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5) TIMP PROFESIONAL ȘI WELLBEING

Marile tendințe care influențează economia  
în era digitală și cum transformă modul în care muncim

Ionuț Simion, Oana Munteanu

Societatea și economia se transformă într-un ritm neobișnuit până acum în istorie 
datorită noilor tehnologii care contribuie la o dezvoltare rapidă. Descoperirile teh-
nologice reprezintă unul dintre cele cinci mega trenduri care schimbă lumea, iden-
tificate de analizele PwC, alături de schimbările demografice și sociale, urbanizarea 
rapidă, reașezarea puterii economice globale, problemele climatice și raritatea re-
surselor. În fapt, între acești vectori ai schimbării există o strânsă dependență. 
Cum reconfigurează ei modul în care trăim, muncim, consumăm sau relaționăm? 
Tehnologia creează mai multe oportunități decât riscuri și, din acest motiv, merită 
să fie preluată în cât mai multe aspecte ale vieții noastre. Digitalizarea produce 
transformări perturbatoare în societate, de la accesul la produse și servicii, inter-
acțiune cu ceilalți, obținerea și schimbul de informații, până la metamorfoze în na-
tura și organizarea muncii, dispariția și apariția anumitor locuri de muncă. Astfel 
de transformări au impact asupra tuturor aspectelor vieții oamenilor, însă ne vom 
opri la cel privind munca, având în vedere relevanța acestei teme pentru economia 
și societatea românească. 

Cele cinci megatendințe globale și impactul lor asupra modului  
în care muncim
Dezvoltarea nu este posibilă fără tehnologie și urbanizare rapidă care antrenează 
resurse noi, mișcări de populație, care, la rândul lor, necesită resurse suplimenta-
re, influențând ierarhia puterilor globale.  Tehnologia este așadar cauza majoră a 
transformării și parte semnificativă a soluției. Pe scurt, transformarea digitală nu 
mai este o opțiune pentru companii, guverne sau indivizi. A devenit o necesitate 
și poate fi o șansă de dezvoltare în măsura în care oamenii sunt pregătiți nu doar 
să o adopte și să o utilizeze în viața de zi cu zi, ci să o stăpânească în activitatea lor 
economică. 

Analizele globale arată că există o discrepanță între competențele actuale ale 
angajaților și nevoile angajatorilor generate de noile tehnologii. La scară globală 
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șomajul este scăzut, la fel și productivitatea. În multe economii dezvoltate și, în 
special, în economiile în curs de dezvoltare, locurile de muncă disponibile nu pot 
fi ocupate din lipsa calificărilor. Parte a explicației este avansul extrem de rapid al 
tehnologiilor căruia educația formală și informală nu i-au ținut pasul. O altă cauză 
este demografia fie că vorbim de îmbătrânirea populației, mai ales în unele țări dez-
voltate, dar și în curs de dezvoltare, fie că vorbim de mobilitatea populației. Însă, 
mai întâi, să vedem care sunt cele 5 mega trenduri globale:

Descoperirile tehnologice Automatizarea, Robotica și Inteligența Artificia-
lă avansează rapid, schimbând semnificativ natura și numărul locurilor de muncă 
disponibile. Tehnologia crește productivitatea și poate îmbunătăți calitatea vieții, 
nivelul de trai și durata medie de viață pentru că eliberează angajații de munca 
repetitivă și le lasă timp să se concentreze pe viața personală sau învățarea altor 
abilități. În schimb, există riscul ca noile tehnologii să genereze tulburări sociale în 
cazul în care avantajele economice nu sunt împărțite echitabil.

Schimbări demografice și sociale Cu câteva excepții în anumite regiuni, 
populația lumii îmbătrânește punând presiune asupra companiilor, instituțiilor 
sociale și a economiei globale. Durata de viață mai lungă va afecta modelele de 
afaceri, sistemele de asigurări sociale și de sănătate. Angajații vor trebui să învețe 
noi abilități și să lucreze mai mult timp.  Lipsa forței de muncă în economiile care 
îmbătrânesc rapid va grăbi automatizarea și măsurile de îmbunătățire a produc-
tivității.

Urbanizare rapidă ONU estimează că, până în 2030, 4,9 miliarde de oameni 
vor locui în orașe și că, până în 2050, populația urbană a lumii va crește cu aproxi-
mativ 72%. Deja, multe dintre cele mai mari orașe au un PIB mai mare decât țările 
de dimensiuni medii, generând locuri de muncă.

Schimbări ale puterii economice globale Statele în curs de dezvoltare ra-
pidă, în special cele cu o populație mare în vârstă de muncă, care atrag investiții și 
își îmbunătățesc sistemul de învățământ vor câștiga cel mai mult. Țările emergente 
se confruntă cu cea mai mare provocare, deoarece tehnologia amplifică decalajul 
cu statele dezvoltate. Șomajul și migrația vor continua dacă nu vor fi realizate in-
vestiții semnificative. Erodarea clasei de mijloc, disparitatea dintre bogați și săraci,  
locurile de muncă înlocuite de automatizare vor crește riscul tulburărilor sociale în 
țările dezvoltate.

Raritatea resurselor și schimbările climatice Cererea de energie și apă vor 
crește cu până la 50%, respectiv 40%, până în 2030. Noi tipuri de locuri de muncă în 
energie alternative sau gestionarea și reutilizarea deșeurilor vor fi necesare pentru 
a face față acestor schimbări. Industriile energetice tradiționale și milioanele de 
persoane pe care le angajează vor fi afectate.
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Forța de muncă în noul context global: Deficitul de talente și mobilitatea, 
îmbătrânirea populației, creșterea automatizării

Deficitul mondial de talente este agravat de apariția unor bariere în calea 
mobilității, a circulației talentelor. Într-adevăr mobilitatea fizică scade în impor-
tanță pe măsură ce digitalizarea creează noi moduri de lucru și de interacțiune. 
Munca flexibilă, de la distanță sau colaborările contractuale,  relații de muncă nu-
mite generic ”gig economy”, în care nevoile organizațiilor și ale lucrătorilor se în-
tâlnesc pentru contracte punctuale, pe termen scurt, au inaugurat noi modele de 
afaceri și noi moduri de a munci. Angajatul își organizează programul, locul de unde 
muncește și își alege proiectele. Estimările arată că circa o treime dintre lucrătorii 
din SUA se implică în gig economy. Însă acest model nu este funcțional pentru toți. 
În continuare, modul de lucru tradițional rămâne predominant.

Îmbătrânirea populației este un alt factor care accentuează lipsa talentelor. 
Pe termen scurt acest fapt conduce la lipsa angajaților calificați, însă pe termen 
lung atrage o regândire a vieții profesionale. Odată ce speranța de viață și calitatea 
vieții cresc, iar munca presupune mai puțin efort fizic, oamenii își vor dori sau chiar 
vor fi nevoiți să lucreze până la vârste mai înaintate. În același timp, vor trebui să 
dispună de o mai mare flexibilitate pentru a se reinventa, prin programe de învăța-
re continuă care să le mențină relevanța profesională.

Automatizarea reprezintă un factor perturbator major și impune noi compe-
tențe pe piața muncii. Estimările PwC arată că 30% din locurile de muncă actuale 
sunt expuse riscului de automatizare până în 2035. În acest context, studiul global 
PwC Upskilling Hopes and Fears a constatat că 53% dintre angajaţii din toată lu-
mea se simt ameninţaţi de automatizare. Totuși, 77% dintre ei vor să înveţe noi 
abilităţi digitale. Evident că cei mai afectați sunt lucrătorii fără studii superioare 
care realizează sarcini repetitive, ușor de înlocuit.

Noile competențe necesare pe piața muncii și învățarea continuă
Așadar, în acest context, care sunt acele competențe sau acel mix de competențe 
care se caută în noua economie globală? Cu siguranță, pe lista scurtă sunt cunoștin-
țele în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei sau matematicii. Însă pe măsură 
ce noile tehnologii înlocuiesc activități repetitive făcute de oameni, devin la fel de 
apreciate competențele cognitive sofisticate care țin de inteligența emoțională și 
socială.

Principalul răspuns la lipsa competențelor, a talentelor și a îmbătrânirii popula-
ției îl reprezintă învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea competențelor. 
În noua economie dominată de tehnologii, acest proces este cunoscut ca upskilling 
care înseamnă mai mult decât un simplu program de învățare sau perfecționare în 
sens tradițional. Este vorba de programe care ajută oamenii să înțeleagă abilitățile 
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digitale pentru a fi integrați și activi în lumea digitală. Pentru mulți, aceasta este o 
perspectivă interesantă, deoarece înseamnă progress, dar viteza, sfera de aplicare 
și impactul schimbărilor tehnologice creează provocări. Deși cei mai mulți sunt de 
acord în principiu că era digitală va aduce beneficii, se tem că nu sunt pregătiți.

 
Upskilling, programele de învățare pentru lumea digitală
Programele de upskilling sprijină atât angajații existenți, cât și pe cei care își încep 
viața profesională să dobândească abilitățile și cunoștințele de care au nevoie - și 
de care societate are nevoie - în era digitală. Prin upskilling, oamenii înțeleg cum să 
utilizeze tehnologii avansate la locul de muncă și în viața lor de zi cu zi. Nu toți oa-
menii trebuie să învețe să codeze, dar trebuie să înțeleagă și să gestioneze inteligen-
ța artificială, analiza datelor, vehiculele autonome și alte tehnologii care nici măcar 
nu pot fi imaginate acum, dar vor fi create în viitor. Astfel, upskilling nu înseamnă 
doar să învețe cum să folosească un dispozitiv nou pentru că orice dispozitiv poate 
deveni rapid învechit în contextul actual, ci cum să gândească, să acționeze într-o 
lume digitală pe termen lung.

Fiecare țară va avea nevoie de propria abordare, luând în considerare demogra-
fia, pregătirea actuală a forței de muncă, nivelul de maturitate tehnologică și mo-
delul economiei pentru a dezvolta propriile răspunsuri la problemele demografice 
și ale pieței muncii. O țară cu o economie dezvoltată, o populație îmbătrânită și un 
sector de servicii puternic va avea priorități diferite față de una cu o economie în 
curs de dezvoltare, în mare parte rurală și o populație tânără.

 
Unde se află România în acest context
 România se confruntă cu probleme demografice specifice țărilor dezvoltate din 
perspectiva îmbătrânirii populației. În același timp, nu beneficiază de același nivel 
de dezvoltare economică, tehnologică și socială și de același grad de urbanizare ca 
țările din vestul Europei. Se află pe ultimele locuri în UE în privinţa gradului de 
urbanizare și al competitivității digitale. Anul trecut, România s-a plasat pe penul-
timul loc în uniune, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), un 
indice compozit care măsoară performanța digitală și urmărește evoluția statelor 
membre în obținerea competitivității digitale. 

Digitalizarea poate fi o oportunitate, iar acest fapt se vede în progresul înre-
gistrat de alte state. Diferența este dată de disponibilitatea acestora de a utiliza 
tehnologiile digitale pentru învățare Malta, Cipru, Lituania, Ungaria sau Estonia se 
situează în jurul sau peste media europeană la acest capitol. Prin urmare, instituții-
le și politicile care facilitează învățarea digitală creează potențialul ca state mai pu-
țin dezvoltate să ajungă din urmă și chiar să depășească liderii europeni. România 
ar trebui să urmeze aceste exemple.
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Problemele demografice
În România, două probleme structurale majore au impact asupra forței de muncă. 
Pe de o parte se află migrația, în condițiile în care circa 3 milioane de persoane acti-
ve au plecat din țară în ultimii 20 de ani. Pe de altă parte este natalitatea în scădere 
care a dus la sporul natural negativ. Astfel, în anul școlar în curs s-au înscris 2,8 
milioane de elevi cu 2 milioane mai puțini ca în 1990. Pe piața muncii sunt angajate 
puțin peste 5 milioane de persoane la o populație de circa 19 milioane. Un studiu 
realizat de PwC arată că este nevoie de un plus de un milion de angajați pentru a 
înregistra o creștere economică medie de 3,5% până în 2023.

Din păcate, prin scăderea populației, se reduce baza de recrutare a potențiali-
lor angajați,  iar cei existenți trebuie să susțină un sistem de asistență socială care 
devine din ce în ce mai costisitor. Dezvoltarea din ultimele decenii a depins în mare 
măsură de avantajul competitiv al forței de muncă ieftină și calificată, avantaj care 
se erodează tot mai vizibil și pune România într-un impas privind modelul dezvol-
tării viitoare.

 
Deficitul forței de muncă și automatizarea
Totodată, economia devine vulnerabilă la automatizare și la schimbarea modelelor 
de afaceri, astfel că trebuie acoperit riscul de dispariție a unora dintre locurile de 
muncă actuale. Apar noi profesii care necesită în special competențe digitale, în 
timp ce meserii care nu cer calificare înaltă și constau în activități repetitive, atât 
manuale, cât și cognitive, tind să dispară.

În următorii zece ani, 600.000 de locuri de muncă din România vor fi afecta-
te de transformarea digitală, potrivit raportului PwC Workforce Disruption Index. 
Ca urmare a implementării tehnologiei, ar putea fi create 325.000 de noi locuri 
de muncă în următorul deceniu, în timp ce alte 275.000 riscă să fie înlocuite. Au-
tomatizarea și introducerea inteligenței artificiale vor elimina treptat activitățile 
repetitive în industria manufacturieră, agricultură și utilități. Noile tehnologii vor 
genera noi locuri de muncă în special în domeniile: sănătate, educație sau servicii 
profesionale. În ambele situații angajații trebuie să-și îmbunătățească abilitățile 
digitale. Nevoia de programe educaţionale și de formare profesională va fi tot mai 
acută, în condiţiile în care ponderea celor care lucrează în agricultură și în industria 
manufacturieră depășește acum 40% din totalul angajaţilor, iar nivelul actual al 
competenţelor digitale este foarte scăzut faţă de media europeană.

Dacă se vor crea condițiile pentru ca angajații să aibă competențele necesa-
re, această transformare va avea o contribuție la creșterea Produsului Intern Brut 
(PIB) al României de 66 miliarde dolari, până în anul 2029.

Pe termen scurt, însă, angajatorii au probleme cu găsirea angajaților potriviți 
atât în domenii care necesită competențe digitale, dar și în general. Raportul Eu-
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ropean Private Business Survey observă că deficitul de angajați calificați le gene-
rează companiilor antreprenoriale din România pierderi totale de peste 7 miliarde 
euro. O măsură pe termen scurt este importul de forță de muncă din țări non-UE. 
Companiile care și-au exprimat această intenție provin preponderent din sectoare 
precum hoteluri și restaurante, construcții sau agricultură. Importul forței de mun-
că poate fi o măsură temporară pentru anumite industrii. Pe termen mediu și lung, 
însă, companiile ar trebui să se concentreze pe adoptarea și punerea în practică a 
unor programe de educație și dezvoltare a competențelor angajaților, în special a 
competențelor digitale pentru a-și păstra și crește competitivitatea.

Suplimentar, competitivitatea bazată pe costurile salariale mai reduse din Ro-
mânia este tot mai scăzută. Dezvoltarea economică pune presiune pe costurile sa-
lariale. Deficitul forței de muncă, creșterea nivelului de trai și, nu în ultimul rând, 
politicile guvernamentale au dus la o majorare alertă a salariilor în ultimii ani. Ast-
fel, în sectorul public au avut loc majorări cumulate de circa 50% din 2017 până în 
2019, care au forțat sectorul privat să mărească salariile peste nivelurile estimate 
inițial. În acest context, companiile private se confruntă cu o dublă presiune: din 
partea sectorului public care a devenit mult mai atractiv pentru angajați și a defici-
tului forței de muncă ce s-a acutizat în ultimii ani.

 
Pregătirea forței de muncă
Însă pregătirea și formarea profesională a viitorilor angajaţi depind de sistemul de 
educaţie. Investiţiile scăzute și lipsa unei strategii pe termen lung în educaţie cla-
sează foarte jos România în majoritatea indicilor privind educaţia. Potrivit celui 
mai recent raport Eurostat pe acest subiect, din toamna anului trecut pentru anul 
2017, România a acordat pentru învățământ 2,8%, în timp ce media Uniunii Euro-
pene a fost de 4,6%. Astfel, România se plasează în grupul de 6 state membre cu 
cheltuieli la acest capitol de sub 4% din PIB, alături de Grecia, Italia, Slovacia, Bul-
garia și Irlanda, și pe ultimul loc în UE.  Totodată, România se clasează pe ultimul 
loc în UE și în ceea ce privește participarea la educație pe tot parcursul vieții, 0.9% 
din populația adultă comparativ cu media UE de 11,1%. Programele de învățare pe 
parcursul vieții pot fi formale și informale, învățarea utilizând suporturile digitale, 
implicarea companiilor în dezvoltarea competențelor angajaților au devenit o ne-
cesitate în contextul actual în care școala în sens tradițional nu mai este suficientă.

Iată de ce în realitate, situația este mult mai complicată, iar predicțiile lineare 
sunt simpliste. Cum va arăta forța de muncă a viitorului va fi rezultatul unor forțe 
complexe, în schimbare rapidă.

Concluzie
În ceea ce privește România, evoluția și calitatea pregătirii forței de muncă vor 
influența decisiv dezvoltarea economică. În ultimele decenii, modelul de creștere 
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economică s-a bazat prea des pe avantajul competitiv al forţei de muncă ieftină și 
calificată. Treptat acest avantaj s-a diminuat pe măsură ce România tinde să recu-
pereze decalajul față de statele vest-europene. Cauzele acestei situaţii sunt struc-
turale, demografice, dar și exterioare, generate de revoluţia tehnologică. Pentru ca 
România să își menţină creșterea economică și pentru a fi competitivă, trebuie să 
aibă un mix de politici demografice inteligente atât pentru a stimula natalitatea, cât 
și pentru a atrage talente din alte țări și pentru a sprijini revenirea în țară a cetățe-
nilor români plecați în ultimele decenii. În același timp, forța de muncă va trebui să 
beneficieze de programe educaţionale și de formare profesională care să dezvolte 
competenţe diferite, cerute în economia centrată pe tehnologie. Deficitul actual 
de forță de muncă ar putea fi acoperit, cel puțin partial, prin reconversia angajați-
lor din sectoare care sunt expuse automatizării și în care munca este repetitivă și 
neatractivă în prezent. Sistemul de educație și politicile în acest domeniu ar trebui, 
de asemenea, să stimuleze cercetarea și inovarea ca factori fundamentali ai produ-
cerii de bunuri și/sau servicii cu valoarea mare. Atât guvernul, cât și mediul privat 
trebuie să se implice și să facă acum investiții în educație, formare profesională și 
reținerea talentelor pentru a asigura viitorul.



