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ATTRACTIVE DANUBE: Îmbunătățirea Capacității pentru  
Creșterea Atractivității Teritoriale a Regiunii Dunărea 

 
Atelierul de lucru nr.  2 – Minuta întâlnirii  

 
 
Dată:  18.10.2017 
Durată:  5 ore (11:00 – 16:00)  
Locație:  Sala Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, Bulevardul Eroilor nr. 8, 

Municipiul Brașov.  
 

A. Scopul atelierului de lucru  
 
Întâlnirea a făcut parte dintr-o suită de trei astfel de ateliere naționale, derulate prin proiectul 
„ATTRACTIVE DANUBE” pentru a identifica, la nivel national, seturile de indicatori ce pot fi utilizate 
pentru monitorizarea și evaluarea atractivității la niveluri diferite teritoriale. Prima întâlnire de 
lucru a avut loc în data de 29 Iunie 2017 la București și a fost organizată la sediul Registrului 
Urbaniștilor din România, urmărind să deschidă dialogul cu profesioniști, instituții și nivelul 
administrativ central. După această discuție de principiu, întâlnirea din data de 18 Octombrie 2017 a 
fost organizată în Brașov, cu sprijinul Agenției Metropolitane Brașov, al Primăriei Municipiului Brașov 
și al asociației CLUSTERO, în scopul de a duce discuția mai aproape de problemele, soluțiile și 
particularitățile locale și regionale din România.  
 

B. Participanți  
 

La eveniment au participat 30 de reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații:  
 

▪ Agenția pentru dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) – Adrian Purcaru, Daniela 

Drăgulin; 

▪ Agenția Metropolitană Brașov – Dragoș Florin David, Mircea Segărceanu, Gabriela 

Brașoveanu, Cătălin Frangulea Pastor, Alina Nicoară, Elena Roman;  

▪ Consiliu Județean Brașov –Cornel Negrea; 

▪ Primăria Municipiului Brașov –Violeta Bulgariu, Larisa Andrei; 

▪ Primăria Orașului Râșnov –Mircea Sorin Tobă; 

▪ Primăria Municipiului Codlea –Lucian Gabor; 

▪ Primăria Municipiului Săcele –Ciprian Nițescu, Gheorghe Robert Copoț, Lucian Pascu; 

▪ Primăria Comunei Vulcan –Diana Țolovici; 

▪ Grup de Acțiune Locală Ținutul Bârsei –Silviu Cojocariu, Oana Elena Papione, Rareș 

Postolachi; 

▪ Uniunea Arhitecților din România - Centru – Cornel Taloș;  

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

Dunării” - Gheorghe Ionașcu; 

▪ Clusterul de Technologie și Inovare / ProDemocrația / Iceberg – Ionuț Țața; 

▪ Clusterul Green Energy – Luminița Ioana Vlaicu; 

▪ Asociația Incubatoarelor și Centrelor de Afaceri din România / CLUSTERO – Lajos Vajda; 

▪ URBASOFIA – Pietro Elisei, Sabina Leopa și Ágota Barabás. 
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C. Modul de organizare  
 
Atelierul de lucru a avut trei secțiuni principale, care au urmărit:  

▪ Introducerea / familiarizarea participanților cu proiectul „ATTRACTIVE DANUBE”, a scopului și 
rezultatelor acestuia, cu initiative și studii regionale referitoare la atractivitate teritorială 
prezentate de co-organizatori, și consultarea punctelor de vedere ale participanților referitor 
la acest concept;  

▪ Discuții și dialog pe tema specificităților regionale și locale în cazul României și a elementelor 
de capital teritorial ce pot fi cuantificate și evaluate (calitativ și cantitativ);   

▪ Identificarea potențialelor seturi de indicatori specifici nivelul României care pot susține 
procese de politică publică și planificare teritorială orientate către valorificarea capitalului 
teritorial și a conceptului de atractivitate teritorială.  

