
 
          

 
INVITAŢIE 

 

Conferinţă 

“Schimburi de bune practici privind participarea publică în dezvoltarea urbană” 

Bucureşti, 19.07.2013   
 

şi 
 

Atelier 

„Voinţă şi capacitate pentru participare publică în dezvoltarea urbană 

București, 20.07.2013 

 
  
ActiveWatch-Agenția de Monitorizare a Presei, ATU - Asociația pentru Tranziție Urbană și GDL - Grupul pentru 

Dezvoltare Locală organizează pentru dumneavoastră o dezbatere şi un atelier de lucru rîn colaborare cu Daisy Froud 
(AOC - Marea Britanie) și Paul Cromwell (ECON – Germania), experți internaționali în domeniul participării publice în 
dezvoltarea urbană. Dezbaterea va avea loc la The Hub (strada Halelor, nr. 5). 

 
În vederea îmbunătăţirii dialogului sectorului neguvernamental cu actorii instituţionali în procesul de elaborare şi 

implementare a legislaţiei ce vizează implicarea cetăţenilor în domeniul dezvoltării urbane, Conferinţa  „Schimburi de 

bune practici privind participarea publică în dezvoltarea urbană” din 19 iulie propune:  
 
 

- compararea unor bune practici de implicare a cetăţenilor în planificarea urbană din România, Germania şi 
Marea Britanie  

- dezbaterea privind stadiul implementării procedurilor de informare şi consultare a publicului în elaborarea 
documentaţiilor de urbanism în România; 

- identificarea unor oportunităţi de cooperare între autorităţile locale şi organizaţiile neguvernamentale în 
vederea alinierii practicii din România la practicile europene din domeniu şi pentru îmbunăţăţirea cadrului 
metodologic aferent; 

- informarea cu privire la activităţile şi rezultatele scontate ale proiectului CUPA - Capacitate pentru Urbanism 

Participativ Aplicat 
 
 
Evenimentul face parte din proiectul Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat-CUPA, cod SMIS 40713, finanțat prin Fondul Social 

European în cadrul Programul Operațional Dezvoltarea Capacitaţii Administrative, proiect ce are ca scop îmbunătăţirea cooperării dintre sectorul public 
şi cel neguvernamental pentru eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice care vizează dezvoltarea urbană (parteneri: Asociaţia 
ActiveWatch, Asociaţia pentru Tranziţie Urbană şi Grupul pentru Dezvoltare Locală). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conferinţa  
“Schimburi de bune practici privind participarea publică în dezvoltarea urbană” 

Bucureşti, 19.07.2013 

 

 

PROGRAM 

Înregistrarea participanţilor  09.30 – 10:00 

Prezentarea proiectului Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat - CUPA 

Mircea Toma / ActiveWatch-Agentia de Monitorizare a Presei 

Vera Marin / Asociatia pentru Tranzitie Urbana 

Claudia Pamfil / Grupul pentru Dezvoltare Locală 

10.00 – 10.10 

Alocuţiune introductivă 

Reprezentant al administraţiei publice centrale 

(Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) 

10.10 – 10.20 

Experienţe de succes – municipii din România 

în funcţie de confirmări 

10.20 – 10. 45 

Experienţe de succes din Marea Britanie: Rolul activ al autorităţilor locale în implicarea 
cetăţenilor în urbanism   

Daisy Froud (Marea Britanie) 

10.45 – 11.15 

Experienţe de succes din Germania: Beneficiile lucrului în comun - 

 administraţii publice locale, cetăţeni, investitori, ONG-uri -  

Paul Cromwell (Germania şi Statele Unite ale Americii) 

11.15 – 11.45 

Elemente privind stadiul implementării procedurilor de informare şi consultare a publicului 
în elaborarea documentaţiilor de urbanism în România 

Dezbateri (moderator: Mircea Toma) 

Identificarea unor oportunităţi de cooperare între autorităţile şi organizaţiile 
neguvernamentale participante în vederea îmbunăţăţirii practicilor şi cadrului metodologic 
din domeniu  

11.45 – 12.30 

Concluzii 12.30 – 13.00 

  

Notă: În funcţie de confirmări, sesiunile conferinţei pot suferi mici modificări, însă programul se va înscrie în intervalul 
orar planificat. 

 

 

 

 

 

 



 
Atelierul:  

Voinţă şi capacitate pentru participare publică în dezvoltarea urbană București  

 20.07.2013 

 

 

Participarea publică și organizarea comunitară în relaţie cu dezvoltarea urbană sunt teme bine cunoscute în Europa 

şi în Statele Unite. Cei doi experți, Daisy Froud și Paul Cromwell, cu o experiență vastă în aceste domenii, vor aduce 

exemple de bune practică șine vor demonstra prin exerciţii practice că acest exercițiu este posibil și în România. Atelierul 

va avea loc la sediul ActiveWatch din Calea Plevnei, nr. 98.  

 

Daisy Froud –cu o experiență de 14 ani în implicarea tuturor părților relevante în procesul de planificare urbană, 

Daisy este expert în crearea și implementarea unor instrumente și a unor strategii care permit contribuții relevante la 

procesul de proiectare și de luare a deciziilor publice cu privire la amenajarea spațiilor. Un facilitator cu experiență, Daisy 

vine în sprijinul unor grupuri diverse pentru a găsi un teritoriu comun și o serie de priorități împărtășite ( 

http://www.theaoc.co.uk/docs/about_us/daisy_froud.html).  

 

Paul Cromwell -  a fost timp de 15 de ani organizator comunitar în zone defavorizate din Statele Unite ale 

Americii . Din 2004, lucrează ca organizator comunitar în Germania, dar și în alte state europene ca un consultant 

specializat în problematica ţărilor din fostul bloc comunist. Este unul dintre fondatorii Rețelei Europene de Organizare 

Comunitară și lucrează îndeaproape cu Forumul Organizării Comunitare din Germania.  

PROGRAM 

Înregistrarea participanţilor  09.30 – 10:00 

Prezentarea proiectului Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat-CUPA 

Irina Zamfirescu / ActiveWatch 

10.00 – 10.30 

Ordinul de Ministru 2701/ 2011: de ce planificarea urbană este bună și de ce este nevoie de 

implicarea societății civile? 

Vera Marin / Asociația pentru Tranziție Urbană 

Claudia Pamfil / Grupul pentru Dezvoltare Locală 

10.30 – 11.30 

Organizare comunitară – o soluţie viabilă 

Paul Cromwell 

12.00 – 13.00 

Pauză de masă 13.00 - 14.00 

Campaniile de advocacy – tactici de negociere: atelier de lucru 

Paul Cromwell 

14.00 – 15.00 

Instrumente și metode de cooperare între investitori, autoritățipublice și cetățeni 

Daisy Froud 

15.00 – 16.00 

Metode consacrate aplicabile în România: atelier de lucru 

Daisy Froud 

16.00 – 17.00 

  
 

Evenimentul face parte din proiectul Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat-CUPA, cod SMIS 40713, finanțat prin Fondul Social European în 

cadrul Programul Operațional Dezvoltarea Capacitaţii Administrative, proiect ce are ca scop îmbunătăţirea cooperării dintre sectorul public şi cel 

neguvernamental pentru eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice care vizează dezvoltarea urbană (parteneri: Asociaţia ActiveWatch, 

Asociaţia pentru Tranziţie Urbană şi Grupul pentru Dezvoltare Locală). 

 