Categorii vulnerabile și piața muncii în România

Florin Botonogu

Modul în care înțelegem vulnerabilitatea în România se reflectă perfect în modul în 
care tratăm categoriile vulnerabile. Cât de mult înțelegem cauzele, motivele, feno-
menele cu care categoriile vulnerabile se confruntă? Care sunt sursele de cunoaș-
tere? Avem date destule? Acestea sunt întrebările de la care putem porni o analiză 
largă asupra locului pe care îl acordăm persoanelor vulnerabile pe piața muncii și 
în societatea românească. Articolul își propune să ofere câteva perspective relației 
dintre grupurile vulnerabile și piața muncii, din perspectiva a 3 grupuri: persoanele 
active sărace, persoanele cu dizabilități și romi.

De ce să analizăm integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii?
Din perspectiva economică prima întrebare este dacă categoriile vulnerabile reprezin-
tă sau nu o resursă și dacă ea poate fi valorificată de economia românească. Premi-
sele acestei discuții sunt foarte actuale în contextul pandemiei recent declanșate. 
Presa a semnalat nevoia unor țări din Europa pentru muncitorii români, în special 
în domeniul agriculturii. Marea Britanie are nevoie de 90 000 de muncitori pentru 
care își îndreaptă atenția spre țari din Europa de Est1. Germania are nevoie de 300 
000 de muncitori, iar compania aeriană responsabilă cu transportul lor din Româ-
nia a înregistrat la începutul lunii aprilie un număr de  20 000 de cereri.2 Analiștii 
estimează o cerere totală de 1 milion de muncitori sezonieri, venită din partea ță-
rilor din Europa de Vest.3 România (alături de Bulgaria, Polonia și alte câteva țări) 
este văzută ca o resursă semnificativă de forță de muncă sezonieră. 

Din perspectiva integrării sociale, asigurarea unui loc de muncă pare să fie soluția 
universală. Locul de muncă generează un venit stabil dar nu duce neapărat la asi-

1 https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/28/fruit-and-veg-will-run-out-un-
less-britain-charters-planes-to-fly-in-farm-workers-from-eastern-europe

2 https://republica.ro/zfara-ei-n-am-fi-reusit-corespondenta-din-germania-care-i-asteap-
ta-cu-nerabdare-pe-romanii-care-au-luat

3 https://www.zf.ro/business-international/vestul-striga-dupa-1-milion-de-muncitori-recolte-
le-din-germania-19071766
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gurarea unui trai decent (România are cel mai mare număr de muncitori săraci din 
UE) sau la o integrare în societate. Vulnerabilitatea poate genera cheltuieli în plus 
(de exemplu pe medicamente) care pot crea dezechilibre mari ale bugetului fami-
liei. În lipsa unor soluții precum venitul de bază universal și în condițiile unui stat 
în care cheltuieli sociale sunt mici (raportat la PIB), integrarea socială a grupurilor 
vulnerabile se poate realiza în principal prin integrarea pe piața muncii.

Din perspectiva imaginii/a discursului – discursul promovat de o parte a presei și 
o parte a politicienilor este acela că grupurile vulnerabile nu vor să muncească, deși 
li se oferă locuri de muncă. Cu alte cuvinte vina neintegrării în societate este în to-
talitate a lor (”așa sunt ei”). Presa vorbește chiar de un război cu ”asistații sociali”4. 
Cât adevăr este în această afirmație ne putem da seama dintr-o simplă statistică: 
procentul asistaților sociali care au refuzat un loc de muncă este mai mic de 1%.5 
În schimb grupurile vulnerabile se lovesc de o serie de bariere în accesul pe piața 
muncii. 

Categorii de persoane active neimplicate în muncă
Sunt multe caracteristici ale pieței muncii din România care merită analizate. Cele 
mai importante grupuri care nu participă la piața muncii sunt:6

•  Persoanele retrase din activitate sau pensionați anticipat cu venituri satisfă-
cătoare, cu vârsta medie de 57 de ani (1.9 mil. persoane)

•  Persoane de vârstă mijlocie, cu studii primare și fără experiență în muncă, 
din care 93% femei (1 mil. persoane)

•  Persoane de vârstă mijlocie, cu educație precară, muncitori săraci din mediul 
rural (943 000 persoane)

•  Tineri NEETs (care nu se află în școală, la locul de muncă sau în alt fel de 
pregătire), fără nici un fel de experiență pe piața muncii (645 000 persoane)

•  Tineri, cu puțină educație, muncitori săraci din mediul rural (417 000 per-
soane)

În afară de prima categorie, pentru care retragerea de pe piața muncii este vo-
ită iar veniturile sunt satisfăcătoare, celelalte categorii sunt persoane pentru care 
accesul pe piața muncii nu este ușor. În urma pandemiei de coronaviroză,  numărul 
șomerilor va crește, fiind estimați 1 250 0007 muncitori români întorși din străi-
nătate și mulți alți muncitori din țară care vor rămâne fără loc de muncă. Numărul 
celor aflați în una din categoriile de mai sus va crește de asemenea.

4 https://www.scena9.ro/article/razboiul-cu-asistatii-sociali-VMG
5 http://www.cdep.ro/interpel/2017/r2339A.pdf 
6 http://documents.worldbank.org/curated/en/414001522094505885/pdf/Final-Roma-

nia-CPP-forPublication-website.pdf
7 https://republica.ro/n-loc-sa-exploateze-forta-de-munca-ieftina-romania-are-acum-oportuni-

tatea-de-a-atrage-oameni-pentru-relansarea
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Populația activă aflată în risc de sărăcie
O mare parte a populației sărace este implicată în activități care le aduc venituri. 
Diferența mare dintre cuantumul ajutoarelor sociale și suma necesară unui trai de-
cent nu justifică teoria oamenilor care trăiesc numai din ajutorul social. La o primă 
analiză putem spune că o parte din populația activă aflată în risc de sărăcie mun-
cește cu forme legale (17,4% din persoanele ocupate se aflau sub pragul de sărăcie 
în 2017)8, o parte dintre ei sunt implicați în munca sezonieră, munca la gri sau la 
negru, în agricultura de subzistență, diverse activități individuale și o parte din ei 
lucrează (chiar și sezonier) în alte țări. Deși din punct de vedere economic situația 
muncitorilor care lucrează în alte țări poate fi mai bună, impactul economic și social 
asupra României este mult mai puternic, cu consecințele greu de reparat pentru 
generația viitoare.

Liderul uneia din cele mai mari confederații sindicale din România estima în 
2018 un număr de aproximativ 3,5 mil. de persoane care lucrează în alte țări.9 Un 
studiu al Băncii Mondiale10 (2018) estimează 2,65 mil. persoane, reprezentând 
20,6% din forța de muncă. România exportă atât forță de muncă calificată și spe-
cializată (26,6%), dar și forță de muncă necalificată (20%), cei mai mulți aflați în 
risc de sărăcie. Conform unui studiu PwC11 migrația creierelor și a  muncitorilor 
calificați costă statul român peste 10 miliarde de euro anual.

Există persoane care, din diverse motive, nu sunt sau nu pot fi implicate pe 
piața muncii, iar o parte dintre ei sunt în risc de sărăcie. Studiul Băncii Mondiale12 
descrie principalele caracteristici ale categoriilor de persoane active neimplicate în 
muncă și principalele bariere în accesarea pieței muncii.

Persoane de vârstă mijlocie, cu studii primare și fără experiență în muncă, din 
care 93% femei (1 mil. persoane)

Principalele caracteristici:
•  Marea majoritate (78%) sunt casnice
•  79% dintre ei au vârsta cuprinsă între 30 și 55 de ani
•  77% sunt persoane căsătorite și 45% au un copil mai mic de 12 ani

8 https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/dimensiuni_ale_incluziunii_sociale_
in_romania_2017.pdf

9 https://www.capital.ro/cifre-reale-cati-romani-lucreaza-cu-adevarat-in-strainatate.html
10 http://documents.worldbank.org/curated/en/210481530907970911/pdf/128064-SCD-PU-

BLIC-P160439-RomaniaSCDBackgroundNoteMigration.pdf
11 https://www.pwc.com/gx/en/entrepreneurial-and-private-companies/european-entreprene-

ur-private-business-survey/european-private-business-survey-2018.pdf
12 http://documents.worldbank.org/curated/en/414001522094505885/pdf/Final-Roma-

nia-CPP-forPublication-website.pdf?fbclid=IwAR2OQGaYM-KoZKQOY-ZWbD63N6eMt8GSzfjbj-
9byrbf97CwVGDhJ-S5H2Ac
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•  Bariere în accesarea pieței muncii:
•  25% (dublu față de restul populației) au în îngrijire o altă persoană
•  85% nu au avut niciodată un loc de muncă și nimeni nu a avut recent un loc 

de muncă
•  Toți au o experiență în muncă foarte redusă
•  61% nu au absolvit liceul
•  O treime au limitări legate de starea de sănătate în îndeplinirea sarcinilor 

zilnice
•  21% au venturi care nu provin din munca lor, de obicei din munca celorlalți 

membri ai familiei
•  43% se află în risc de sărăcie
Principalele bariere în accesarea unui loc de muncă  sunt experiența foarte 

mică pe piața muncii și nivelul scăzut de studii.

Tineri NEETs (care nu se află în școală, la locul de muncă sau în alt fel de pregăti-
re), fără  experiență pe piața muncii (645 000 persoane)

Principalele caracteristici:
•  Vârsta medie este 26 de ani
•  Nimeni nu are o experiență de muncă recentă
•  Toți au experiență de muncă scăzută
•  57% dintre ei trăiesc împreună cu cel puțin 1 părinte
•  68% sunt femei
•  Mulți dintre ei trăiesc în regiunea Ilfov/București
•  Bariere în accesarea pieței muncii:
•  Lisa experienței în muncă (100%)
•  Lipsa oportunităților de angajare (100%)
•  Lipsa experienței recente în muncă (100%)
•  Nivel scăzut de educație (52%)

Persoane de vârstă mijlocie, cu educație precară, muncitori săraci din mediul ru-
ral (943 000 persoane)

Principalele caracteristici:
•  95% din aceste persoane sunt încadrate în muncă
•  81% trăiesc în zone slab populate
•  Vârsta medie este de 45 de ani
•  66% dintre ei se află în risc de sărăcie
•  Mai mult de jumătate provin din zonele cele mai sărace ale țării
•  Bariere în accesarea pieței muncii:
•  Educația scăzută pentru 56%
•  Experiența în muncă pentru 24%
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Tineri, cu puțină educație, muncitori săraci din mediul rural (417 000 persoane)
Principalele caracteristici:
•  Vârsta medie – 26 de ani
•  94% sunt angajați dar au un venit foarte mic
•  62% sunt în risc de sărăcie
•  43% trăiesc cu copii sub 12 ani
•  52% se află în zonele sărace ale țării
•  Bariere în accesarea pieței muncii:
•  Oportunități puține de angajare (100%)
•  Educație precară (56%)
•  Experiență redusă de muncă (31%)
Există câteva bariere comune în accesul grupurilor vulnerabile la piața muncii: 

mulți provin din zonele sărace ale țării, unde oportunitățile de angajare sunt pu-
ține, au un nivel scăzut de educație, au experiență redusă pe piața muncii. O parte 
din această forță de muncă ieftină este exportată de România. Pe de altă parte țara 
noastră importă din ce în ce mai multă forță de muncă ieftină. Lipsa unor politici 
clare de retenție a forței de muncă denotă că aceasta este o alegere economică din 
partea statului, așa cum este o alegere din partea persoanelor vulnerabile. Un son-
daj recent13 însă arată faptul că 81,7% dintre români consideră că statul trebuie să 
ia măsuri pentru a-i încuraja pe românii întorși în țară și care muncesc în străină-
tate să rămână în țară.

Persoanele cu dizabilități
Rata de angajare a persoanelor cu dizabilități a scăzut de la 15,5%14 în 2015 la 7,5% 
în 201915. Deși există stimulente fiscale pentru angajatori, rata de ocupare a per-
soanelor cu dizabilități rămâne cea mai mică din UE. Astfel, riscul de excluziune 
socială rămâne ridicat. Dintr-un număr total de 846 354 persoane cu dizabilități, 
doar 32 339 persoane figurau în evidențele ANAF ca realizând venituri sub o anu-
mită formă, inclusiv ca angajați. În 2019 existau doar 32 de unități protejate, care 
aduc bugetului statului 2,5 mil Euro sub formă de taxe și impozite. Tot din eviden-
țele ANAF, taxa colectată pe dizabilitate în 2019 a fost de 500 mil. Euro.

Principalele bariere în accesarea pieței muncii de către persoanele cu dizabili-
tăți sunt16: dispariția de pe piața muncii a unor meserii tradiționale, practicate de 

13 http://www.iccv.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-social-ICCV-27-aprilie-2020.pdf
14 http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septem-

brie-2016.pdf
15 https://www.fcndr.ro/index.php/2020/05/05/unitatile-protejate-autorizate-propuse-pen-

tru-a-fi-incluse-in-pachetul-de-masuri-destinat-relansarii-economiei/
16 http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septem-

brie-2016.pdf
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persoane cu un anumit tip de dizabilitate, accesibilitatea redusă până la și la locul 
de muncă, slaba informare privind avantajele pentru angajatori, sistemul educa-
țional neadecvat, necunoașterea potențialului persoanelor cu dizabilități, numă-
rul redus al serviciilor de tip angajare asistată, neadaptarea locului de muncă, lipsa 
transportului adaptat.

Mulți dintre angajatori preferă să plătească penalități decât să angajeze per-
soane cu dizabilități. În 2010 companiile au plătit penalități pentru aprox. 75 000 
de locuri de muncă dedicate persoanelor cu dizabilități. Controlul sistemului de 
cotă folosit pentru angajare este foarte slab (pentru cel puțin 44 000 locuri de mun-
că alocate prin sistemul de cotă nu se știe nimic)17.

Deși există stimulente și cote de angajare, interesul agenților economici pentru 
angajarea persoanelor cu dizabilități este din ce în ce mai scăzut. 

Romii
Un studiu al Băncii Mondiale18 arată că rata de ocupare a romilor este mai crescută 
în mediul rural (63%) decât în cel urban. Rata șomajului în rândul femeilor rome 
este de 62%, dublă față de cea a bărbaților. Doar 42% dintre bărbații romi sunt 
angajați și doar 19% dintre femei. Un procent de 36% erau în căutarea unui loc 
de muncă și 28% erau inactivi. Participarea scăzută a romilor pe piața muncii are 
următoarele cauze:

Un nivel foarte scăzut al educației (25% rata analfabetismului)
Caracteristici ale pieței muncii care afectează disproporționat romii – nivelul 

de participare al tinerilor în general pe piața muncii este scăzut (romii sunt o po-
pulație tânără)

51% dintre romii activi trăiesc în mediul rural, unde posibilitățile de angajare 
sunt restrânse

Munca informală este răspândită în mediul rural și printre cei cu nivel scăzut 
de educație, acestea fiind 2 categorii în care se încadrează mulți romi

Discriminarea (41% au menționat discriminarea ca principala cauză pentru 
care nu au fost angajați)

Romii sunt un exemplu foarte bun în care excluziunea de pe piața muncii 
este unul din factorii care influențează celelalte premise ale incluziunii sociale: o 
educație de calitate, locuire decentă, acces la servicii de sănătate, acces la servicii 
culturale, etc. La rândul lor sănătatea precară, educația scăzută și condițiile sub 
standard de locuire se constituie într-o barieră importantă în accesarea unui loc 
de muncă.

17 http://motivation.ro/wp-content/uploads/2016/02/Accesul-la-piata-muncii-redus-pen-
tru-persoanele-cu-dizabilitati-1.pdf

18 https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/OutputEN.
pdf
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Analiza acestor 3 grupuri vulnerabile ne arată nu numai interesul scăzut (al 
statului sau al companiilor private) față de integrarea unor grupuri vulnerabile pe 
piața muncii, ci și modul în care politicile educaționale sau modelul de dezvolta-
re economică (care au neglijat zonele sărace) nu generează o creștere a incluziunii 
grupurilor vulnerabile pe piața muncii. Costurile economice și sociale se văd deja 
și se vor adânci în perioada următoare, fără o intervenție fermă din partea tuturor 
actorilor implicați.



Despre muncă, viață și alți demoni

Adrian Stanciu

În lumea managementului, circulă o mulțime de idei și credințe care par corecte 
la o primă vedere, dar care, la o analiză mai atentă, dezvăluie fie erori de judecată, 
fie premize radical false, astfel încât concluziile către care ele îndeamnă să fie, la 
rândul lor, nu doar false, ci chiar puțin periculoase prin efectele pe care le produc. E 
un fenomen insidios, pentru că aparenta “cumințenie” a acestor idei le face imediat 
ușor și larg acceptate, ascunzând consecințele, uneori extrem de neplăcute, pe care 
le generează. Dintre toate aceste idei perfide, cred că niciuna nu e mai dăunătoare 
decât ideea “echilibrului dintre muncă și viață”.

În esență, e o idee simplă și generoasă: oamenii au nevoie de timpul lor pentru 
ei înșiși, pentru familiile lor, pentru viața lor. Nu mai trăim în vremea în care era 
nevoie să trudești de la răsăritul la apusul soarelui, ca să pui familiei o pâine pe 
masă, acele timpuri în care capriciile vremii te puteau împinge la foamete, sau în 
care proprietarii de fabrici dominau așa de tare spațiul muncii încât puteau cere de 
la lucrătorii lor orice efort. Suntem, în fond, în secolul XXI. Cumva, aici e și proble-
ma. 

Ideea asta poate că era nobilă și progresistă în secolul XIX, când a generat miș-
carea către ziua de lucru de 8h, ba chiar și în cea mai mare parte a secolului XX, 
dar acum e de-a dreptul periculoasă. Ea conține germenele unei idei primejdioase, 
anume că MUNCA NU E VIAȚĂ. Viața e altceva. Munca e o servitute, e o corvoadă, 
e o formă modernă de sclavie, din care suntem zilnic eliberați, ca să ne întoarcem la 
viața noastră. Dacă vă vedeți munca și viața așa, sunteți niște oameni foarte nefe-
riciți, vă irosiți cel mai prețios capital, TIMPUL. Petreceți măcar 9h pe zi la muncă, 
mai petreceți vreo două pe drum, încă 8 dormind, vă mai rămân 5,6 poate 7 ore 
de viață pe zi. Nu vi se pare asta tragic?! Nu generează asta presiunea de a munci 
cât mai puțin, 6h/zi și 4 zile pe săptămână, dacă se poate?! Dar e asta chiar așa un 
deziderat?

