicatori privind instrumentele pentru urbanism și amenajare a teritoriului; 
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Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor legate de 

criminalitatea organizată şi de infracţiunile grave. 

  

În acest context, s-a reiterat faptul că nu există indicatori adecvați/importanți privind atractivitatea 

teritorială, întrucât relevanța lor este contestată în studii de specialitate.  

 

Organizațiile, instituțiile și actorii cheie relevanți pentru participarea în cadrul celui de-al doilea 

atelier de lucru din proiectul Dunărea Atractivă: 

● Factorii decizionali de la nivel local și naționali; 

● Specialiști din domeniile identificate ca fiind relevante pentru atractivitatea teritorială a țării 

noastre: mediu, cultură, turism etc; 

● Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală; 

● Ordinul Arhitecților din România; 

● INCD URBAN-INCERC; 

● Facultățile de Geografie ale Universităților din Iași, Oradea, Cluj-Napoca, Timișoara; 

● Institutul Geografic al Academiei Române; 

● Reprezentanți ai universităților cu profil economic; 

● IHS Romania; 

● APUR; 

● Reprezentanți a structurilor asociative ale autorităților publice locale; 

 

C.2. Pașii următori 

În perioada Septembrie 2017, se va organiza cel de-al doilea atelier de lucru la nivel național, locația 

acestuia urmând a fi anunțată în perioada următoare. Astfel, în pregătirea celui de-al doilea atelier de 

lucru, se vor derula următoarele activități principale: 

1. Lărgirea grupului de lucru la nivelul României cu actorii/instituțiile relevante în procesul de 

fundamentare și elaborare a politicilor de planificare și dezvoltare teritorială a României și 

informarea acestora cu privire la proiectului Dunărea Atractivă; 

2. Elaborarea și diseminarea unui chestionar online, cu un set de întrebări relevante cu privire la: 

problematica atractivității teritoriale a României și a capitalului teritorial al țării noastre, 

identificarea specifică a nevoilor actorilor implicați în diferitele procese de politică publică în 

profil teritorial, definirea setului de indicatori relevanți pentru evaluarea și monitorizarea 

8atractivității teritoriale a României în contextul transnațional al Regiunii Dunărea; 

 

Data 

05/07/2017 
ECHIPA URBASOFIA     

 

 


