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INVITAŢIE SPECIALĂ  
 
În aşteptarea noului ciclu de finanţare UE, în care accentul va cădea pe reducerea decalajelor economice 
prin inovare şi pe aplicarea noilor politici agricole comunitare, ne confruntăm cu o dublă provocare pentru 
românii care vor să profite de noile oportunităţi oferite de implementarea Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării (SUERD), aplicabilă şi finanţată la scara tuturor celor 8 regiuni şi 41 de judeţe: 
 
1. Pe de o parte, este vital să formăm o nouă expertiză naţională/regională de tip inter-disciplinar în 

Studii şi Probleme Dunărene, cu implicaţii mult dincolo de cursul fluviului şi a afluenţilor săi, cu toate 
palierele transformării avute în vedere: planificare strategică şi spaţială, dezvoltare instituţională 
durabilă, management coerent la nivel micro şi macro, formarea unei identităţi dunărene.  

2. De cealaltă parte, fondurile (estimate să ajungă între 2014-2020 până la 7-8 miliarde Euro) pentru re-
lansarea socială şi economică a macro-regiunii trebuie absorbite “de jos în sus”, prin implicarea 
comunităţilor, iar batalia se dă acum pentru un cuantum cât mai consistent acordat proiectelor 
româneşti - pentru: transporturi, turism, protecţia mediului, combaterea criminalităţii, întărirea 
capacităţii de guvernanţă etc. Şansa specială este că fondurile vor fi acordate şi gestionate direct de la 
Bruxelles. 

 
În consecinţă, Catedra Internaţională Onorifică în sprijinul SUERD, având drept Preşedinte Fondator 
Onorific pe Dl Ambasador Liviu BOTA, cu amabilul sprijin oferit de Uniunea Arhitecţilor din România, vă 
invită să luaţi parte la Sesiunea Practică de Formare “Reforma europeană a politicilor spaţiale prin 
proiectele de dezvoltare teritorială din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării”, ce va avea loc la 
sediul UAR, în perioada 12-13 decembrie 2012, între orele 14.00-19.00.  
 
În acest sens, din estimările preliminare realizate de specialişti, rezultă că la scară naţională va fi necesară 
activarea unui număr de de cel puţin 500 de promotori în cadrul birourilor pentru sprijinul SUERD, de 2-
3000 de facilitatori din mediul consultanţei de afaceri şi de circa 2000 de experţi inter-disciplinari, pentru 
asigurarea axelor tehnice, implementarea şi evaluarea proiectelor SUERD în România. 
 
În urma Sesiunii, va fi format primul nucleu forte de arhitecţi/urbanişti şi constructori, specializaţi în 
managementul proiectelor dunărene, care să întărească Reţeaua Naţională PROFEX, lansată cu sprijinul 
Ministerul Educaţiei şi ANFP la Palatul Parlamentului în luna septembrie 2012.  
 
Având în vedere numărul strict limitat de locuri şi perioada scurtă pentru înscrieri, persoanele motivate 
sunt invitate să consulte site-ul www.HouseofEurope.ro şi să transmită, până cel târziu în data de 7 

decembrie 2012, Formularul de Înscriere în atenţia Secretariatului Consorţiului Organizatoric.  

În aşteptarea expresiei Dvs. de interes, vă stăm la dispoziţie cu toate detaliile necesare, 
 
Prof. Sever AVRAM 
 
 
 
Preşedinte Executiv 
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Sesiunea Practică de Formare 

“Reforma europeană a politicilor spaţiale prin proiectele de dezvoltare teritorială  
din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării” 

~ noi provocări şi oportunităţi de carieră pentru arhitecţii, urbaniştii şi constructorii români ~ 
Uniunea Arhitecţilor din România, 12-13 decembrie 2012 

 
Miercuri, 12 decembrie 2012  
13.30 - 14.00 Înregistrarea participanţilor – sediul UAR din Str. Jean Louis Calderon, nr. 48 

 
14.00-19.00 Sesiunea Practică de Formare (I) 
� Rolul  bio-economiei în susţinerea creşterii durabile şi salvgardării Patriomoniului natural şi 

cultural al macro regiunii dunărene  
� Cadrul general, obiectivele, căile de acţiune şi perspectivele oferite de SUERD  
� Agregarea şi funcţionarea Matricei de Coordonare Naţională SUERD 
� Noul ciclu de consultare, programare şi implementare 2014-2020. Provocări, dificultăţi şi 

perspective strategice de dezvoltare. 
Exerciţiu practic asupra circuitului decizional în cadrul angrenajului guvernamental şi european 
SUERD. Rolul Consiliului Consultativ şi al organizaţiilor non-guvernamentale pan-europene. 
 
 
Joi, 13 decembrie 2012    
14.00-19.00 Sesiunea Practică de Formare (II) 
� Adaptarea conceptelor de planificare spaţială în raport cu implementarea SUERD în 

România: strategiile româneşti anterioare şi relaţionarea cu alte strategii UE; conceptul 
“embedded borders” şi influenţa sa asupra echilibrării capitalului teritorial; influenţa coaliţiilor de 
stakeholderi asupra dezvoltării integrative la nivel internaţional-naţional-local.  
� Importanţa armonizării standardelor de micro şi macro project management în proiectele 

de infrastructură/amenajare teritorială, în contextul asigurării unui “whole cycle project 
management” integrat al SUERD; dezvoltări conceptuale şi recomandări practice pentru etapa 
2014-2020 
� Meniul finanţării destinate implementării SUERD. Surse şi posibilităţi de finanţare 

europeană / internaţională curente şi de viitor. 
Exerciţiu practic de simulare: Organizarea unui grup de acţiune şi exersarea lobby-ului 
instituţional pentru impunerea unui proiect prioritar "flagship" 

� Studii de caz pornind de la idei de proiecte - demonstraţii  
� Importanţa practică a implicării şi utilizării instrumentelor de socializare ale Reţelei 

Naţionale PROFEX pentru sprijinirea SUERD în România 
� Evaluarea participanţilor şi a rezultatelor sesiunii. Întrebări şi răspunsuri. Propuneri, 
concluzii şi recomandări. Înmânarea Certificatelor de Absolvire "Modul de Formare pentru 
Promotori şi Facilitatori SUERD"  
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FORMULAR de ÎNSCRIERE 

 
Sesiunea Practică de Formare 

“Reforma europeană a politicilor spatiale prin proiectele de dezvoltare teritorială  

din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării” 
~ noi provocări şi oportunităţi de carieră pentru arhitecţii, urbaniştii şi constructorii români ~ 

Uniunea Arhitecţilor din România, 12-13 decembrie 2012 
 

Nume şi prenume: 
 
 

 
Poziţia/Titlul: 
 
 

 
Organizaţia/Compania: 
Denumire:  

 
Adresa:  

 
 

 
Detalii de contact şi facturare: 
Telefon: Instituţia/P.F.: 
Fax: Nr. O.R.C.: 
Mobil: C.U.I. (sau C.I.): 
Email: Cont: 
Web: Banca: 

 
Doresc înscrierea la Sesiunea Practică 
 Contribuţie  
Înscriere  
 

275 lei  

Discount 10%: pentru înscrierea a cel puţin 3 persoane de la aceeaşi instituţie 

 
 
Data ………………….                      

 
 
 

Vă rugăm să transmiteţi Formularul de Înscriere la urmatoarele coordonate: 