Acum vreo 20 de ani, câțiva psihologi de la universități de prim rang din lume 
s-au apucat să studieze ce-i face pe oameni fericiți. E un domeniu de care, paradoxal, 
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psihologia nu prea s-a preocupat, ocupată fiind cu a ușura viața celor în suferință. 
Studierea sistematică a fericirii a dat multe rezultate paradoxale și altele așteptate. 
Unul dintre ele e următorul: avem o stare nativă de fericire, o aplecare înnăscută 
către a fi fericiți sau nefericiți. Această stare e foarte greu de modificat și sigur nu 
de către factori externi. Ce pot, însă, face factorii externi e să ne influențeze această 
stare pe perioade scurte de timp. În plus, foarte mulți factori sunt igienici, adică 
lipsa lor, de la o limită încolo, ne face nefericiți, dar prezența lor, peste acea limită, 
nu ne face fericiți. 

Fericirea, determinată de iubire și sensul muncii
Foarte puțin factori sunt capabili să ne influențeze fericirea pe perioade lungi de 
timp. Dintre aceștia, doi ies în evidență: iubirea (calitatea relațiilor) și sensul mun-
cii pe care o depunem. 

SENSUL MUNCII! Cum poate fi el la fel de important pentru fericirea noastră 
ca iubirea? Simplu: pentru că, prin muncă ne manifestăm potențialul creator, prin 
muncă existența noastră capătă importanță și valoare, facem ceva important, care 
contează, care rămâne. 

Înseamnă asta că orice muncă ne face fericiți?  Cu siguranță că nu. Există mun-
că ce oprimă, prostește, frustrează, blochează potențialul, apasă. În două cuvinte, 
există muncă fără sens. Atunci, de ce nu e bună ideea de echilibru între muncă și 
viață? Pentru că acreditează ideea că munca nu e viață, e altceva, și e în regulă să 
fie altceva. Ai timpul tău în afara muncii, descurcă-te cu el, la muncă bagi capul la 
cutie. E o idee toxică, pentru că ne îndeamnă să căutăm să muncim cât mai puțin, 
în loc să ne îndemne să transformăm munca în viață, să cerem mai mult de la ea, 
să-i cerem să aibă sens. Nu ne trebuie un echilibru între muncă și viață, ne trebuie 
un echilibru între viață și viață, trebuie să transformăm munca dintr-o servitute 
într-un loc al împlinirii. 

Dar ce fel de muncă are sens și împlinește? Sunt mai multe de spus aici, dar 
câteva idei ies în evidență. În primul rând e o muncă în care are rost să mă inves-
tesc, în care ceea ce fac are impact în jurul meu, în alți oameni decât mine, în lume. 
Adeseori oamenii nu văd asta, deși e adevărat, pentru că sunt prea ocupați să își 
vadă de sarcinile zilnice și uneori prea preocupați să treacă orele de muncă ca să 
înceapă să trăiască. 

Apoi, trebuie să am posibilitatea să mă investesc, trebuie să am un spațiu larg 
de autonomie, puterea să decid pentru mine cum îmi exercit rolul. Desigur, pentru 
asta trebuie să-l știu și să-l înțeleg, altfel decât ca pe o colecție de “targeturi”. Con-
versațiile profesionale trebuie să fie despre roluri, nu despre KPI-uri (Key Perfor-
mance Indicator). 

Apoi, trebuie să am ocazia să practic, în fiecare zi, lucrurile la care sunt price-
put/ă, să îmi folosesc calitățile. Chiar dacă am lucruri de îmbunătățit, de schimbat, 
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de învățat, e important ca, pe ansamblu, să mă simt capabil în ce fac și să am bucu-
ria reușitei. Pentru asta e nevoie și ca ceea ce fac să mă provoace, să îmi stimuleze 
capacitățile, să fie dificil, dar posibil, pentru ca rezultatul să aibă valoare și să mă 
pot bucura de sentimentul reușitei.

Nu în ultimul rând, munca trebuie să fie interesantă, incitantă, la rigoare 
aproape ludică. Cel mai mare motivator pozitiv e jocul.

Sigur, veți spune, e foarte greu să faci din orice loc de muncă unul așa. În defini-
tiv, unii sapă șanțuri, ce sens să le dai? (e contra-exemplul pe care-l primesc cel mai 
des). Sunt de acord. Dar nu e nevoie să aibă toate caracteristicile astea la superlativ. 
E suficient să aibă o doză sănătoasă din toate. Și se poate să aibă. Dar pentru asta 
trebuie să ne preocupe mai mult să ne facem munca mai valoroasă, nouă și celor din 
jur, decât să ne-o facem mai puțină. 

Balanța muncă-viață, greu de echilibrat
Sunt sigur că această abordare a temei echilibrului între muncă și viață e provoca-
toare și va suscita și multe critici. Atunci când am vorbit despre ea, am primit la 
rândul meu multe. În linii mari, ele cad în trei categorii:

E o figură de stil cam ieftină, o manipulare sau o eroare grosolană de jude-
cată. De fapt ideea echlibrului între muncă și viață e între viața personală și 
cea profesională. Ce e rău în asta? 

Desigur, nu e nimic rău. Mai mult chiar, eu nu am susținut niciodată că nu 
e nevoie de un echilibru între viața personală și cea profesională, nu sunt deloc 
adeptul celeilalte mode, „work-life integration”. Cred că cele două lumi e bine să 
fie ținute separate, nu integrate și fiecare are locul ei. Nu susțin nici că trebuie 
să alocăm mai mult timp muncii în defavoarea familiei și a vieții personale, chiar 
deloc. Din această perspectivă sunt un mare partizan al echilibrului. Susțin doar că 
exprimarea „work-life balance” duce către o viziune îngustă a subiectului, care tra-
tează munca drept o servitute, un rău necesar care trebuie izolat de noi și că această 
viziune e perimată și periculoasă, din motivele enunțate mai sus. 

Sigur că e mai bine să ai o muncă cu sens decât una fără. E mai bine și să fii 
tânăr și sănătos decât bătrân și bolnav, e o tautologie. Problema e că cele mai 
multe munci nu au sens și atunci e nevoie să accepți că asta e, le duci la capăt și 
apoi îți vezi de viață.

Așa e, e o tautologie, dar nu asta e idea aici, că e bine să ai o muncă cu sens. 
Ce susțin e că orice muncă are sensul ei și că absența oricărui sens e intolerabilă 
vieții. Dacă nu mă credeți anagajați oameni cu leafă bună, 20% peste media pieței, 
și cereți-le să sape niște gropi, apoi să le astupe, apoi să le sape din nou, la nesfâr-
șit. Re-editați legenda lui Sisif și vedeți ce rezultă. Mai susțin că ideea echilibrului 
induce mentalitatea că munca nu e viață, deci e inutil să cauți împlinire în ea, de 
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asta e periculoasă. Căutarea sensului e mai importantă, după părerea mea, chiar 
decât aflarea lui. Demersul e mai util decât rezultatul. Abordarea tranzacțională 
a muncii e o rețetă de conflict și de nefericire. De nefericire pentru că ascunde 
și marginalizează sensul muncii, unul dintre cei doi piloni extrinseci ai fericirii. 
Conflict pentru că dacă munca e o tranzacție, efort contra bani, atunci tu vrei cât 
mai mulți bani pentru cât mai puțin efort, în timp ce ceilalți care te angajează 
sau care cumpără în alt fel produsul muncii tale (cum ar fi clienții) vor cât mai 
mult efort de la tine contra cât mai puțini bani.  Asta te pune mereu în conflict 
cu beneficiarii muncii tale, și astfel îți atacă și al doilea pilon al fericirii, calitatea 
relațiilor. Cred că o viziune a muncii ca sursă de împlinire personală e nu doar 
utilă ci esențială pentru o viață împăcată și demnă. Desigur, cum spuneam mai 
sus, nu pretind că orice muncă e așa și nici că orice muncă are la fel de mult sens. 
Pretind doar că e important să-l căutăm. Și că cine caută are șanse mult mai mari 
să găsească.

Sensul muncii e un concept bun, dar e un lux pe care puțini și-l pot permite. 
Ca să ai sens în muncă trebuie ca munca să fie aliniată cu vocația ta, să ai luxul 
să faci ce-ți place. Câți oameni au acest lux? Ce facem cu restul?

Această critică seamănă cu cea de mai sus dar diferă în ceva important, anume 
în ideea că sensul vine doar când faci ceea ce-ți place, ceva care îți împlinește vocația 
și că o astfel de fericită întâmplare e prin definiție rară și rezervată unor privilegi-
ați. Eu cred că această abordare e profund falsă și am să dezvolt mai jos de ce. 

O altă idee care circulă și e aproape universal acceptată dar care merită o dezba-
tere e: „Find a job you love doing, and you will never have to work a day in your life”. 
În traducere: “Găsește-ți o slujbă pe care o iubești și nu vei mai trebui să muncești 
nicio zi din viața ta”. O veți găsi atribuită lui Confucius, Mark Twain, anonimă sau, 
uneori, unui profesor de la Princeton, Arthur Szathmáry. Probabil că nu aparține 
niciunuia dintre ei.

E o idee incitantă. O zicere isteață despre o idee simplă dar care pare o cale 
bună către împlinire personală și o viață fericită. Ideea are, însă, câteva hibe.

Prima e că nu e chiar așa o idee grozavă să-ți transformi hobby-urile în meserie. 
Sau, măcar, nu mereu și nu neapărat. Ăsta e și motivul pentru care eu sunt sigur că 
citatul nu-i aparține lui Mark Twain. În romanul care l-a făcut pe Twain celebru e o 
scenă la fel de celebră în care Tom Sawyer e pedepsit de mătușa Polly pentru niște 
năzbâtii să văruiască gardul curții de la stradă, în văzul copiilor care mergeau la 
joacă sau la fântână după apă. După ce Tom încearcă fără succes să plătească câțiva 
copii ca să facă schimb de sarcini cu el, în disperare de cauză încearcă o strategie 
nouă. Se preface că ceea ce face e foarte important și special și că sarcina i-a fost 
încredințată lui și doar lui ca un semn de mare încredere. Când ceilalți copii îl iau 
peste picior că e ceva simplu, ce oricine ar putea face, Tom se ține tare și refuză să 
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îi lase să-i arate ce pot. Până când aceia încep să se roage de el, apoi să-l plătească ca 
să le dea voie să îi demonstreze. 

Concluzia lui Mark Twain e că deosebirea dintre muncă și distracție e că mun-
ca trebuie să o faci. De aici și ideea că, poate, nu e chiar mereu o bună alegere să-ți 
transformi hobby-ul în profesie. Eu am făcut asta și cu acea ocazie am rămas fără 
un hobby. Pentru că atunci când faci ceva de plăcere, o faci ludic, îți alegi ocaziile, 
momentele, persoanele cu care o faci. Atunci când o faci ca meserie, chiar dacă ești 
antreprenor și te crezi liber, afacerea ajunge să te domine și să îți răpească liber-
tatea alegerii care-i dădea pasiunii tale caracterul de pasiune. Și atunci ea devine 
muncă și apoi corvoadă. Nu spun că asta se va întâmpla tuturor, nu spun că se va 
întâmpla mereu, nu spun că se va întâmpla cu intensitatea cu care mi s-a întâmplat 
mie, dar spun că e foarte posibil să se întâmple, mult mai posibil decât mi se pare 
că se poate întâmpla starea de beatitudine pe care o sugerează citatul de mai sus.

Dar pentru mine există și un alt unghi, mult mai important, din care zicerea 
asta merită regândită. În viața reală, șansa celor mai mulți dintre noi de a găsi o 
astfel de slujbă e destul de mică. Unde mai pui că, atunci când o găsim, fenomenul 
de mai sus tinde să apară, ne vom simți mai degrabă frustrați de servituțile unei 
activități care are conotații de profesie. O atitudine mult mai utilă și benefică pen-
tru noi ar fi cea pe dos: „Învață să iubești ceea ce faci și nu vei mai trebui să 
muncești nicio zi din viața ta”.

În viața mea profesională, fie ea de manager sau de consultant, am întâlnit ade-
seori oameni cinici, sceptici, hiper-critici cu scăderile celor din jur, mereu dispuși să 
vadă în ceilalți adversari sau posibil escroci, abuzatori, mincinoși. Și mereu dispuși 
să vadă în viața lor profesională ceea ce nu merge, eșecurile, erorile, stângăciile 
managerilor, lipsa de resurse, ipocrizia unor colegi carieriști și câte altele. Am scris 
de mai multe ori despre acest fel de a vedea lumea, chiar de curând. E o atitudine 
foarte răspândită la noi și foarte păguboasă, din multe perspective, nu reiau aici. 
Una dintre ele e aceasta că munca devine o corvoadă și un bagaj greu, apăsător. 
Viața profesională devine o sursă majoră de frustrări.

Una din caracteristicile acestor persoane e că ele caută mereu vinovați pentru 
această stare de fapt care-i frustrează și vinovații sunt mereu, de fiecare dată, în 
afara lor. E un fel de voluptate a dezastrului, lumea e nasoală dar eu știu că e, știu și 
din vina cui e, iar din cauza asta eu sunt deasupra ei, mai bun decât ea. Chiar dacă 
mă simt mereu frustrat, cinic și demotivat. Cumva am chiar nevoie să fiu, ca să pot 
face față asaltului.

Nu vreau să spun că lucrurile care ne frustrează la muncă nu sunt reale și nici 
că ele ar trebui ignorate. Însă vreau să spun că felul în care ne uităm la ele ne apar-
ține, e o alegere. După cum spunea cândva Viktor Frankl, nu putem alege mereu 
situațiile în care suntem puși dar putem mereu alege cum ne raportăm la ele. Putem 
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alege să căutăm sensul a ceea ce facem 8-10h/zi, să găsim ce e valoros, cum ne pu-
tem investi personal și exprima prin acea activitate, cum ne putem împlini și crește 
profesional și personal prin ea. Putem alege să căutăm ce e bun în ea înainte să 
vedem ce e rău, să ne asumăm un rol activ în a îndrepta ceea ce vedem că nu merge 
bine, să ne vedem pe noi ca parte a organizației sau echipei, să înțelegem impactul 
muncii noastre asupra celorlalți și să valorizăm efectele pozitive ale efortului nos-
tru. Într-un cuvânt, am putea învăța să iubim ceea ce facem, orice ar fi aceea. 

Nu vreau să par aici că am un demers triumfalist pozitivist gen Tony Robbins. 
Nu spun că orice muncă poate fi încărcată cu sens și cu acest fel de iubire, nu spun 
că în orice colectiv te poți simți ca parte a unei echipe sau că orice șef poate deveni 
un partener și un mentor pentru fiecare dintre noi. Am cunoscut și eu, din păcate, 
destule exemple de echipe și organizații strâmbe și imposibil de reformat. Spun 
doar că atitudinea noastră, a fiecăruia dintre noi, ar trebui să fie despre a învăța să 
ne iubim munca înainte să învățăm să-i numărăm scăderile, că ăsta e singurul fel 
în care munca poate deveni ceva important și prețios, prin care ne putem împlini 
potențialul. Și mai spun că a te uita la lucruri așa nu e o formă de abandon sau de 
supunere sau de resemnare sau o utopie naivă ci fix dimpotrivă, o formă de respect 
de sine, care merge prin respectul pentru ceea ce faci. Mai spun și că acest respect 
e ceva ce nimeni nu-ți poate da dacă nu îl ai tu, mai întâi de toate, pentru tine. Iar 
dacă ajungi la concluzia că e imposibil să găsești valoare în ceea ce faci, soluția e să 
pleci și să o cauți în altă parte. Dar asigură-te înainte că efortul tău a mers către a-i 
găsi valoarea muncii, nu scăderile.

Noi toți suntem într-o permanentă căutare a fericirii. Există o cale eudaimoni-
că de a face asta, prin căutarea sensului și a împlinirii. Există și o cale hedonică de 
a face asta, prin căutarea plăcerii și evitarea suferinței. Prima inspiră, hrănește și 
durează. A doua inhibă, plictisește și se stinge repede. E datoria și alegerea noastră 
în ce fel și ce fel de fericire căutăm.

Și dacă ar fi să caut o vorbă de duh pentru asta, mai potrivită pentru mine ar fi: 
„Dacă ceva merită făcut, atunci merită făcut bine”.



Cheia nefericirii: munca

Iuliana Alexa

Un titlu care echivalează munca cu nefericirea și care trebuie argumentat în acest 
sens, este cel puțin o provocare. Pentru că munca și fericirea au o relație ambiva-
lentă. Pe de o parte munca este, da, o sursă de stres, pe de altă parte este o sursă 
de bucurie. 

„Muncile lui Hercule”, miticele probe de viață și de a moarte, caznele, testele 
existențiale la acre eroul era supus, transmit ideea de stres și de tortură. Cei vechi 
vorbeau despre „muncile Iadului”, pe timpuri „munca silnică” era o formă extremă 
de pedeapsă și chiar și astăzi mentalitatea comună asociază munca cu chinurile și 
consumul fizic și emoțional („mă muncesc gândurile”, „muncile nașterii”, etc.). Tot 
acest lexic trimite cu gândul la faptul că munca nu este ceva plăcut omului, mai de-
grabă este o corvoadă de care s-ar lipsi dacă ar avea de ales, dacă insului i-ar permite 
condiția socială, dacă nu ar fi silit…

Munca=obligație. Nemunca=plăcere. Cum stau lucrurile de fapt?
Chiar și noi, cei postmoderni, asociem munca cu obligativitatea și ne-munca cu 
plăcerea și relaxarea. Întrebați despre cum s-ar odihni, cei mai mulți  oameni spun 
că ar sta pe plajă sorbind cocteiluri tropicale, sau ar dormi, sau s-ar uita la filme. În 
orice caz, un set de activități de mica intensitate energetică, care implică o stimula-
re mai degrabă pasivă. Rareori odihna înseamnă „să mergi o zi pe munte”, „să faci 
sport”, „să înveți să dansezi”, „să scrii o nuvelă”. Acestea sunt mai curând activități 
antrenante energetic, consumante metabolic, echivalate cu munca, efortul…

În realitate, aceste activități, deși sunt consumatoare de energie, sunt cele care 
dau sens zilelor și creează jaloane emoționale pe parcursul unei anumite zile, dis-
torsionează percepția timpului (când învățăm primele note la chitară ni se pare că 
timpul trece greu, iar după ce căpătăm abilități mai bune și intervine plăcerea de a 
cânta, timpul trece mult mai repede), creează amintiri și, în general, dau sens vieții.