 
D. ATELIERUL DE LUCRU 

 
Secțiunea 1 (11:00 - 12:30) – PREZENTĂRI (anexate):  
 
1. ATTRACTIVE DANUBE: Îmbunătățirea capacității de creștere a atractivității teritoriale în 

Regiunea Dunării (Sabina Leopa, URBASOFIA)  
▪ Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării și instrumentele de implementare;  
▪ Capital teritorial și atractivitate teritorială: caracteristici;  
▪ Contextul și trend-uri la scară macro-regională;  
▪ Maximizarea avantajului competitiv: Proiectul ATTRACTIVE DANUBE;  
▪ Stadiul proiectului, rezultate intermediare și obiectivele atelierului;  
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▪ Finalitate: Rezultatele proiectului și platformele Territorial Attractiveness Monitoring 

Platform (TAMP) și Common Territorial Attractiveness Monitoring Platform (CO-TAMP) 
ce vor fi dezvoltate prin proiect.  

 
2. Valorificarea capitalului teritorial și a atractivității la nivel regional / al zonei metropolitane 

Brașov (Cătălin Frangulea, Zona Metropolitană Brașov) 
 

 
 

3. ATTRACTIVE DANUBE - Abordarea prin clustere (Vajda Lajos, vicepreședinte Asociația 
Clusterelor din România) 

▪ Importanța abordării regionale în definirea atractivității în România; 
▪ Potențialul balneo-turistic al României ca element 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 

sporite a unui loc, sau a unui teritoriu; 
▪ Importanța mobilizării diferiților actori din teritoriu în conturarea atractivității teritoriale: 

abordarea „4 leaf clover”.  
 

4. Intervenție – Ionuț Țața, președinte Clusterul Tehnologie și Inovare / Aisberg 
▪ Spațializarea și contextualizarea stării de fapt la nivel național cu privire la atractivitatea 

mediului de afaceri (rata de supraviețuire a start-up-urilor, rata antreprenoriatului, 
dependența de salariu, harta hub-urilor) și a mediului cultural (consumul de cultură, 
bugetele culturale și investiții / eforturi ale marilor orașe, conceptul de „cultural 
liveliness”);  

▪ Nevoia de corelare a elementelor atractive cu infrastructura, și de cunoaștere a 
capacității / fluxurilor de tranzit, pentru intervenții unde este necesar;  
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▪ RIS3 (Research & Innovation Smart Specialization Strategies) – Strategiile regionale și 

importanța evaluării impactului acestora.  
 
 

 
Finalul secțiunii nr. 1 a constat într-o scurtă discuție de feedback pe tema celor prezentate anterior. 
Participanții au ridicat mai multe probleme cu privire la dezvoltarea armonioasă teritorială și 
necesitatea capitalizării avantajelor competitive prin creșterea cooperării între actorii cheie, 
transformând competiția între localități și teritorii în conlucrare.  
 
Secțiunea 2 (12:45 - 13:45) a constat într-o discuție liberă în plen, pentru a identifica componentele – 
cheie de capital teritorial și necesitățile grupurilor de actori implicați în procesul de planificare 
teritorială. Cele mai importante puncte de discuție sunt sintetizate mai jos:  
 

▪ România are o poziție strategică la nivel de Uniune și ar trebui să se constituie ca un nod 
de integrare, să articuleze cercetarea și bunele practici la nivel regional, să reprezinte un 
„studiu de caz”, în sens benefic, pentru Bulgaria și Serbia;  

▪ Inovarea, dezvoltarea inteligentă și capitalul teritorial nu au granițe administrative – 
abordarea trebuie să fie una integrată la nivel contextual;  

▪ Similar cu vestul Europei, însă considerabil mai accentuat datorită fluxului migrator mare, 
se remarcă tendința de declin a orașelor mici și mijlocii. TAMP și CO-TAMP ar trebui să 
reprezinte instrumente de poziționare strategică și regândire a „ofertei” pe care acestea 
o pot face actualilor și viitorilor locuitori, dar și investitorilor / turiștilor;  
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▪ Din punct de vedere al specificităților, România se remarcă printr-o identitate culturală 

foarte diversificată; fiecare regiune (istorică) prezintă propriile avantaje și caracteristici 
cultural-turistice și de patrimoniu;  

▪ Importanța considerării tuturor elementelor de patrimoniu: 1) material (natural, cultural-
istoric) și 2) imaterial.  