Așadar, efortul dă sens vieții. Poate că ar trebui să ne desprindem de ideea că 
numai statul degeaba este dezirabil. Desigur, a trăi din dans este o muncă, o profe-
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sie sau o vocație. Aceste activități, asociate îndeobște cu ideea de hobby, pot implica 
la fel de mult efort precum construcția unui soft sau proiectarea unei case. Ca să 
parafrazăm un celebru proverb, „munca este în ochii celui care o execută”. 

Cum putem atinge starea de „flow”
Ceea ce pentru unii e caznă, pentru alții este binecuvântare, relaxare, vis, sau, cu ter-
menul deja vedetă impus de psihologul american Mihaly Csikszentmihalyi, munca 
este „flow”, adică stare de perfectă aliniere între abilități, recompensă și satisfacție, 
o stare pe care o ating, de exemplu, artiștii cu experiență atunci când performează.

Dar cine spune că „flow” nu e posibil și pentru un programator, de exemplu? 
Sau pentru un arhitect? Sau, de ce nu, pentru un profesor? Spuneam mai sus că 
ajung la flow cei care performează puțin peste nivelul lor de abilitate la momentul 
respectiv. Dacă sarcina de executat este sub nivelul de abilitate apare plictiseala, 
pentru că insul respectiv este substimulat. Dacă sarcina de execuție este mult peste 
nivelul de abilități, atunci intervine anxietatea de performanță, ideea de neputință. 
Flow se naște atunci când ți se cere să faci ceva cu puțin mai complex decât ai mai 
făcut, ceva peste nivelul tău actual de performanță, să îndeplinești o cerință care 
îți cere să fii creativ, să găsești soluții noi, să înveți. Iar aceasta este o recompensă 
intrinsecă pentru creierul nostru. 

Aș mai adăuga faptul că munca este generatoare de sens pentru noi, oamenii. 
Avem nevoie să muncim, să depunem efort și să fim recunoscuți pentru efortul 
nostru și pentru rezultate. Nimeni nu se simte bine nefăcând nimic o mai lungă 
perioadă de timp. Inactivitatea predispune la depresie și depresia predispune la 
inactivitate. Este un cerc vicios. Creierul sănătos este făcut să exploreze mediul și 
să dorească să îl influențeze. Suntem specia care și-a modificat cel mai radical me-
diul de viață dintre toate viețuitoarele. Munca intră la acest capitol al modificării 
circumstanțelor și mediului, și munca este o nevoie, ce intră la trebuințele de au-
toactualizare din piramida lui Maslow. 

„Invazia roboților” și pierderea sensului vieții omului
Tot mai des se aude în ultimul timp de „invazia roboților” și de faptul că un număr 
foarte mare de specializări vor fi acoperite de roboți și softuri. Se discută asuduu 
aspectul economic, faptul că oamenii care nu vor mai avea de unde să ia un salariu 
vor deveni o clasă social pauperizată, că deflația generată de supraproducția de bu-
nuri ieftine va fi permanentă, de dispariția clasei medii (umane) care își permite să 
cumpere, să consume produse și servicii, și astfel face să meargă economia oricărui 
stat capitalist. Ce nu se discută însă (și încă) este aspectul psihologic, enorma lipsă 
de scop și de sens ce lovește orice om rămas fără loc de muncă (deși respectivul poa-
te avea un venit, pentru că, tot în acest context al automatizării, se discută despre 
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asigurarea unui venit minim garantat), trauma de a fi inutil, de a nu avea de ce să 
te trezești dimineața. Munca ne dă sens și ne structurează timpul unei zile, al unei 
luni sau al unui an, ne dă repere și scopurile îndeplinite pe acest teren ne dau un 
sentiment de coerență a poveștii personale. Și, desigur, ne conferă stimă de sine, 
utilitate, și este o sursă de respect în ochii celorlalți. Munca este un aspect central 
al vieții și ar trebui ca statele să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura cetă-
țenilor lor o formă sau alta de loc e muncă. Wellbeing-ul cetățenilor unui stat ține 
de împlinirea nevoilor de bază, evident, dar și a celor superioare, între care cea de 
autoactualizare prin muncă este crucială. 

Așadar, munca nu este o cheie a nefericirii decât dacă circumstanțele în care ea 
se derulează sunt suboptime. Iar aici, discuția începută riscă să nu se mai termine. 
Mediu de lucru ostil, colegi răuvoitori, sarcini prea multe (sau prea puține, de ce 
nu?), superiori ierarhici fără inteligență emoțională și cu o competență discutabilă, 
termene-limită care indus senzația că o zi de  24 de ore nu este suficientă pentru 
a termina, sentimentul că contribuția ta nu este relevantă în schema mai mare a 
lucrurilor, că nu poți realmente influența mersul lucrurilor, toate acestea și multe 
altele pot face din ideea de muncă un chin. Dar despre aceste elemente, sunt con-
vinsă că cititorii au mai citit, sau au meditat la ele. Orice om angajat undeva (sau 
antreprenor, de ce nu, chiar cu sine însuși drept unic angajat) a cunoscut, într-un 
moment al vieții sau altul, stresul legat de muncă. „Burnout” este un termen foarte 
la modă, din păcate, și nu pare să se demodeze prea curând. Inabilitatea de a atribui 
corect sarcini, de a comunica optim, de a oferi coaching, de a proteja psihicul anga-
jaților, in general, este o problemă a mediului modern de lucru de peste tot în lume. 
Competivitatea lipsită de reguli, mobbingul și bullying-ul sunt alți termeni actuali 
pentru care se caută (uneori se și găsește) o soluție, dar care nu par să fie în atenția 
managerilor de companii ca priorități. 

Multe și mărunte sunt circumstanțele în care cineva poate simți că munca e un 
chin. Ceva mai puține și necunoscute sunt cele în care insul poate simți că munca 
pe care o desfășoară este o binecuvântare. Probabil că înțelegerea lor și dezvoltarea 
unor politici adecvate pentru a crea circumstanțele acestea fericite ar trebui să de-
vină priorități. Pentru că munca e, întâi de toate, o nevoie și nu ar trebui să tindem 
să o suprimăm…
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Flexibilitate – Noul cult pe piața muncii

Rudolf Fedorovici

Lumea se schimbă. Pentru oricine se oprește din viteza cu care ne mișcăm zilnic și 
face un mic efort de reflecție, apare evident că există o schimbare care s-a insinuat 
deja în viețile noastre și care continuă să producă efecte transformative; această  
schimbare este fundamental legată de un curent relativ nou în lumea mai largă a 
muncii: flexibilitate. 

Atunci când lucrăm de oriunde altundeva decât de la birou și în orice alt mo-
ment din afara intervalului de ore în care se presupune ca ar trebui să fim în timpul 
programului, atunci când comunicăm (prin email, telefon, mesaje), de-acasă sau 
din mașină, la semafor sau în metrou, când organizăm teleconferințe cu clienții 
din sufrageria propriei locuințe, sau susținem interviuri de angajare de pe laptop, 
din spațiul de co-working, când citim documentele care ne sunt accesibile oriunde 
și oricând, sau terminăm raportul de vânzări duminică dimineață de pe plajă, toa-
te acestea și multe altele constituie manifestări a ceea ce se cheamă flexibilitate a 
muncii. 

La o privire mai atentă, vom vedea că există chiar și multe alte semne și exem-
ple. 

Cu toții ne gândim de cele mai multe ori la Uber ca fiind o platformă care 
facilitează transportul de persoane (sau alimente, în cazul Uber Eats). În esență 
însă, atât Uber, una dintre cele mai mari afaceri la nivel global cu operațiuni care 
valorează multe miliarde de dolari (1), cât și alte companii de acest fel, sunt afaceri 
care, de fapt, transformă fenomenul de flexibilizare a muncii2 în valoare pentru 
acționarii lor. 

1   https://www.forbes.com/companies/uber/#657ad78410b0
2   The Value of Flexible Work: Evidence from Uber Drivers M. Keith Chen UCLA Anderson Sc-

hool of Management Judith A. Chevalier Yale School of Management Peter E. Rossi UCLA Anderson 
School of Management Emily Oehlsen Uber Technologies https://economics.stanford.edu/sites/g/
files/sbiybj9386/f/flexwork.pdf 
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Sunt expresii ale acestei schimbări. Lyft3 este un alt astfel de exemplu din ace-
lași domeniu; Glovo, Deliveroo4, Avon 5, Upwork 6 sunt doar câteva exemple de 
companii uriașe care vin din alte domenii și au tipuri de operațiuni cu totul diferite, 
dar care au în comun ideea de a transforma în profit această schimbare de paradig-
mă: lucrătorii lor (cea mai mare parte din aceștia) sunt oameni care vor și/sau pot 
să decidă ei când, și cât, și dacă lucrează.  

În afara acestor organizații, ajunse la un nivel ridicat de expansiune și de noto-
rietate, apar permanent afaceri specializate, situri online sau, în general, platforme 
specializate care se dezvoltă într-un ritm și cu o amplitudine care indică o transfor-
mare semnificativă a fenomenului. Marii jucători din piața de recrutare inovează 
acest domeniu cu servicii care oferă clienților beneficiile flexibilitatii aduse chiar la 
nivel de director executiv: Interim Management, Contractor Management, Execu-
tive Shared Role7. 

Exista deja asociații profesionale și chiar sindicate care cercetează, reglemen-
tează și promovează acest stil de lucru. La fel, odată cu apariția și dezvoltarea no-
țiunii de freelancing, apare ideea de „co-working space care se pare ca se dezvolta 
într-un ritm rapid, mai ales că pare că aduce beneficii tuturor părților implicate. 

Noile concepte din câmpul muncii: freelancer, lucrător la distanță, 
telecommuter, telemuncă, economie colaborativă, interim manager, 
contractor independent, bogus employment
Din ce în ce mai multe companii au inclus deja în oferta lor de angajare, sau în di-
versele regulamente interne, elemente care flexibilizează munca. 

Apar termeni noi sau definiții noi ale unor termeni care sunt din ce în ce mai 
frecvent folosite, care devin din ce în ce mai clare și aduc înțelesuri noi: freelancer, 
lucrător la distanță, telecommuter, telemuncă, economie colaborativă, interim ma-
nager, contractor independent, bogus employment, etc. 

Se pare că există chiar și o zi a muncii flexibile, propusă în SUA, în luna octom-
brie, care-și propune să îmbunătățească modul în este perceput fenomenul. Bineîn-
țeles, și un hashtag pe Twitter care pare foarte utilizat.

Astfel, pare că schimbările acestea au venit natural pentru cei mai mulți dintre 
noi și de aceea este foarte probabil că efectele sunt mai greu de remarcat, mai ales 
pentru cei care nu sunt în mod obișnuit atenți la genul acesta de schimbări.

3   https://en.wikipedia.org/wiki/Lyft 
4   https://en.wikipedia.org/wiki/Deliveroo
5   Avon Products, Inc. is a multi-level marketing company in beauty, household, and personal 

care categories. Avon had annual sales of $5.5 billion worldwide in 2018. https://en.wikipedia.org/
wiki/Avon_Products

6   https://en.wikipedia.org/wiki/Upwork#Size_and_scope 
7   Job Sharing at the Executive Level, Christina Hargreaves, 6 November 2018 https://www.

berwickpartners.co.uk/what-we-think/leadership-insights/job-sharing-at-the-executive-le-
vel-11914/ 



1160 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Tipuri de flexibilizare
Într-un exces de teoretizare, se poate spune că azi există două tipuri de situații, 
două categorii de forme în care se manifestă flexibilitatea muncii: a) atunci 
când lucrătorul are o formă de contract (de muncă) cu angajatorul lui și b) atunci 
când lucrătorul nu are o formă de contract (de muncă) cu angajatorul care, astfel, 
devine beneficiar sau client. 

Deși poate părea că aceste dimensiuni ale muncii flexibile nu au neapărat o 
legătură între ele, evoluția fenomenului pare că arată contrariul: evoluția fiecă-
reia o susține pe cealaltă. Pe măsură ce angajatorii reușesc să se organizeze astfel 
încât să poată privi mai mult la rezultatele livrate și la acomodarea nevoilor și 
confortului angajaților lor, vor renunța la a mai cere lucrătorului să se prezinte la 
un anumit punct de lucru, într-un anumit interval; firesc, acestuia din urma îi va 
fi - deci - mai simplu să lucreze oricând, de oriunde, oriunde (deci și pentru alți 
beneficiari, eventual prestând și altfel de lucrări, eventual în altă țară). Evident și 
la fel de firesc, termenii și condițiile contractuale dintre părți vor trebui adaptate 
noilor relații. 

Va fi o chestiune de mentalități, obiceiuri și reglementări, mai mult decât o 
chestiune de mijloace tehnice. 

Azi, flexibilitatea muncii se referă la a) loc, b) timp și c) performanță. 
Pentru lucrător, înseamnă posibilitatea de a decide în care parte a zilei dorește 

să livreze, câte zile în timpul săptămânii sau care sunt acele zile, câte luni pe an, 
sau care perioade din an le va aloca lucrului; sau poate lua o perioadă sabatică după 
care să revină. Înseamnă că poate decide că va lucra de oriunde altundeva decât de 
la punctul de lucru, deci de oriunde dorește: de-acasă, sau din alt oraș, sau poate 
din altă țară. Înseamnă că poate decide ce fel de și câte proiecte dorește să preia, 
part-time sau în regim job sharing.

Că poate avea mai mulți angajatori, eventual în același timp. Eventual din in-
dustrii diferite și din țări diferite. Că și poate schimba meseria, eventual să aibă mai 
multe meserii, în același timp sau succedându-se în momente diferite ale vieții sale.

Pentru organizații (am evitat aici deliberat termenul „angajatori” pentru că, 
evident, varietatea de forme contractuale lărgește numărul de opțiuni), flexibilita-
tea muncii înseamnă ca pot să își reducă unele costuri legate de acomodarea tuturor 
angajatilor, înseamnă chiar un anumit tip de flexibilitate a costurilor cu personalul 
pe termen lung ceea ce permite alocarea unor servicii de mai bună calitate aduse 
clienților mai ales pentru că pot fi concentrate în acele momente în care sunt nece-
sare și utile. 

Poate că cel mai important, însă, prin flexibilizarea condițiilor de muncă, or-
ganizațiile îmbunătățesc și consolidează confortul lucrătorilor, devenind astfel mai 
atractive pentru aceia care apreciază genul acesta de beneficii. 
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Bineînțeles, toate acestea sunt condiționate, limitate, reglementate intern și 
legal, vin cu un preț și cu un set de compromisuri pe care atat lucrătorul cât și orga-
nizația trebuie sa le accepte. Dar azi există semnificativ mai multe posibilități decât 
existau în urmă cu câteva zeci de ani. 

Tranziția dinspre „fix” către „flex”
Altădată, în generațiile contemporane părinților mei, toate mentalitățile legate de 
carieră și muncă se aflau într-o paradigmă de tip „fix”: copiii erau îndemnați, cumva 
forțați de această  presiune socială, să știe încă de mici ce se vor face când vor fi 
mari. “- Nu știu!” era poate singurul răspuns cu adevărat greșit la întrebarea: “- Tu 
ce o să te faci când o să fii mare?” 

„Fix” reprezenta o paradigma care se traducea în viața părinților noștri și a 
prietenilor lor prin stabil, serios, sigur, cursiv, confortabil, controlabil, demn. 

Fix însemna o traiectorie pe care părinții noștri o știau chiar de la începutul 
liceului, pe care apoi o confirmau odată cu alegerea facultății pentru ca, mai apoi, să 
urmeze o linie a carierei relativ ușor de trasat pentru că această  presupunea unul, 
poate două locuri de munca; unul, poate doi angajatori. Indiferent cat de greu ni se 
pare nouă de imaginat acest lucru azi, pentru părinții noștri schimbarea angajato-
rului era un eveniment extrem: se petrecea rar, toată lumea presupunea că trebuie 
să fi fost determinat de o situație limit și venea însoțită de dificultăți majore de 
adaptare. 

Flexibilitatea nu exista sau atunci când exista era, mai degrabă, înconjurată de 
conotații negative: relocările se făceau forțat, transferurile presupuneau eforturi, 
schimbarea locului de munca era privită cu mare reticență de multe ori pentru cel 
nou venit era suspect de vreun motiv pentru care a fost forțat să plece, timpul 
parțial de lucru aproape că nu exista, nici mobilitate, decât într-un număr foarte 
limitat de meserii. Demisia era extrem de rară și aducea cu sine schimbarea întregii 
vieți. 

Oamenii aveau viață personală doar în orele de după program, la sfârsit de 
saptamâna și în concedii; și când ieșeau la pensie; 

Azi trăim o schimbare: această  tranziție dinspre „fix” către „flex” despre care 
se poate argumenta ca este o întoarcere la normalitate. 

Oamenii gândesc azi, și vor gândi din ce în ce mai puțin în termeni de „ce 
vreau să fac când voi fi mare”, deci vor ieși din paradigma „fix” a muncii. Pare ca ne 
vom întoarce la înțelegerea pe care o aveau altă dată bunicii noștri despre muncă, 
poate nu zeci ci sute de ani în urmă. Nu va mai conta neapărat cariera, profesia, 
atașamentul față de o industrie și/sau un angajator ci mai degrabă oportunitatea. 
Șansa de a face ceva, la un moment dat în viață. Oamenii își vor schimba viața cu 
mult mai multă ușurință pentru a putea urmări oportunitățile care le apar în față. 
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Suntem azi martori la dezvoltarea, și vor deveni din ce în ce mai importan-
te, unor concepte cum ar fi: „competențe transferabile”, „managementul carierei”, 
„formare continua”, „dezvoltare personală”, „brand personal”, „antreprenoriat” dar 
și „work-life balance” și, poate mai important: „rezultate”, „performanță”, „produc-
tivitate”, „livrabile”, „obiective”, „standarde”. 

Transformarea nu este și nici nu va fi totală. Există încă o serie de limite ale fle-
xibilizării. Spre exemplu sunt opinii care sugerează mai degrabă o rezistență venită 
din partea angajaților decât din lipsa de deschidere a angajatorilor. 

Limitele pentru multe din zonele cuprinse în flex sunt și vor fi, în continuare, 
prezente în  acele tipuri de culturi organizaționale care construiesc și încurajează, 
chiar sunt fundamentate și intrinsec legate de cultura colaborativa, de colaborarea 
colegilor, de lucrul în echipe, de implicarea directă din relațiile cu diversele categorii 
de beneficiari. 