▪ Este dificil de evaluat atractivitatea unei zone / regiuni în baza analizei cantitative a 
patrimoniului, tocmai datorită specificului foarte diversificat. Patrimoniul cultural-istoric 
al României începe, din punct de vedere temporal, cu elemente de valoare arheologică și 
importanță internațională (Cultura Cucuteni, tăblițele de la Tărtăria) și continuă cu 
elemente regionale de valoare ce nu permit comparabilitate (eg. bisericile fortificate din 
Transilvania). Trebuie identificată o modalitate de evaluare / categorisire a patrimoniului 
prin indicatori, sau seturi de indicatori, care să nu fie reductivă la „există / nu există”.  

▪ Patrimoniul imaterial (tradiţii, obiceiuri, meşteşuguri, producţii orale, mituri, modalităţi 
specifice de a practica o anumită îndeletnicire – realităţile culturale unice și proprii unei 
anumite arii geografice sau etnice) – definit și protejat prin legea Nr. 26/2008 trebuie de 
asemenea să intre în lista elementelor de atractivitate teritorială. A fost adus în discuție 
exemplul comunei Ciocănești din Moldova (festivalul mondial de plutași și cel de ouă 
încondeiate). Pe lângă cele de mai sus, un element important, de „caracter național”, 
este ospitalitatea. Deși nu există studii, proiectul ar putea propune considerarea evaluării 
(de percepție, a vizitatorilor) ospitalității la nivel local / regional.  

▪ Din punct de vedere teritorial, puține din regiunile NUTS2 la nivelul României au 
omogenitate în specific. Cel mai bun exemplu este regiunea Sud-Est – indicatorii sau 
evaluarea la nivel regional ar fi astfel lipsite de relevanță.  

▪ Valorificarea capitalului teritorial este o problemă de capacitate: o capacitate redusă atât 
a beneficiarilor cât și a celor care ar trebui să îi sprijine. În acest sens, se cere o corelare a 
ministerelor și autorităților de management pentru programele POCA, POCU, POR și 
celelalte în scopul unei mai bune implementări a proiectelor. Nu ajută optica „orice se 
finanțează”.  

▪ O altă barieră este slaba disponibilitate a instrumentelor cu adevărat strategice pentru 
valorificarea elementelor de atractivitate; în această perioadă, există SIDU (Strategiile 
Integrate de Dezvoltare Urbană), însă procesul de elaborare a fost împărțit în mai multe 
etape și este dificil să se asigure o coerență de proces;  

▪ „Regulile” se schimbă prea des în ceea ce privește planificarea, de aceea nu există 
instrumente comparative, realiste, de autoevaluare a performanței în planificare și 
strategie. Actorii care implementează strategii și politici la nivel teritorial nu sunt aceiași 
cu cei care le elaborează, și nu există indicatori de performanță care să permită 
comparabilitate cu perioadele anterioare de planificare. Din acest punct de vedere, unul 
dintre cei mai importanți pași de realizat la nivel național este acela de a asigura 
continuitatea de proces, pentru orice politică de dezvoltare sau de valorificare a 
capitalului național / regional / local.  

▪ România are aproape 44% populație rurală, la care se adaugă populația ce trăiește în 
orașe mici și localități aparținătoare ale acestora cu caracteristici rurale; relevarea 
elementelor de potențial ale regiunilor rurale este la fel de importantă ca analiza 
orașelor, însă și aici există tipologii diferite de capitaluri. Posibili indicatori: structuri de 
cooperare în agricultură / agroturism, brand-uri agricole, potențial pentru agroturism, 
elemente de peisaj natural specific, productivitate a solului (în zonele cu agricultură 
intensivă),..  
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▪ Seturile de indicatori ar trebui să se concentreze, referitor la stimularea investițiilor, în 

relevarea elementelor de potențial (eg. pentru industrie – conectivitate, resurse 
materiale, resurse umane, programe și facilități, etc);  

▪ Pentru specializarea inteligentă a regiunilor și teritoriilor, un aspect important este 
realizarea de pacte teritoriale – de cooperare PPPP. Pentru dezvoltare culturală, a 
politicilor publice cu un impact real asupra teritoriului, o soluție ar fi implementarea de 
sisteme de standardizare procedurală, pentru a facilita cooperarea administrațiilor și 
instituțiilor publice cu ONG-uri, instituții de cercetare, companii. Cooperarea, orizontală 
și verticală, rămâne cel mai important factor care poate favoriza o strategie pentru 
atractivitate teritorială de durată la nivelul României.  