Bineinteles, sunt multe domenii și tipuri de activități profesionale în care, 
esențial, lucrătorul trebuie să fie prezent în momentul și la locul cerut. 

Limitari mai sunt date de specificul cultural al țării. Un exemplu este dat de 
absolvenții din SUA. Pentru că studiile superioare sunt accesibile pentru majorita-
tea prin accesarea unor credite care au valori mari, în primii ani de munca aceștia 
au un singur scop: plata acestor datorii. De altfel, sistemul acesta de creditare este 
conceput astfel încât să încurajeze genul acesta de strategie. 

Se creează, deci, și se întreține astfel o cultură foarte competitivă care încu-
rajează orele suplimentare, lipsa pauzelor sau perioadelor de odihnă, o balanță 
dezechilibrată a raportului munca - viața personală, accentul pus pe dorința de afir-
mare, importanță dată siguranței locului de munca. Mai ales în primii ani. Tot ceea 
ce inseamna, de principiu, flexibilitatea muncii intră în contradicție cu planurile 
și nevoile acestor tineri absolvenți. De foarte multe ori, genul acesta de cultură 
centrată aproape exclusiv pe munca, performanța și afirmare, influențează sem-
nificativ multe din ariile vieții personale: sănătatea, relațiile cu familia și prietenii, 
relațiile de cuplu, viața spirituală etc. 

Este motivul pentru care disponibilitatea de a beneficia de flexibilitatea mun-
cii este mai crescută, fapt cumva contraintuitiv, la lucrătorii înaintați în vârstă. 
Indiferent de nivelul de carieră. Mai departe, este motivul pentru care - la fel de 
contra-intuitiv - angajatorii sunt cei care mai degrabă fac eforturi pentru a desena 
și impune politici care încurajează, chiar impun flexibilitatea. 

La fel, sunt situații foarte multe care țin de cultura organizației: există orga-
nizații în care s-a dezvoltat acest obicei al muncii (de foarte multe ori, statului) 
peste program, un mod evident eronat de a confunda orele lungi cu performanța 
și loialitatea.
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Argumente pro și contra
Cercetările din domeniu, deși într-un număr rezonabil și bine fundamentate 
metodologic, emit azi concluzii care, luate împreună, nu sunt neapărat și definitiv 
relevante în vreuna din cele doua direcții: în favoarea sau defavoarea flexibilizarii 
muncii. 

De altfel, este foarte probabil că tocmai o potențială apariție în viitor a unor 
argumente clare, coerente și măsurabile despre impactul muncii flexibile va decide 
accelerarea adoptării acesteia. 

Argumentele par să indice azi mai degrabă o preocupare empirică și mai degra-
bă intuitivă a conducerii organizațiilor pentru starea de bine a angajaților, pentru a 
crește valoarea ofertei de angajator. 

Secundar, există și o serie de argumente legate de logistica spațiului pe care 
angajatorii îl administrează pentru angajați. 

În orice caz, la acest moment, pare ca opiniile sunt oarecum majoritare în di-
recția ideii că organizațiile pot face și vor face mai mult pentru a oferi condiții de 
lucru flexibile angajaților lor (ironic, dacă lucrurile merg în sensul acesta, ar putea 
ca aceștia să sfârșească numindu-se altfel). 

La fel, există multe opinii care indica nevoia de schimbare a mentalității și de 
partea lucrătorilor. În primul rând se va cere adaptarea la acest stil de lucru: mai 
multă disciplină, o mult mai bună organizare a mediului în care lucrează, o mai 
bună planificare a muncii și vieții profesionale, investiții în tehnologia necesară, 

Fiecare modalitate de flexibilizare a muncii își găsește motive de respingere și 
rezistență la adoptare din partea lucratorilor: sunt multe situații în care lucrătorii 
evită spre exemplu să lucreze din orice alt loc decat propriul birou fie din cauza 
lipsei condițiilor optime de lucru (liniște, izolare, spațiu de lucru optim etc), fie din 
cauza ca în afara biroului sunt multe tentații și distrageri a atentiei (copii, animale 
de casa, tv, de principiu - orice). De aceea, indiferent cat de puțin rațional sună, ceea 
ce-i împiedică să beneficieze de opțiunea de a avea un stil flexibil de lucru este toc-
mai lipsa presiunii constructive care la locul de muncă este venită, implicit, dinspre 
șefi și colegi. Sau dinspre propria convingere ca doar acolo se lucrează. 

În al treilea rand, dar nu mai puțin important, autoritățile vor trebui să facă 
față acestei transformări8. În statele în care munca este reglementată în detaliu 
sau în care structurile sindicaliste (protecționiste) sunt foarte influente, există deja 
probleme legate de reglementarea flexibilitatii muncii, probleme care de multe ori 
par a fi depășite. Acest decalaj al capacităților autorităților de a gestiona fenomenul 
are consecințe variate, de la lipsa unor statistici referitoare la flexibilitatea muncii 

8   House of Commons Work and Pensions Committee, „Self-employment and the gig economy”, 
Thirteenth Report of Session 2016–17 https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/
cmworpen/847/847.pdf
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pana la incapacitatea de a o reglementa legal, urmată pe cale de consecință de lipsa 
asigurarilor sociale și, evident, de tentația de a o interzice. 

În plus față de schimbările de mentalitate, procese și proceduri, evoluția mun-
cii flexibile va fi limitată întotdeauna de costul de oportunitate. Atât lucrătorul cât 
și angajatorul vor pune permanent în balanță costurile flexibilității și le vor cântări 
atent prin comparație cu costurile implicate de paradigma fixa a muncii. Cu alte 
cuvinte, recrutarea unui nou colaborator costă, schimbarea frecventă a colabora-
torilor presupune perioade de integrare în care productivitatea acestora este mai 
scăzută, iar asta costă. Pentru lucrători, perioadele dintre lucrări sunt la fel de cos-
tisitoare. Azi, marile progrese în flexibilizarea muncii sunt datorate în primul rand 
tehnologiei care reușește să reducă din aceste costuri. 



Modelul de 40 de ore de muncă  
pe săptămână – Valid sau depășit?

Viorela Marcu

Matei alege o facultate. Probabil undeva în anul 2 sau 3 decide că este timpul să se an-
gajeze și începe să caute un prim loc de muncă – un internship sau un loc de muncă cu 
jumătate de normă. Începe să se obișnuiască cu ideea că de acum viața lui se va schimba: 
va lucra cel puțin 4 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, până ce va ajunge la pensie. După un an 
sau doi, Matei face încă un pas către viața de adult: alege un loc de muncă unde va petrece 
8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. 

Cu toții ne regăsim în povestea lui Matei. Și, în ultimii ani, probabil cu toții 
ne-am întrebat măcar o dată: Este modelul de 40 de ore de muncă pe săptămână în 
continuare relevant? Suntem mai productivi dacă lucrăm 40 de ore în loc de 30, de 
exemplu? Contextul în care trăim este în continuă schimbare. 

Diversitatea de roluri, industrii sau tipologii de companii a adus cu sine și o 
diversificare a modurilor de lucru acceptate. Fie că vorbim despre programul de 
lucru flexibil sau despre experimente precum săptămâna de lucru de 4 sau de 3 zile, 
putem vedea deja o schimbare a modului în care ne raportăm la muncă. 

În același timp, avansul tehnologic favorizează eficientizarea modului în care 
lucrăm. Vorbim astfel despre automatizare software sau despre a munci cot la cot 
cu roboții, fizici sau virtuali, care pot prelua din sarcinile repetitive pe care le avem.

O a doua întrebare importantă este: Lucrăm doar 40 de ore pe săptămână, mai 
mult sau mai puțin? Completată de o alta: Există în continuare echilibru între viață 
personală și muncă? 

Istoria modelului de 40 de ore de muncă pe săptămână
Înainte de a răspunde la întrebările de mai sus, trebuie să ne uitam la originile mo-
delului de 40 ore de lucru pe săptămână. În anii 1800 majoritatea oamenilor lucrau 
în fabrici. În acea perioadă, era absolut normal pentru ei să lucreze până la 100 de 
ore pe săptămână: 6 zile cu până la 16 ore de muncă pe zi. Bărbați, femei, ba chiar și 
copii lucrau de dimineața până seara, majoritatea în fabrici sau uzine.
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În 1817, Robert Owen1, un proprietar de fabrică și membru de sindicat în Ma-
rea Britanie, a inițiat o schimbare importantă. El a fost primul care a spus, referin-
du-se la programul zilnic al unei persoane, că acesta ar trebui să fie format din “8 
ore de muncă, 8 ore pentru relaxare și 8 ore de odihnă.” Din păcate însă, propune-
rea lui nu a fost acceptată în Europa la acel moment. 

În 1866, în Statele Unite ale Americii, se încearcă trecerea la același model2. 
Deși legea nu a fost inițial aprobată în Congres, discuțiile au continuat. Până în 
1900 multe industrii deja adoptaseră ziua de muncă de 8 ore, deși continuau să lu-
creze 6 zile pe săptămână. Lucrurile au rămas la fel până în 1926, când Henry Ford 
3a decis să facă o schimbare: din acel moment, muncitorii din fabricile lui vor lucra 
doar 5 zile pe săptămână. Până în luna august a aceluiași an, politica devenise deja 
valabilă pentru toți angajații Ford Motor. 

Spre marea lui surpriză, Ford a descoperit că angajații lui erau mult mai pro-
ductivi lucrând 40 de ore pe săptămână, în loc de 48, lucru ce a inspirat acceptarea 
legii în Congresul American 14 ani mai târziu, în 1940. 

Societatea în care trăim s-a schimbat mult în ultimii 80 de ani. Acum sunt mai 
mulți angajați în birouri decât în fabrici. Ne bazăm mult mai mult pe tehnologie și 
ne bucurăm de evoluția ei rapidă. Acum, în multe cazuri, nu putem susține că slo-
ganul lui Owen este în continuare valid, căci mulți dintre noi avem mai puțin de 16 
ore pentru relaxare și odihnă. Avem tot felul de angajamente și obligații de făcut și 
în afara celor 8 ore de muncă. 

În ultimii ani, ideea programului de lucru așa cum îl știm a început să fie din ce 
în ce mai des pusă sub semnul întrebării. Sunt deja multe cercetări sau experimente 
făcute fie de companii, fie de agenții guvernamentale din diverse țări, care pun la 
încercare eficiența și actualitatea programului de 40 de ore de muncă pe săptămână. 

Contextul actual în România
În ultimii 10 ani, România a devenit, alături de Polonia, una dintre cele mai căutate 
țări pentru companiile de IT4, care vor să externalizeze o parte din serviciile lor aici. 
Odată cu extinderea industriei IT, am început să vedem și din ce în ce mai multe 
schimbări în modul în care ne raportăm la programul de muncă. 

Pe măsură ce tot mai multe companii au deschis birouri în România, piața 
profesioniștilor din acest domeniu a devenit foarte competitivă. Deficitul dintre 
numărul de oameni pe care companiile tehnice își doreau să îi angajeze și numărul 
existent de profesioniști în domeniu a făcut ca aceste companii să fie într-o luptă 
acerbă pentru a deveni cel mai atractiv angajator. 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen
2 https://www.cnbc.com/2017/05/03/how-the-8-hour-workday-changed-how-americans-

work.html
3 https://www.history.com/this-day-in-history/ford-factory-workers-get-40-hour-week
4 raconteur.net/business-innovation/the-most-attractive-european-countries-for-outsourcing



 II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 1167

Pentru a câștiga lupta pentru talent, companiile au început să implemente-
ze programul de lucru flexibil sau posibilitatea de a lucra de oriunde ca beneficii 
pentru angajați. Vorbim chiar și despre Freelancing, ca alternativă a contractului 
individual de muncă. Ușor, ușor, parte dintre aceste beneficii au fost extinse și către 
alte tipuri de specializări: Resurse Umane, Marketing etc. 

Acum, pentru mulți dintre noi, mai ales dacă facem parte din generațiile Y sau 
Z, posibilitatea de a lucra de acasă sau de a avea un program de lucru flexibil au 
devenit criterii importante în alegerea unui angajator. 

Odată cu toate aceste schimbări, ajungem să ne întrebam în ce măsură progra-
mul de 40 ore de muncă pe săptămână este în continuare unul valid. Muncesc anga-
jații 40 de ore, mai mult sau mai puțin de atât? Răspunsul, probabil nu în totalitate 
satisfăcător, este depinde. Totodată, pe lângă timpul muncit, trebuie să mai luăm în 
considerare și modul în care se desfășoară munca, în contextul actual, în care avem 
mereu acces la tehnologie. 

Dacă luăm exemplul UiPath (uipath.com), primul start-up din România ajuns 
la stadiul de Unicorn, și care s-a transformat într-o companie globală, lider de pia-
ță în domeniul Robotic Process Automation, pot spune că numărul de ore lucrate 
poate să difere de la o zi la alta. Sunt, astfel, zile în care volumul de muncă este mai 
mare, caz în care numărul de ore lucrate poate depăși numărul standard. La fel, 
sunt zile în care volumul este mai mic, lucru care face ca și orele lucrate să fie mai 
puține. Flexibilitatea aceasta de a lucra când, cum și de unde ne dorim este desigur 
însoțită de condiția ca rezultatele muncii să nu fie impactate. Este un model care 
are la bază responsabilitate și autonomie în muncă. 

Credința în munca cu sens ne face să ne dorim să investim timp și energie 
în UiPath. Misiunea companiei, care stă chiar în a elibera oamenii de sarcinile 
repetitive și de a le da timp prețios înapoi pentru ca ei să muncească mai eficient, 
ne motivează zi de zi. Iar unul din beneficiile de a fi angajat într-o companie care 
este lider pe piața de RPA este că avem posibilitatea de a experimenta produsul 
nostru. Una dintre echipele noastre este dedicată automatizărilor interne, prin 
crearea de roboti software care să preia sarcini sau procese din majoritatea de-
partamentelor: Financiar, Resurse Umane, Legal, Achiziții, chiar și Dezvoltare și 
Testare software. 

În ultimele luni, am primit în echipa noastră mai bine de 100 de roboți sof-
tware care au salvat deja aproximativ 90.000 de ore de lucru pentru sarcini sau 
procese repetitive. Așadar, dincolo de numărul de ore lucrate, trebuie să ne uităm și 
la eficiență. Timpul pe care noi îl lucrăm în UiPath este mult influențat de existența 
acestor roboti virtuali. Desigur, la fel se întâmplă și în cazul clienților noștri. 

Fiind parte din HR Hub (hrhub.ro), cea mai mare comunitate de profesioniști 
în resurse umane din România, știu că exemplul UiPath nu este un caz singular. 
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În multe companii situația arată cam la fel, angajații beneficiind de flexibilitatea 
programului de lucru, care le permite să aleagă cum va arăta ziua lor de muncă, în 
funcție de ceea ce au de făcut. 

Argumentele de mai sus ne duc la o altă întrebare. Daca sunt cazuri în care 
lucrăm mai mult de 40 de ore pe săptămână, în ce măsură este impactat echilibrul 
dintre viață personală și muncă? 

În cadrul UiPath dezbatem mult acest subiect. Răspunsul la care am ajuns noi 
este că, având în vedere perioada în care trăim, poate fi dificil să existe o separare 
clară între ‘cele două vieți’ ale unui angajat. Astfel, credem mai mult în integrarea 
lor. 

Ce înseamnă asta? Sunt zile în care mulți dintre noi suntem în continuare co-
nectați mental la munca atunci când avem probleme interesante și importante de 
rezolvat. La fel, dacă se întâmplă ceva important în viața personală, vei lua acel eve-
niment cu tine și la locul de muncă. În cazurile mai grave, poate că nu te vei putea 
concentra și, chiar dacă teoretic ești în timpul programului de muncă, productivita-
tea îți va fi impactata. Considerăm că este important să avem libertatea de a alege 
unde ne este focusul, în funcție de context, indiferent de momentul zilei, atât timp 
cât rezultatele sunt cele dorite. 

Despre productivitate și modelul celor 40 de ore
Spuneam mai devreme că odată cu trecerea la modelul de 40 de ore de muncă pe 
săptămână, Henry Ford a putut observa o creștere a productivității angajaților săi. 
Așa că vă lansez o provocare: Dacă suntem iarăși într-un stadiu similar? Dacă prin 
scăderea numărului de ore de muncă, am putea crește productivitatea? 

Știm că oamenii lucrează diferit și sunt productivi în moduri și la momente 
diferite din zi. Unii pot lucra mai bine ziua, pe când alții lucrează mult mai eficient 
noaptea. Pe de alta parte, chiar dacă programul de lucru are teoretic 8 ore, nu au 
cum să fie toate productive. Reușim să lucrăm eficient cel mult 5 ore, restul fiind 
impactate de întreruperi, zgomot sau dorința de a socializa cu ceilalți colegi. 

Conform unui studiu coordonat de Universitatea Bentley5, 77% dintre partici-
panții care aparțineau generației Y au spus că programul de lucru flexibil îi ajută să 
fie mai productivi. 

În același timp, sunt studii care au demonstrat că atunci când angajații mun-
cesc prea mult, ei sunt mai predispuși apariției diverselor probleme de sănătate6, 
ceea ce le impacteaza în mod evident eficiența. Productivitatea este în același timp 

5  h t t p s : / / w w w. s l i d e s h a re . n e t / B e n t l e y U / p re p a re d u - t h e - m i l l e n n i a l - m i n d - g o -
es-to-work-41415813

6 https://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-143/pdfs/2004-143.pdf
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afectată de oboseală, deprivare de somn sau stres. Toate aceste argumente ne încu-
rajează să găsim o cale de mijloc. 

Dacă ne uităm la Japonia, una dintre țările în care angajații lucrează un număr 
mare de ore, este important să precizez experimentul condus de Microsoft7. Pe par-
cursul verii anului 2019, angajații Microsoft Japonia au beneficiat de un program 
de lucru de 8 ore pe zi, 4 zile pe săptămână, bucurându-se astfel de weekend-uri de 
3 zile. În mod contrar așteptărilor, productivitatea angajaților a crescut cu 40%, 
deși numărul de ore lucrate a fost mai mic. 

Putem completa exemplul Microsoft cu unul al unui client foarte important al 
UiPath - Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) și Sumitomo Mitsui Ban-
king Corporation (SMBC), una dintre cele mai importante instituții financiare din 
Japonia8. În 2017 ei au inițiat un proiect cu scopul creșterii eficientei și productivi-
tății operațiunilor lor, iar noi am fost aleși să le fim parteneri. Folosind tehnologia 
RPA ei au proiectat o reducere costurilor de aproximativ 450 milioane de dolari 
până în 2020 și una de aproximativ 1 miliard de dolari pe termen mediu.

Practic, roboții UiPath au muncit deja 3 milioane de ore, numărul de ore echi-
valent a peste 1500 de angajați, reușind să îi elibereze pe aceștia de sarcinile repeti-
tive, dându-le în același timp șansa de a fi mult mai eficienți și mult mai concentrați 
pe a livra proiecte cu impact major în câștigurile instituției financiare pe termen 
mediu și lung. Astfel, angajații lor au reușit să aibă un mult mai bun echilibru între 
viața personală și muncă. 

În Europa sunt deja câteva țări care au experimentat adoptarea unor noi stan-
darde pentru a se asigura că pot crește în această nouă economie. Franța a început 
în anul 2000, scurtând săptămâna de lucru la 35 ore. Alte 10 țări au continuat să 
adopte ideea, promovând programe de lucru care variază de la 29 la 36 de ore pe 
săptămână. Chiar și în România începem să avem companii care permit angajaților 
să termine programul de lucru la jumătatea zilei de vineri, având astfel parte de un 
weekend prelungit. 

Suntem acum în cadrul a ceea ce atât noi la UiPath cât și analiștii numim o 
a-4-a Revoluție Industrială. Eficiența și productivitatea sunt în mințile tuturor. In-
diferent de industrie, toate companiile își doresc să aibă angajați mai fericiți și mai 
productivi. În acest context, numărul de ore lucrate nu mai este un factor determi-
nant. 

În concluzie, se poate spune că modelul de 40 de ore de lucru pe săptămână 
este deja zdruncinat. Cred că în viitorul foarte apropiat tehnologia ne va ajuta să 

7 https://www.npr.org/2019/11/04/776163853/microsoft-japan-says-4-day-workweek-boos-
ted-workers-productivity-by-40

8 https://www.uipath.com/blog/one-of-the-worlds-largest-rpa-initiatives-powered-by-uipath
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muncim mai puțin dar mai eficient, livrând rezultate de calitate într-un timp mult 
mai scurt. Cred, de asemenea, că în curând vom renunța la multe dintre barierele 
pe care ni le punem acum și că vom lucra diferit, în funcție de contextul în care ne 
aflăm. 

În încheiere, voi lansa și următoarea provocare: Analizați cât, cum și când lu-
crați cel mai bine. În ce măsură se potrivește modelul de 40 de ore pe cele descope-
rite din această introspecție?



Provocările unui profesionist 45+

Iulian Hamciuc

Cum pot rămâne relevant pe piața muncii pentru următorii 20 de ani? Care sunt 
direcțiile profesionale care vor fi cerute de angajatori în viitor?

Cum pot rămâne un “activ” strategic pentru angajatorul actual sau să devin un 
astfel de “activ” pentru angajatorul viitor?

Cum pot să mă dezvolt profesional în specializări care nu au legătură cu experi-
ența mea, dar în viitor ar putea fi parte din alfabetizarea profesională?

Aceste întrebări sunt comune tuturor profesioniștilor, fie că vorbim despre an-
gajaţi sau angajatori. Reconversie profesională: sigur, dar în ce direcție, cum?

Un răspuns general valabil nu există pentru că lumea profesională este în con-
tinuă schimbare. Dinamica profesiilor crește tot mai mult de la an la an, apar noi 
specializări, dispar altele, iar nevoia fiecărui profesionist de a-și păstra relevanţa pe 
piața muncii este tot mai acută. Învățarea continuă, inovarea, reinventarea repre-
zintă principala posibilitate de păstrare a relevanţei, a valorii adăugate a fiecărui 
jucător pe piața muncii.

Dar în ce direcție te îndrepți atunci când intenţionezi să iţi schimbi profesia, 
să îți reconstruiești cariera profesională de la zero? Cand ai energia, dorinţa, capa-
citatea fizică și mentală de a te reinventa, însă nu dorești sa îţi deschizi business-ul 
propriu? Un prim pas este reîntoarcerea la școală, pas ales de mulți profesioniști 
cu mult entuziasm, în paralel cu menținerea locului de muncă curent. Acesta este 
cazul fericit când reconversia vine ca urmare a dorinței proprii. Acest proces de 
reconversie este un succes atunci când este completat de încrederea unui angajator 
să dea o șansă entry-level unui senior, ceea ce se întâmplă foarte rar. Sau când re-
conversia este parțială (se schimbă specializarea, dar se păstrează domeniul de acti-
vitate) și este facilitată de angajatorul curent care acorda încrederea sa angajatului 
pentru un nou început împreună.

Însă când vorbim de reconversie profesională în urma pierderii locului de mun-
că, lucrurile se schimbă pentru că lipsește răgazul necesar investirii timpului în stu-
diul unui nou domeniu, sprijinul financiar și resursele emoționale pentru acest pas.



1172 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

În acest context, am făcut un exercițiu simplu de căutare a programelor de 
reconversie pentru seniorii pieței muncii. Am presupus că, dacă pentru tineri exis-
tă sute de astfel de programe care îi educă cum să devină antreprenori, cum să își 
perfecționeze anumite abilități pentru a fi un “asset” pentru angajator, sigur există 
și pentru seniori, mai ales pentru specialiști din domenii care în viitor vor dispărea.

Realitatea este mult diferită: programele de formare / reconversie pentru seni-
ori sunt cele oferite de Agenția Națională de Ocupare a Forțelor de Muncă și adre-
sează specializări de bază (coafeză, manichiuristă, instalator, etc). În afara acestora, 
oferta de programe de reconversie este foarte slabă spre zero, iar șansele oferite 
de angajatori profesioniștilor 45+ sunt reduse. Discriminarea profesioniștilor 45+ 
este cunoscută de companiile de recrutare și menționată când se vorbește despre 
lipsa forței de muncă calificate din România.

Propun să aruncăm o privire din elicopter asupra datelor oferite de Institutul 
Național de Statistică.1 În trimestrul 4 din 2019 gradul de ocupare al populaţiei 
active pentru intervalul de vârstă 20-64  de ani era de 71%, cu pondere de 47% 
pentru categoria 55+.

De dragul exerciţiului, am calculat raportul dintre total populație ocupată și 
total populație din categoriile de vârstă 20-64 ani. Apoi am aplicat rația obținu-
tă pe categorii de vârstă pentru a determina ponderea populației active 20-44 ani 
versus 45-64 ani. Rezultatele indică o pondere de 56% populaţie activă în categoria 
20-44 ani și diferenţa de 44% în categoria de vârstă 45-64 ani. Este un calcul gro-
sier, însă reflectă ponderea deloc neglijabilă a seniorilor în total populaţie activă. 
Astfel, avem aproape 4 milioane de seniori care vin cu experiența slab fructificată 
de unii angajatori, cu disciplină de lucru, cu gândire practică și cu capacitate mare 
de concentrare, toate formate și antrenate în anii de lucru. Sigur, nu toți seniorii 
oferă același nivel de profesionalism, însă afirmația este valabilă în egală măsură și 
pentru categoria de vârstă 20-44 ani.

Deci, cum menținem activi seniorii pieței muncii care rămân fără un loc de 
muncă, dacă angajatorii se feresc să îi angajeze? În primul rând ne implicăm în 
schimbarea mentalității angajatorului român, militând pentru programe incluzive 
de lucru, ideal stimulate de stat.

Un prim pas este făcut de comunitatea Great HRs prin campania națională 
“Angajez 45+”. Această campanie atrage atenţia asupra discriminării la angajare 
suferită de această categorie de vârstă. Alina Anghel, owner al The Basics Agency 
& Co-Fondator al comunității Great HRs, într-un articol publicat pe site-ul www.
allaboutjobs.ro2 menționează că a observat în ultimii ani “în rândul angajatorilor din 
România și a candidaților, existența unor idei care apar recurent în ambele tabere 

1   https://insse.ro/cms/ 
2   https://www.angajez45plus.com/;  https://www.angajez45plus.com/;
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despre avantajul vârstei mai mici la angajare [...]; (astfel) vârsta de la care un candi-
dat începe să fie mai puțin atractiv este de 45 de ani, în unele industrii aceasta fiind 
chiar mai mică.” În același articol, doamna Anghel face referire la anumite percepții 
ale jucătorilor din piața muncii:

– perspectiva companiilor: candidații peste 45 de ani sunt văzuți ca fiind mai 
greu adaptabili la schimbări și la tehnologii noi, nu se integrează în echipe la fel de 
ușor ca cei tineri, nu sunt dispuși sa lucreze peste program

– perspectiva candidaților 45+: companiile investesc relativ puțin în reconver-
sia profesională a angajaţilor, nu gândesc pe termen lung și își doresc candidați noi, 
ignorand angajații cu vechime; nu există instituții de consiliere în carieră pentru 
acest segment

În prima etapă campania se rezumă la atragerea atenției asupra situației de 
facto din piața muncii și nu include în scopul său facilitarea angajării persoanelor 
45+. Așteptarea este că acest pas va fi făcut într-o iterație viitoare a programelor 
comunității care acordă atenţie sporită reintegrării seniorilor pe piața muncii.

Un alt pas este deja făcut de o serie de angajatori prin (re)formarea angajaţilor 
în interiorul companiei prin oferirea de traininguri in-house susținute de speci-
aliști din cadrul acelei companii. Unii dintre acești specialiști oferă programe de 
training prin colaborarea cu instituții specializate, colaborări monetizate, și sunt 
formatori certificaţi în domeniile lor. Alții devin formatori “amatori” cu ajutorul 
acestor programe de knowledge sharing. Și unii și ceilalți își aduc cunoștințele în 
folosul colegilor lor pentru a le deschide sfera de cunoștințe de specialitate în do-
meniul în care profesează, prin cursuri gratuite. Aceasta este o forma posibilă de 
reconversie parțială.

Am în minte cazul unei companii multinaţionale care oferă mai mult de 300 
de cursuri de perfecționare în diverse specializări din domeniul bancar propriilor 
angajați, facilitând reconversia parțială în domeniu.

Posibilități de reconversie există, însă pentru punerea în practică este nevoie 
de schimbarea mentalității angajatorilor, de deschidere din partea tuturor jucători-
lor din piață și de promovare a proiectelor de reconversie acolo unde acestea există 
și sunt aplicate de către angajatori. Susţinerea statului prin politici de incluziune, 
precum și prin programe dezvoltate în colaborare cu societatea civilă ar da o șansă 
mai bună seniorilor la angajare, dar și pieței forței de munca prin fructificarea unei 
resurse în prezent neglijată.

Alfabetizarea tehnologică a seniorilor, alături de procesul de învățare continuă, 
ar reduce ecartul dintre ceea ce oferă tinerii și seniorii pe piața muncii. Cu siguranță 
nu este ușor să aplici aceste practici și să schimbi mentalități. Însă gradual, cu efort 
susţinut din partea angajatorilor și candidaţilor 45+, prin programe dedicate, ele ar 
deveni parte din normalitate.
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Un exemplu în sprijinul afirmaţiei de mai sus este prin programul Platform to 
Employment33 dezvoltat în SUA pentru a susține persoanele active 50+, o inițiativă 
privată. Programul se desfășoară pe durata a 5 săptămâni și se concentrează în ega-
lă măsură pe sănătatea emoțională și pe reconversia profesională a participanților 
la program.

Sănătatea emoțională are în centru combaterea depresiei și neîncrederii în sine 
comune celor ce își căuta un loc de munca de mai mult de 1 an, fără succes. Un 
pas semnificativ este resetarea așteptărilor de a le fi menținut nivelul de salarizare 
anterior și realitatea faptului că vor trebui de cele mai multe ori să accepte joburi 
mai puțin bine plătite, să își ajusteze nivelul de cheltuieli la noua realitate și să nu 
rămână fixați în trecutul în care erau cei mai buni în vechea lor meserie. Poate părea 
cinic, însă e parte din noua realitate a celor 50+ care nu mai au un job. Cu cât accep-
tă noua realitate mai repede, cu atât au mai multe șanse sa se adapteze cerințelor 
din piața.

În al doilea rând și deloc secundar este programul de cursuri de reconversie 
profesională oferit de Platform to Employment (P2E), cursuri prin care participan-
ții învață cum să construiască un CV atractiv pentru angajatori prin folosirea unor 
cuvinte cheie, cum să construiască un profil de LinkedIn care să răspundă criteriilor 
de căutare ale angajatorilor.

Ulterior, prin colaborări cu companii care oferă programe de internship per-
soanelor care participă la P2E (internship plătit prin P2E) se face reintegrarea 
treptată în piața muncii. Programul este unul de succes și aproximativ 80% dintre 
participanţi beneficiază de aceste perioade de probă, iar dintre aceștia 85% sunt an-
gajați pe termen nedeterminat de companiile care i-au acceptat ca “interni”. Atuu-
rile candidaților 50+ sunt de multe ori intangibile: punctualitate, responsabilitate, 
cunoașterea unor elemente de bază, cum ar fi scrierea unui memo, etc.

Programul atinge o mica parte din candidații 50+ pe care îi re-aduce pe piața 
muncii. Este adevărat ca de cele mai multe ori este vorba de joburi sub nivelul lor de 
pregătire, însă măcar oamenii rămân angajaţi și productivi, iar programul vine să 
completeze un gol lăsat de politicile publice.

Existența unor astfel de programe destinate fructificării tuturor resurselor din 
piața muncii este crucială în condițiile unei speranţe de viaţă în creștere, a unei 
populaţii din ce în ce mai îmbătrânite în Europa și a creșterii vârstei de pensionare. 
O persoană activă profesional este o persoană mai sănătoasă și care pune presiune 
mai mică pe sistemul de sănătate.

În definitiv, obiectivul tuturor este menținerea populației active cât mai mult 
timp angajată în activități productive care să aducă satisfacții profesionale atât pe 
plan personal, cât și prin contribuția la dezvoltarea societății în ansamblul ei.

3  https://www.platformtoemployment.com/
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Întrebările de la început rămân fără un răspuns. Avem nevoie să rămânem 
competitivi în egală măsură cu schimbarea mentalității angajatorilor pentru a re-
duce discriminarea seniorilor la angajare. Inutil suntem cei mai buni în domeniul 
nostru, dacă nu avem șansa să demonstrăm acest lucru. Este un proces continuu, o 
lecție în dezvoltare pentru toți jucătorii din piața muncii, iar de rezultatul acesteia 
depinde întreaga societate.



Pregătire pentru viața activă.
De la gândirea conservării pre-moarte, la strategia  
pro-viață pentru vârsta a 3-a (activ în comunitate)

Alexandra Dobre

„A ști cum să îmbătrânești este o capodoperă a înțelepciunii și unul dintre cele mai 
dificile capitole din marea artă de a trăi”  

Henry Frederic Amiel, scriitor și filosof

Viața unui om este ca o călătorie. Omul este călător prin viață, iar scopul călătoriei 
sale presupune existența, în prealabil, a unui itinerar de călătorie. Persoanele de 
vârsta a 3-a care au ajuns la vârsta de pensionare, pot simți că și-au atins scopul vie-
ții, pot dezvolta sentimente de inutilitate, pot să simtă că și-au pierdut autoritatea, 
statutul social, chiar se retrag din mediul familial, ajungând să dezvolte o gândire 
de conservare pre-moarte.

Multă vreme, bătrânețea a fost considerată o boală și nu o etapă firească în 
programul vieții. Începând cu anul 1988, Organizația Mondială a Sănătății a in-
clus senescența între primele cinci probleme prioritare de sănătate ale populației, 
alături de bolile cardiovasculare, cancer, SIDA și alcoolism. Conform dicționarului 
Larousse de psihiatrie, bătrânețea este definită ca fiind ultima perioadă a vieții, 
corespunzând rezultatului normal al senescenței, caracterizată prin diminuarea 
treptată a funcțiilor fiziologice.1 

Perioada bătrâneții se caracterizează printr-o acumulare de oboseală fizică și 
oboseală internă, care modifică funcționalitatea psihică, scăzându-i productivita-
tea. Ieșirea din câmpul muncii, ca și plecarea copiilor din casa părintească, creează 
modificări complexe în câmpul preocupărilor, intereselor, al stilului de viață, îmbă-
trânirea desfășurându-se gradual și diferit de la o persoană la alta.

Tendințe de evoluție a populației
Fenomenul îmbătrânirii demografice este prezent, în mod deosebit, în Europa, 
unde se înregistrează un declin natural și o tendință de îmbătrânire în exces a po-
pulației. După mai bine de 30 de ani de la schimbările politice, economice și sociale 
care și-au pus amprenta pe Europa la sfârșitul deceniului al nouălea și începutul 
deceniului al zecelea, peisajul economic și social al țărilor central și est-europene, 
între care și România, a suferit modificări radicale. Toate aceste modificări și-au 

1   http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr1-2-2015/04/Andreea.pdf
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pus amprenta asupra evoluțiilor demografice ale statelor. În aceste țări, principale-
le fenomene care au condus la accelerarea îmbătrânirii populației au fost scăderea 
natalității și creșterea migrației internaționale. 

În ceea ce privește Uniunea Europeană, modificarea raportului dintre ponde-
rea tinerilor și cea a vârstnicilor a avut loc in anul 2005, când ponderea populației 
tinere, sub 15 ani ( 16,3%), a fost devansată de ponderea populației vârstnice de 
65 de ani și peste (16,6%). În ceea ce privește România, această schimbare a ra-
portului de pondere a avut loc în anul 2009. În țara noastră, creșterea ponderii 
persoanelor în vârstă duce la probleme economice și sociale deosebite. În perioada 
2008-2019, populația de 65 de ani și peste din România, a înregistrat o creștere 
care a constat într-un procent de 18,5% din totalul populației rezidente (15,3% la 
bărbați și 21,6% la femei). Este un lucru bun că trăim mai mult. Un stat care are 
mulți vârstnici nu trebuie să se transforme într-o societate de oameni inactivi și 
consumatori de resurse, ci trebuie ca experiența lor profesională și de viață să fie 
revalorificată, pentru binele activității socio-economice a comunității din care fac 
parte, dar și pentru familie și ei înșiși. Obiectivul instituției pe care o reprezint este 
acela de a interveni cu proiecte, programe concrete pentru îmbătrânirea activă, care 
pot echilibra situația actuală și care să le ofere vârstnicilor scopuri și, implicit, noi 
satisfacții. 