 

 
 
Secțiunea 3 (14:30 -15:30) – discuția liberă a continuat cu un tur de masă, în care au adus completări 
celor discutate următorii participanți:  
 

▪ Dna. Larisa Andrei (Primăria Municipiului Brașov) 

o În evaluarea atractivității teritoriale, se poate porni de la motivele pentru care 3-
4 milioane de români lucrează în afară; mult din această decizie ține de lipsa 
competenței în domenii-cheie.  

o Calitatea locuirii este o bază pe care ar trebui să se construiască și celelalte 
inițiative – cu alte cuvinte, ar trebui asigurată mai întâi atractivitate pentru 
locuire, pentru locuitori.  

o Ca proiect-fanion din punct de vedere al creșterii (sau experimentării) 
atractivității teritoriale în regiunea Dunării – Donauradweg.  

▪ Dna. Luminița Vlaicu (Clusterul Green Energy)  

o Propunere proiect - „Un sat, un megawatt”, ce are ca scop folosirea biomasei ca 
sursă de energie alternativă;  
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o Culoarul Rucăr-Bran – elemente cheie pentru atractivitatea teritorială a zonei 

sunt meșteșugurile și manufactura, turismul rural-montan: prezența în zonă și în 
arealul Muscel a „satelor vii” ca element de specificitate;  

▪ Dl. Cornel Taloș (Uniunea Arhitecților din România – Centru):  

o Există o istorie străveche la nivelul țării, și mai departe de civilizația Cucuteni care 
a ajuns cunoscută, s-au pierdut ori uitat multe informații – la Schela Cladovei s-au 
descoperit urmele celei mai vechi așezări umane stabile din Europa, spre 
exemplu.  

o Multă cunoaștere nu a fost transmisă mai departe, și din acest punct de vedere, 
o prioritate este promovarea, comunicarea, diseminarea marilor valori, inclusiv 
civilizațiilor arhaice istorice.  

▪ Dna. Alina Nicoară (Agenția Metropolitană Brașov): 

o Inițiativa vine în completarea a din ce în ce mai multe studii în direcția 
atractivității teritoriale;  

o Trebuie considerată o abordare orientată către locuitori și potențiali locuitori, 
dar și către potențiali investitori;  

o Ar trebui să se finalizeze cu o bază de date pentru orientare (un Atlas al 
atractivității teritoriale)  

▪ Dl. Cătălin Frangulea (Agenția Metropolitană Brașov):  

o Platforma TAMP este oportună și în eliminarea confuziilor datorate informațiilor 
statistice limitate (spre exemplu, aferente zonelor productive);   

▪ Dl. Adrian Purcaru (Agenția de Dezvoltare Centru):  

o Un element-cheie: așteptările (locuitorilor, turiștilor, beneficiarilor, populației în 
genere). Ar trebui evaluat gradul de fericire pe care îl oferă fiecare proiect. În 
acest sens, un indicator (dificil de cuantificat, însă poate mai relevant decât 
indicatorii naționali din hărțile generice la nivel European ale EUROSTAT, etc.) ar 
fi produsul național de fericire.  
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E. Concluzii. Rezultatele chestionarului circulat în cadrul atelierului  
 
Cu ajutorul chestionarului și în cadrul sesiunii de concluzii, au fost identificate de către participanți 
elementele cheie care determină atractivitatea zonei/localității în raport cu domeniile relevante: 

• Economie: s-a agreat la nivel general asupra accesibilității, starea infrastructurii a 
zonei/localității și la gradul de dezvoltare economică, fluxul de investiții. 

• Social: aspecte legate de învățământ, cum ar fi nivelul educației și prezența mediului 
universitar; s-au identificat ca elementele cheie pentru societate: gradul de siguranță, 
calitatea vieții și gradul de fericire al locuitorilor. 

• Mediu: s-a agreat la nivel general asupra gradului de poluare, importanța patrimoniul natural 
și poziția geografică a zonei/localității. 

• Cultură și patrimoniu cultural: elementele cheie au fost identificate fiind ca diversitatea 
culturală, dezvoltarea turistică în funcție specificitatea zonei (montan, balnear, istoric) 
valorizarea patrimonial imaterial (meșteșuguri, diversitatea gastronomică). 