Astfel, trec de la gândirea conservării pre-moarte la pro-viață, la o nouă etapă a 
vieții, abordând diferit situația în care se află. În acest mod, această perioadă a vieții 
lor, va putea fi privită ca o perioadă productivă și nu ca pe una de regresie.

Îmbătrânirea activă
Organizația Mondială a lansat, în anul 2012, conceptul de ”îmbătrânire activă”, cu 
scopul declarat de a schimba ideea conform căreia bătrânii sunt o povară. 

Acest concept vizează optimizarea oportunităților pentru sănătate și secu-
ritate, în scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice. Noul concept 
propune promovarea unui stil de viață sănătos, prin programe de prevenire ale 
principalelor cauze de îmbolnăvire tipice vârstnicilor și permite astfel oamenilor 
în vârstă să-și îmbunătățească potențialul fizic, psihic și social. Termenul de îm-
bătrânire activă se referă la faptul că persoanele vârstnice trebuie să continue să 
participe la viața economică, socială, culturală și spirituală și nu doar la abilitatea 
de a fi activ din punct de vedere fizic sau al muncii. Odată ieșiți la pensie, vârstnicii 
pot contribui în continuare activ la binele familiei și comunității din care fac parte, 
iar scopul unei îmbătrâniri active este acela de a le crește speranța de viață și a le 
spori calitatea vieții, chiar și acelora afectați de handicap sau probleme de sănătate. 

Conceptul de ”îmbătrânire activă” se află în centrul preocupărilor noastre, la 
Centrul Pentru Seniori al Municipiului București, motiv pentru care, ne-am hotărât 



1178 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

să luam ca model de bună practică, un program dezvoltat deja de SUA și Canada, 
privind interacțiunea dintre vârstnicii aflați în cămine și copiii încadrați în siste-
mul de protecție socială, în centrele de plasament. Astfel, am fost primii care am 
implementat în România, programul ”Suflet pentru suflet”, unul dintre cele mai 
emoționante proiecte socio-educative, pe care le-am desfășurat pe parcursul celor 2 
ani și jumătate de la înființarea instituției. 

Practic, o dată pe săptămână, copiii din centrele de plasament din București, 
au posibilitatea de a-și petrece ziua cu vârstnicii din căminele bucureștene, desfă-
șurând activități recreative, culturale și de servire a mesei împreună. Din păcate, 
și unii și ceilalți sunt singuri, privați de afecțiunea unei posibile familii și cu multă 
dragoste de oferit. În cadrul acestui program, copiii au posibilitatea să vadă cum 
e să ai bunici care să-ți citească o poveste, să te strângă în brațe sau să-ți spună o 
vorbă bună, iar vârstnicii pot simți cum e să ai nepoți care să-ți aline posibilele su-
ferințe și să-ți aducă bucurie.

Dincolo de importanța emoțională a acestui proiect, scopul lui este de a favori-
za împărtășirea valorilor care stau la baza oricărei societăți, încurajarea unei atitu-
dini solidare pe cât mai multe paliere sociale și, totodată, asigurarea contextului de 
relaționare între generații. Studiile realizate pe marginea acestui program inițiat de 
SUA au demonstrat că o astfel de interacțiune, influențează în mod pozitiv atât sta-
rea de sănătate fizică și psihică a vârstnicilor, cât și comportamentul copiilor, care 
devin mai atenți, mai afectuoși, mai buni, contribuind la dezvoltarea emoțională a 
acestora. Programe inspirate de acest model au fost dezvoltate în anii următori și in 
Canada și au înregistrat rezultate pozitive asupra stării de sănătate a beneficiarilor. 
Toate aceste rezultate le putem confirma și noi, ca urmare a unei analize realizate 
asupra impactului socio-emoțional pe care proiectul ”Suflet pentru suflet” l-a avut 
în rândul beneficiarilor noștri. 

Comunitățile rezidențiale inter-generaționale, dar și programele inter-genera-
ționale și-au dovedit utilitatea prin avantajele și beneficiile pe care le aduc ambelor 
categorii de vârstă, deoarece, cei tineri pot învăța de la cei cu experiență, iar seniorii 
devin utili prin suportul pe care îl acordă tinerilor, prin implicarea în formarea și 
educația lor.2

Cercetătorii de la Standford au scos în evidență faptul că seniorii reprezintă 
categoria ideală de oameni care să petreacă timpul cu copiii, nu doar datorită deca-
delor de înțelepciune ci și pentru faptul că au ajuns la un punct din viață în care au 
mai multă răbdare și pot furniza acel gen de interacțiune de care copiii au nevoie 
pentru a se dezvolta.3

2 https://www.kyplynger.com/article/retirement/T013-C000-S003-programs-that-help-seni-
ors-and-children.html

3 https://ifstudies.org/blog/toddlers-and-seniors-togheter-the-benefits-of-intergeneratio-
nal-care
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Conceptul de voluntariat
În toate țările europene, persoanele vârstnice reprezintă una din resursele cele mai 
importante de voluntari de la nivel național, cu procente care variază, în medie, 
între 10-30% din numărul total de voluntari.

În România, numai 2,6% dintre seniori se implică în activități de voluntariat, 
deși un procent mult mai numeros este încă conectat social și este activ, fie în ac-
tivități cu caracter personal, fie în îngrijirea nepoților sau a rudelor mai în vârstă.4

În Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Per-
soanelor Vârstnice 2015-2020 este accentuată oportunitatea legată de participarea 
socială a persoanelor vârstnice și rolul pe care acestea îl pot acoperi, în mod activ, 
în societate. Activitățile în care seniorii se consideră utili sunt legate în special de 
susținerea unor servicii sociale în comunitate, acolo unde personalul este insufi-
cient ca număr sau pregătire (de exemplu, în căminele de bătrâni, în centrele de 
plasament, în serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor cu un grad ridicat de 
dependență, etc.).

De asemenea, ei consideră că pot susține activități legate de strângere de fon-
duri, protecție a mediului, activități din domeniile social, cultural, tehnic, adminis-
trativ, sănătate și educație.

Din acest considerent, al importanței voluntariatului în rândul vârstnicilor, 
am demarat proiectul ”Seniori pentru Seniori”, proiect social dedicat persoanelor 
de vârsta a 3-a din București, care urmărește facilitarea socializării între reziden-
ții căminelor de bătrâni și seniorii încă activi, respectiv, crearea de noi posibilități 
de implicare activă a ambelor categorii și încurajarea unei atitudini solidare între 
aceștia.

Prin intermediul acestui proiect, zeci de seniori s-au înscris pentru a face vo-
luntariat în cadrul căminelor de bătrâni din București, unde sunt instituționalizați 
vârstnici cu probleme locomotorii sau psihice, care au nevoie de companie și soci-
alizare și cărora ne dorim să le oferim oportunități de diversificare a activităților 
zilnice, cu scopul de a le îmbunătăți starea de spirit și de a contribui la diminuarea 
efectelor negative ale sedentarismului și singurătății.

Se cunoaște faptul că, în astfel de instituții, nevoia de comunicare, de apro-
piere și de împărtășire a trăirilor emoționale este mai intensă decât la persoanele 
înconjurate de familie. De aceea, crearea unui context de relaționare între aceștia, 
aduce beneficii ambelor categorii, contribuind la o îmbunătățire a confortului psi-
hic și la ameliorarea comportamentelor negative.

În cazul rezidenților căminelor, implicarea în acest proiect contribuie la exer-
sarea abilităților cognitive( concentrare, atenție), la dezvoltarea motricității și crea-
rea bunei dispoziții. Pentru seniorii voluntari implicați în aceste tipuri de activități, 

4   https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/tendinte_sociale.pdf
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proiectul reprezintă un prim pas în diminuarea efectului de inutilitate socială și 
totodată crește nivelul de motivație pentru formarea unui stil de viață sănătos, 
bazat pe conceptul de ”îmbătrânire activă”.

Înaintarea în vârstă, implicit îmbătrânirea, necesită acordarea unei atenții spo-
rite nevoilor și problemelor cu care se confruntă persoanele de vârsta a 3-a, în spe-
cial în privința fenomenelor de izolare socială sau discriminare.

Într-o lume în care internetul, televiziunea sau social media dictează cursul 
vieții, pentru vârstnici, activitățile interactive le oferă o oază de liniște, o evadare 
din haosul informațional, așa cum este perceput de marea majoritate a persoanelor 
de vârsta a 3-a. Majoritatea vârstnicilor cu care interacționez susțin faptul că este 
foarte dificil să te acomodezi la un stil de viață nou, acela care debutează odată cu 
pensionarea. 

Trecerea de la viața activă, din câmpul muncii, la un stil de viață monoton, 
fără un program definit și cu probleme financiare, impactează negativ modul de 
percepție a sinelui.

Sănătatea
Sănătatea este o componentă esențială a calității vieții vârstnicilor, indicatorul prin 
care se măsoară cel mai frecvent fiind cel de apreciere subiectivă. Sănătatea vârst-
nicilor români și europeni, speranța de viață, nivelul cheltuielilor pentru sănătate, 
conturează diagnoze diferențiate ale sănătății, cu relevanță deosebită, în contextul 
îmbătrânirii populației. 

Consumul de îngrijiri medicale, sănătatea socială și promovarea unui stil de 
viață sănătos sunt abordate din perspectiva unor politici de sănătate care să asigure 
accesul la îngrijiri de calitate, sustenabile din punct de vedere financiar. 

Ținând cont de toate acestea, pentru prima dată la nivelul Municipiului Bu-
curești, am demarat singura campanie de prevenție pentru cancerul colo-rectal, 
denumită generic: ”Învinge cancerul colo-rectal. Un test pentru viață”, prin care 
se dorește creșterea gradului de informare a vârstnicilor din București asupra im-
portanței prevenirii problemelor de sănătate.

Una din marile probleme medicale la nivel mondial este cancerul, iar un factor 
important în apariția acestei boli este chiar avansarea în vârstă. Astfel, 60% din 
cazurile noi afectează persoane cu vârsta de peste 65 de ani. De asemenea, 70% 
din persoanele care mor din cauza acestei boli sunt vârstnice. Dintre toate tipurile 
de cancer identificate, în anii trecuți, cancerul colo-rectal a însemnat 13,3% din 
totalul tipurilor de cancer diagnosticate în țara noastră. Numărul deceselor cauzate 
de această boală într-un singur an, a fost de peste 6000 de persoane. Cu toate aces-
tea, România rămâne una din puținele țări din UE fără un program de screening 
pentru cancerul colo-rectal. Având în vedere faptul că, în viziunea specialiștilor, 
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supraviețuirea în cazul pacienților în stadiu incipient este de 90% și ținând cont 
de problemele financiare cu care vârstnicii din România se confruntă în fiecare zi, 
scopul programului de prevenție pe care l-am demarat, este acela de a ajuta, pentru 
început, 1500 de persoane, cu vârsta de peste 55 de ani( vârful de incidență a bolii), 
să se testeze gratuit printr-o metodă de screening non-invazivă.

Astfel de programe de prevenție se desfășoară deja în toate țările lumii, care au 
înțeles necesitatea unui program național de screening pentru grupa de vârstă cu 
factorul cel mai mare de risc.

Într-o lume în care întâlnim la tot pasul pericolul de a uita de noi înșine și de a 
nu fi solidari cu cei din jur, este necesar să ne apropiem de cei cu mai multă experi-
ență decât noi și să nu-i abandonăm. Seniorii trebuie să fie luați drept exemple de 
bună practică pentru întreaga comunitate, să fie tratați cu respect și considerație 
pentru contribuția adusă societăți ani de zile și să nu mai fie percepuți ca o povară 
pe umerii generațiilor viitoare. Instituțiile publice au datoria de a urma programe-
le europene în ceea ce privește reintegrarea vârstnicilor în viața socială, aplicarea 
programelor de sănătate pentru aceștia, și mai ales, încurajarea îmbătrânirii active 
în rândul populației.

Noi, tinerii, trebuie să înțelegem, faptul că, indiferent de vârstă, socializarea 
înseamnă enorm, dându-ne posibilitatea de a fi mai fericiți. Atunci când vorbim 
despre vârstnici, toate acestea capătă o altă dimensiune, deoarece ei sunt într-un 
punct al vieții în care au nevoie de toată înțelegerea și răbdarea noastră.



Special

Viziunea Fundației Regale Margareta a României asupra 
rolului persoanelor vârstnice în România

Mugurel Mărgărit

Cine nu are bătrâni să-și cumpere!
Aceasta este una din acele expresii care par să nu mai aibă niciun înțeles. Pentru cei care 
au trăit înainte de revoluția din 1989, prezintă un aer nostalgic. Pentru ceilalți este com-
plet străină.

Am dat cândva valoare multă vârstnicilor noștri, apoi le-am luat-o și acum vrem să 
le-o redăm pe aceea reală. Cam așa sună procesul prin care trecem în ultimii ani.

Am folosit cuvântul reală, atunci când am descris valoarea. Asta era una din 
marile probleme din comunismul anilor ‘80. Mai toate lucrurile aveau o valoare 
declarată și una reală. Un dolar era declarativ 16 lei, dar real cam 100. Un televizor 
12 mii declarat, real aproape 30 mii. Carne, ciocolată, cafea, săpun, toate aveau o 
valoare la raft și una reală atunci când puteai să-ți pui mâna pe ele. În partea opusă 
aveai toate acele produse grozave ale industriei românești depășite care aveau o 
valoare fixată, dar care în realitatea de după ’89 au dovedit că nu mai valorau nici 
prețul materiei prime.

Și la fel ca și pentru bunuri, exista o valoare fixată și pentru oameni, care nu ți-
nea cont de individ, ci de categoria din care făcea parte. Dacă era inginer sau profe-
sor, atunci era Tovarășul Inginer sau Tovarășul Profesor. Conferit cu respect, chiar 
dacă individul nu realizase nimic remarcabil cu meseria sa. Chiar și dacă erai un pâr-
lit de student, pus doar pe distracție și fără bilet în autobuz, tot erai din start parte 
a unei categorii care trebuia să primească respect: Tovarășul Student. Ți se spunea 
Tovarășe, dar știam că nu suntem tovarăși și că nu suntem egali. Exista valoare 
individuală, dar statul spunea că toți suntem valoroși, așa că toți trebuiau să fie!

După revoluție am trecut prin mai multe etape care ne-au întors valorile cu susul 
în jos și ne-au făcut să etichetăm în rău tot ce era considerat bun și să ne căutăm alte 
lucruri pe care să le admirăm și apreciem. Inițial am căutat cu disperare să ne încon-
jurăm de altceva, ceva ce era de import, chiar dacă era de proastă calitate. Mașini, 
casetofoane, televizoare, orice. Apoi am început să căutăm calitatea și abia acum, cu o 
anumită maturitate căutăm și autenticul și valoarea națională și legătura cu trecutul.
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Am făcut această paralelă pentru a explica cumva ce s-a întâmplat și cu vârst-
nicii în mentalul colectiv. Cum au trecut de la a avea valoare prin simplul fapt că 
sunt în vârstă, la a nu avea nicio valoare pentru societate, pentru că nu mai sunt în 
activitate și nu mai pot produce și nu se mai pot reinventa.

La procesul de schimbare a imaginii lor au contribuit din plin și situația econo-
mică și politicul. Problema pensiilor mici i-a adus pe vârstnici în pragul disperării, 
i-a îndepărtat de societate, i-a ținut în case și i-a deposedat și izolat social. Să nu 
poți să-și permiți o masă la restaurant, să nu poți să mai mergi la teatru și la film și 
să nu te mai gândești la vacanțe este extrem de degradant. Să ai o sănătate șubredă 
și să nu-ți permiți să te tratezi este semnul că nimănui nu-i mai pasă de tine. Să fii 
umilit la fiecare pas, să ți se spună Tataie la 65 de ani și să fii judecat doar prin pris-
ma vârstei, te poate arunca în depresie.

Apoi, să primești mereu aceleași mesaje de la mediul politic care spun că tu ești 
o victimă, că tu nu te mai poți descurca singur, că tu ești la mâna lor și a pensiei 
pe care ei ți-o acordă, te descalifică din poziția de cetățean și de membru activ al 
oricărei comunități. Stârnești mila unora și disprețul altora. Astea sunt cele două 
opțini ale tale. 

Abordarea modernă a Fundației Regale Margareta a României
Începutul. În 2007 lua naștere în zona Regie din București, primul centru inter-
generațional din țară. Centrul comunitar urma să ofere servicii copiilor, tinerilor și 
vârstnicilor din sectorul 6. Era o inițiativă pentru care Majestatea Sa, Margareta, 
pe atunci Alteța Sa Regală Margareta a României, insistase foarte mult în calitate 
de președinte al Fundației.

Fundația ajuta deja mii de bătrâni cu medicamente, alimente și produse de 
strictă necesitate. Se axase pe ajutor de urgență și pe sprijinirea vârstnicilor aflați 
în pragul sărăciei sau afectați de singurătate. Anii de după revoluție fuseseră crunți, 
iar Majestatea Sa vizitase centre de bătrâni și comunități rurale și fusese marcată 
de condițiile adesea inumane în care aceștia își trăiau ultimii ani de viață. 

Dar 2007 urma să fie o cotitură importantă în abordarea Fundației și în felul 
în care aceasta se raporta la vârstnici în general. Centrul trebuia să le ofere acestora 
un rol, nu doar să-i sprijine.

Schimbarea și abordarea intergenerațională erau de mult în planurile Funda-
ției, dar datorită climatului social și economic fuseseră greu de implementat. Mai 
mult, un astfel de centru nu era comun nici măcar la nivel european, deși acțiuni 
copii-vârstnici fuseseră testate în țările occidentale.

Când centrul și-a deschis porțile nu a fost dificil să găsească beneficiari. Copiii 
aveau nevoie de centre de tip after-school unde să-și facă temele și să recupereze 
din lacunele de la școală. E un fapt comun că un copil provenit dintr-o familie cu 
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venituri reduse are adesea probleme la învățătură din cauza puținului sprijin de 
acasă și a izolării cu care se confruntă la școală. Vârstnicii aveau nevoie de un spațiu 
pentru socializare unde să li se ofere condiții decente, iar tinerii trebuiau sprijiniți 
pentru a-și găsi un rol în viață.

Toate aceste categorii de beneficiari au aglomerat centrul din prima zi și au 
adus speranța că intergeneraționalul este simplu de realizat.

Notă: Fundația a definit intergeneraționalul ca metodologia prin care două sau mai 
multe generații colaborează de o manieră dinamică pentru a genera beneficii pentru toți 
participanții.