 
Cu ajutorul chestionarului completat în cursul atelierului, a fost posibilă clasificarea în ordinea 
importanței, în accepțiunea participanților, a următoarelor categorii de indicatori relevanți pentru 
monitorizarea și măsurarea atractivității teritoriale din punct de vedere al următoarelor:  
 
Cadrul natural și patrimoniul cultural (1 – cel mai important, n – mai puțin important) 
1. Gradul de poluare: apă, aer, sol, zgomot;  
2. Indicatori ai biodiversității  
3. Situri și areale protejate  
4. Indicatori cu privire la acțiuni de reducere a impactului uman asupra mediului: reciclare, tratare, 

etc. 
5. Producția de resurse (regenerabile și neregenerabile)  
6. Consumul de resurse (casnic, industrial). 
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Mediu construit și patrimoniu construit  
1. Accesibilitatea rutieră, ferată, aeroportuară,  
2. Calitatea spațiului construit și de locuit,  
3. Indicatori privind rețelele de comunicații,  
4. Indicatori calitativi și cantitativi pentru infrastructura de transport  
5. Gradul de protejare și valorificare al patrimoniului cultural construit  
6. Densitatea și importanța recunoscută național / internațional a patrimoniului cultural; 

 
Elemente socio-demografice și culturale  
1. Indicatori ai sistemului, infrastructurii și serviciilor de educație, 
2. Indicatori ai infrastructurii și serviciilor culturale,  
3. Indicatori ai sistemului, infrastructurii și serviciilor de sănătate,  
4. Indicatori ai siguranței populației și infracționalitate,  
5. Indicatori ai nivelului de trai,  
6. Indicatori principali de dinamică demografică; 

 
Capital economic și forță de muncă  
1. Oportunități economice: parcuri industriale, clustere, acceleratoare, etc.,  
2. Dinamica câștigului salarial,  
3. Dinamica și sustenabilitatea firmelor 
4. Cererea de muncă: dinamica și ponderile locurilor de muncă pe categorii economice  
5. Indici de productivitate (în agricultură, industrie, a forței de muncă, etc)  
6. Forța de muncă: ocupare și șomaj, pe ramuri; 

 
Elemente de capital instituțional  
1. Durata de obținere avize / aprobări pentru realizarea unor investiții  
2. Percepția asupra: corupției, ușurinței de a face afaceri,  
3. Execuția bugetelor locale / capacitatea financiară a instituțiilor publice locale  
4. Indici privind capacitatea administrative  
5. Parteneriatele în sistem Public-Privat  
6. Rata absorbție fonduri EU / rata finalizare investiții contractate; 

 

 
F. Concluzii și pași următori  
 
Încheierea al doilea 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 Februarie 2018 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. 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:  

▪ Indicatori de mediu - cadru natural;  
▪ Indicatori privind cadrul cultural - patrimoniul cultural imobil-tradiții și obiceiuri;  
▪ Indicatori privind potențialul turistic;  
▪ Indicatori de accesibilitate;  
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▪ Indicatori privind potențialul mediului de afaceri;  
▪ Indicatori cu privire la calitatea vieții;  
▪ Indicatori privind instrumentele pentru urbanism și amenajare a teritoriului;  

 
3. În perioada Februarie 2018, se va organiza cel de-al treilea atelier de lucru la nivel național, 

locația acestuia urmând a fi anunțată în perioada următoare. Astfel, în pregătirea celui de-al 
treilea atelier de lucru, se vor derula următoarele activități principale:  

 
▪ 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;  
 

▪ Elaborarea primului draft de listă de indicatori, de către echipa URBASOFIA, care va fi 
partajat cu participanții și alte părți interesante relevante de la nivel central, regional și 
local din România, în scopul obținerii de puncte de vedere și completări / poziții și pentru a 
continua dialogul, în pregătirea celui de-al treilea atelier. URBASOFIA va transmite draft-ul 
în cursul primei jumătăți a lunii Noiembrie 2017.  

 
 
 
 
București, 
24.10.2017 

Echipa URBASOFIA 

Dr. Pietro Elisei, 
Sabina Leopa, 

Ágota Barabás 