De o manieră practică am descris activitățile ca aducând copiilor și tinerilor 
experiența de viață, cunoștințele practice și înțelepciunea seniorilor care primesc la 
schimb bucuria, dinamismul și entuziasmul copiilor și tinerilor.  Iar ceea ce urmă-
ream era să vedem acea stralucire de pasiune în ochii tuturor celor implicați.

Primii ani au fost dificili.
Nu ne ferim să vorbim despre greutăți. Nu ne este rușine să recunoaștem că nu 

ne-a fost ușor. Un manager de centru, un asistent social și un psiholog, plus o mul-
țime de voluntari tineri au făcut eforturi extraordinare pentru a-i ajuta pe toți cei 
implicați. Ajutor la teme, cluburi de toate felurile de la dans și cor și până la sport, 
fotografie și bune maniere, o masă caldă pe zi și multe alte activități au schimbat în 
bine viața tuturor celor implicați. Doar că activitățile realizate împreună de vârst-
nici și copii nu au venit deloc natural în anii aceia. Au necesitat mereu eforturi și 
muncă de convingere. Seniorii s-au plâns adesea de gălăgia copiilor sau de faptul că 
unii nu sunt deloc ascultători. Copii i-au evitat pe vârstnici pentru că, spuneau ei, 
sunt plictisitori și inflexibili... 

Toate acestea nu veneau decât să reflecte o situație socială pe care centrul o 
perpetua. 

Greșeala era că încercam să ajutăm pe toată lumea fără să înțelegem că simpla 
apropiere nu schimbă mentalități și că unii pot fi ajutați ajutând pe alții.

Rolul seniorilor
În ultimii ani Fundația Regală Margareta a României a desfășurat simultan cel 

puțin 5 proiecte cu direcții care vizează copii, tineri și vârstnici. Abordarea inter-
generațională este în acest moment urmărită în toate proiectele noastre. Lucrurile 
pe care le-am învățat din greșelile noastre sunt extrem de valoroase pentru că ne 
apropie de cei care sunt în continuare foarte sceptici în legătură cu beneficiile extra-
ordinare legate de implicarea persoanelor de peste 65 de ani. 

Atunci când lucrăm cu o organizație care deține un centru de tip scoală după 
școală adresat copiilor din familii sărace, știm bine că lipsa banilor și personalul 
redus sunt problemele lor cele mai stringente. Cu 30 sau 40 de copii în fiecare zi, 
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care fac teme, activități și primesc mâncare, abia mai ai timp să respiri, d-apăi să te 
gândești la cum să implici în activități și 10 vârstnici de care să ai grijă.

Schimbarea pe care am produs-o la Centru Generații din București a fost aceea 
de a nu-i mai considera pe seniori o grijă în plus ci un ajutor în îngrijirea copiilor. 
Practic, i-am scos de pe lista oficială de beneficiari ai centrului și i-am recrutat ca 
voluntari. Ei se bucură în continuare de beneficii, pentru că ajutorul pe care îl dau îi 
îmbogățește și le oferă un rol pe care și-l doresc. 

Notă: Conform Studiului Național Realizat în 2015 de Intitutul GfK la comanda 
Fundației Regale Margareta a României aproape 50% dintre vârstnici suferă din cauză 
că nu mai sunt utili.

Centrul Generații a fost mereu un spațiu liber și creativ, gata să îmbrățișe-
ze noi activități atâta timp cât ele sunt utile dezvoltării copiilor. Aici s-au învățat 
printre altele teatru, dansuri medievale, yoga sau dansul majoretelor. Toate activi-
tăți pornite și desfășuate de voluntari pricepuți. Aceleași reguli au fost aplicate și 
vârstnicilor voluntari și varietatea inițiativelor ne-au încurajat să vedem că nu toți 
vârstnicii sunt la fel.

Unii vin pentru a face teme cu copiii, alții îi învață limbi străine, unii îi învață să 
tricoteze sau să facă felicitări, iar alții au inițiative sportive. Unii vârstnici au studii 
superioare, iar alții nu. Toți sunt uniți de dragostea pentru copii și de dorința de a-i 
ajuta să se dezvolte în adulți responsabili.

Convinși de utilitatea acestei metodologii am realizat un manual al metodei și 
am descris în detaliu organizarea unui centru intergenerațional, astfel încât și alții 
să preia acest model. 

În ultimii ani, acest model a fost preluat de peste 30 de centre sociale de tip 
scoala după scoală din toată țara, iar beneficiile au depășit așteptările noastre. De 
o manieră directă există influențe pozitive asupra dezvoltării copiilor care primesc 
un bagaj de cunoștințe și aptitudini pe care nu le aveau până în acel moment. Ac-
tivitățile în care sunt implicați sunt extrem de variate și depind de la o zona la alta 
și de la un centru la altul: ajutor la teme, atelier de tâmplărie, port popular, olărit, 
obiecte decorative, croșetat, desen, artă, lectură, bune maniere. Am întâlnit însă și 
o doamnă din SUA care îi învăța pe copii cum să facă rachete cu elastice și îi învăța 
din experiența sa la NASA...

Vârstnicii sunt la rândul lor influențați pozitiv prin rolul pe care îl redobândesc 
și entuziasmul cu care sunt primiți de copii. Ajutorul oferit este vizibil și le aduce 
satisfacția și bucuria de a trăi, cu o influență clară asupra stării lor de bine și asupra 
sănătății.

De o manieră indirectă am fost surprinși de beneficiile asupra întregii organi-
zații. Voluntarii vârstnici sunt adesea extrem de serioși și foarte statornici, uneori 
comportându-se precum angajații. Odată implicați, pot fi lăsați să conducă acti-
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vități și să gestioneze singuri relația cu cei mici. Asta oferă un respiro extrem de 
prețios personalului unui ONG de dimensiuni mici.

Aceeași oameni care erau complet absorbiți de grijile zilnice și incapabili să 
planifice pe termen lung sunt acum mult mai relaxați și se pot concentra asupra 
dezvoltării organizației prin scrierea de proiecte, accesarea de finanțări și dezvolta-
rea activităților. 

Calea spre o societate modernă și incluzivă
Implicarea vârstnicilor în centre sociale este doar o latură a abordării intergenera-
ționale și doar o etapă în redarea valorii reale a vârstncilor. În România sunt peste 
3,5 milioane de vârstnici și jumătate dintre ei se declară lipsiți de utilitate și afectați 
de singurătate. (sursa Studiul Național Realizat în 2015 de Intitutul GfK la comanda 
Fundației Regale Margareta a României a relevat că aproape 50% dintre vârstnici suferă 
din cauză că nu mai sunt utili.)

Perspectiva este aceea de îmbătrânire a populației prin creștere a numărului 
persoanelor peste 65 de ani în ponderea populației.  (sursa INS)

În proiectele noastre seniorii sunt mentori pentru tineri artiști, sunt voluntari 
în sprijinul altor vârstnici sau sunt cei care inițiază activități pe care le propun unor 
organizații neguvernamentale. 

La fel cum educația, preocupările și aptitudinile celor tineri și celor de vârstă 
mijlocie sunt extrem de variate, la fel sunt și în rândul vârstnicilor. În fond, vârstni-
cii de zi au fost cei tineri acum 40 de ani și cei care acum sunt tineri vor fi vârstnici 
la rândul lor. De aceea, nu ar trebui să fie foarte greu de înțeles că nu putem să 
evaluăm vârstnicii ca grup. În media ni se vorbește adesea despre pensionari, de 
parcă acesta ar fi un grup unitar cu procupări și chiar credințe similare. Dar ajunge 
să facem un exercițiu în care să ne imaginăm fiecare dintre noi că am ajuns la vârsta 
de 65 de ani ca să înțelegem că în mare rămânem aceeași indivizi și că ar fi o jignire 
să fim considerați toți la fel.

De aceea, viziunea Fundației este să exploreze rolurile pe care seniorii și le pot 
recâștiga în comunitățile cărora le aparțin. Starea de sănătate a seniorilor se dete-
riorează, capacitatea acestora de adaptare la nou este mai redusă (la fel cum este 
însă și pentru cineva care are 40 de ani, raportat la un tânăr de 20 de ani) și este 
nevoie ca rolurile primite să fie adaptate la vârsta lor. Ei sunt la pensie pentru că nu 
mai pot lucra 8 ore pe zi sau pentru că au obosit și nu mai vor un program atât de 
strict. Dar noi ca societate nu putem ignora bagajul de cunoștințe și experiența pe 
care aceștia o dețin. La fel, seniorii, odată deposedați de orice rol în comunitate se 
simt pierduți și sunt afectați profund de pierderea statutului cu influențe negative 
asupra sănătății.
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Fundația folosește programele sale pentru a da un rol activ vârstnicilor. Acți-
onăm în sprijinul acestora, dar și pentru a arăta multitudinea de posibilități de im-
plicare și pentru a fi un exemplu de urmat. Sunt mulți alții care pot oferi alte roluri 
adaptate persoanelor vârstnice. Poate fi vorba de voluntariat în domenii variate 
precum: mediu, activism civic, social și sănătate, unde aceștia pot ocupa poziții de 
execuție, management al unor acțiuni sau chiar înființarea unor ONG-uri. Dar, la 
fel de bine, în condițiile unei crize a forței de muncă se pot adapta locuri de muncă 
cu norme de câteva ore pe zi sau săptămână. Asta ar permite seniorilor să câștige în 
plus față de pensie și ar permite afacerilor să prospere și să se dezvolte. 

Iar statul are un rol extrem de important în stimularea acestei implicări. Pen-
tru că dacă aceste slujbe sunt create, atunci ar putea să le stimuleze renunțând la o 
bună parte din taxele cuvenite. Pe termen mediu beneficiile ar fi mai mari pentru 
pentru economie și ar duce la slăbirea presiunii sociale pe sistemul de pensii și pe 
cel de sănătate și la încasări crescute din TVA și impozitul pe profit.

O regăsire a rolului pentru vârstnici ar însemna totodată și o reintegrare soci-
ală la valoarea reală pe care aceștia o reprezintă.  

Nu toți vârstnicii se pot implica
Odată ce renunțăm la ideea că toți vârstnicii trebuie ajutați și realizăm că vârstnicii 
sunt valoroși în orice comunitate, putem să ne aplecăm cu realism asupra acelora 
care au nevoie de ajutor și pentru care trebuie să asigurăm servicii adaptate și de 
calitate.

Fundația a fost alături de aceștia încă de la înființare în 1990 și continuă să lup-
te alături de ei prin programele dezvoltate. Astfel, de-a lungul timpului am oferit 
ajutoare celor neputincioși constând în alimente și medicamente, am luptat alături 
de ei împotriva singurătății și le-am oferit informațiile neceare ca să acceseze ser-
viciile ce le sunt adresate.

Am creat un program prin care voluntarii îi sprijină pe vârstnicii singuri prin 
acțiuni de socializare la ei acasă sau în centre rezidențiale pe care apoi l-am trans-
format în Asociația Niciodată Singur cu acțiuni în București, Brăila, Pitești, Con-
stanța și Târgoviște.

Am lansat serviciul gratuit Telefonul Vârstnicului care oferă informații despre 
serviciile disponibile în fiecare comunitate, consiliere, sprijin și reapelare periodică 
și care în mai puțin de 5 ani a înregistrat peste 41 000 de interacțiuni cu seniorii 
din toată țara. 

Iar în perioada crizei Corona Virus am relansat Fondul pentru Vârstnici care 
adună resurse necesare sub formă de donații financiare și materiale și le distribuie 
în toată țara către vârstnicii care au cea mai mare nevoie.



1188 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Încercăm astfel să abordăm cu realism o problematică complexă și să oferim 
soluții care să vizeze un număr mare de vârstnici concentrându-ne totodată pe dez-
voltarea capacității locale, din fiecare comunitate. Știm că Fundația nu poate să 
ajungă singură la toți vârstnicii din România și dezvoltăm organizații locale care să 
ofere soluții dedicate fie că e vorba de seniori activi sau de seniori care au nevoie 
de ajutor. 



Special

Densitatea și calitatea vieții.
Două secole: care a trecut, care va să vie

Mirel Palada

Discuția noastră pleacă de la întrebarea: care e cel mai important lucru care s-a în-
tâmplat pentru calitatea vieții în ultimul secol? 

Au fost multe. Dar două au fost cele mai importante. Ambele țin de densitate. 
E vorba de combustibilii fosili și de procesele de automatizare. 

Necesitatea fundamentării conceptuale
Înainte însă, să discutăm despre fundamente. Cum justificăm discuția despre cali-
tatea vieții?

Tentația atunci cînd discutăm despre calitatea vieții este să nu vedem pădurea 
de atâți copaci. Să cădem în capcana detaliilor, ignorând poza mare. 

Ispita analitică de rit cantitativist este foarte mare. Mai toți cădem în ea. Indi-
catori, mulți indicatori ai calității vieții. Discuțiile despre calitatea vieții inevitabil 
ajung să se bazeze pe măsurare. Pe serii lungi de date, pe feluriți indicatori. 

Mai întâi, resursele avute la dispoziție pentru a a avea parte de o viață bună. 
Mijloacele prin care ne atingem scopul. Cantități și tipuri de resurse. Câte resurse 
deținem? O întreagă pleiadă de indicatori în această privință, mare cât zeci de pa-
gini din Anuarul Statistic. 

Apoi, la fel de important, efectele deținerii acestor resurselor. De ce feluri de 
rezultate dezirabile avem parte? Ce fel de viață bună? Cât de mult trăim? Cum tră-
im? Cât de bine trăim? Și atunci începe o altă serie de indicatori. Indicatorii de 
scop. Speranța de viață, adică numărul de ani trăiți în total. Numărul de ani trăiți 
sănătoși, fără morbidități. Și continuăm cu alte zeci de pagini din Anuarul Statistic. 

Și uite așa, încercând să fim cât mai exacți și cât mai compleți, ajungem să ui-
tăm de unde am plecat. Ce este calitatea vieții? Care e fundamentul ei nu teoretic, 
căci s-au scris rafturi întregi de definire a calității vieții, care de care mai academice 
și mai întorlocate, ci fundamentul ei filosofic? 

În spatele conceptului de calitate a vieții stă o idee mult mai generală și mai 
generoasă decât vracul de indicatori din Anuarul Statistic. 
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Este vorba despre libertate. 
Cu cât omul este mai liber, cu atât are o viață mai bună. Libertatea, atât ca 

expresie a lipsei de îngrădiri materiale, cât și ca lipsă de îngrădiri simbolice. Viața 
bună este viața liberă. 

Pe de altă parte, mergând strâns mână în mână cu altă mare idee, ideea de 
putere, libertatea este de asemenea definită și drept capacitatea de a stăpâni rea-
litatea. 

Deci trebuie să discutăm despre realitate. 
Din ce e compusă realitatea? Mergem la filosofie și la fizică și despicăm până 

la miez. Spațiu. Timp. Energie. Materie. Informație. Elementele esențiale ale rea-
lității. 

Deci putem spune că libertatea, pe bază de putere, înseamnă capacitatea omu-
lui de a stăpâni aceste aspecte fundamentale ale realității: spațiul, timpul, materia, 
energia, informația, pentru a-și atinge scopurile, pentru a-și satisface trebuințele.

Doar așa, dacă plecăm dinspre general: de la textura esențială a realității, ele-
mentele sale fundamentale, trecând realitatea prin grila conceptuală a relației din-
tre calitatea vieții și libertate, doar așa putem răspunde corect la întrebarea cu care 
am început articolul: care a fost cel mai important lucru care s-a întâmplat pentru 
calitatea vieții în ultimul secol? 

Întrebarea ajunge să fie reformulată astfel. Care au fost cele mai importante 
aspecte care ne-au ajutat să devenim mai liberi, să stăpânim mai bine realitatea, 
adică spațiul, timpul, energia, materia, informația? 

De-abia aici ne întoarcem înapoi la detalii. De-abia acum putem ajunge din nou 
să discutăm despre densitate. 

Surse dense
Ultimul secol a fost martorul controlului omenirii asupra unor surse din ce în ce 
mai dense. Pe de o parte, surse dense de energie. Pe de altă parte, surse dense de 
informație. 

În primul rând, surse de energie din ce în ce mai dense. E vorba de combusti-
bilii fosili. Aceștia ne-au pus la dispoziție energie din ce în ce mai din belșug, din ce 
în ce mai accesibilă, din ce în ce mai mobilă, mai ușor de transportat. 

În al doilea rând, surse de informație repetitivă și predictibilă din ce în ce mai 
dense, mai complexe. Nu, nu e vorba despre cărți, ziare și alte surse de informare, 
cum am fi probabil tentați să tragem concluzia atunci cînd citim cuvântul „infor-
mație”. Deși și ele fac parte din povestea de empowerment a umanității pe bază de 
cunoaștere. 

E vorba de ceva aparent mult mai banal, dar cel puțin la fel de puternic: de 
procesele de automatizare. Procedurile automate, în fapt serii din ce în ce mai 
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lungi, mai dense, mai complicate de șiruri de informație controlabilă, au deschis noi 
orizonturi umanității, eliberând-o de povara multor munci fizice. 

Cele două merg mână în mână. Nu putem să desprindem cele două aspecte de 
care am discutat: combustibilii fosili și procesele de automatizare. 

Procesele automate, rutinizate nu sînt posibile dacă nu se bazează pe o sursă 
de energie care să le alimenteze. Iar sursele de energie sînt încă preponderent pe 
bază de combustibili fosili, oricât ne-am strădui noi să scăpăm de dependența de ele 
și să facem trecerea spre surse de energie curate, ecologice, regenerabile. Cel puțin 
în viitorul cât de cât apropiat – următorul secol. 

Au fost și alte elemente care ne-au îmbogățit viața în ultimul secol, evident. 
Curentul electric. Motorul cu ardere internă. Medicamentele. Revoluția agricolă 
verde din anii 50-70. Asta pentru a numi doar câteva și a nu cădea în păcatul liste-
lor lungi. 

Dar ca amploare, ca efect asupra vieții de zi cu zi, nici una din ele nu le-a bătut 
pe cele două enumerate mai sus: combustibilii fosili și automatizarea. 

Combustibilii fosili și automatizarea sînt esențiali în istoria recentă a umani-
tății. Ne-au extins libertatea la dimensiuni niciodată întâlnite până recent în toată 
istoria umanității. 

Combustibilii fosili
Combustibilii fosili: cărbunii, petrolul, gazul natural, înseamnă în primul rând 
densitate. O densitate de energie semnificativ mai mare decât a celorlalte surse de 
energie folosite de om până atunci. 

E vorba de fapt de un complex de concepte întrepătrunse, căruia îi spun pe 
scurt „combustibili fosili” pentru a economisi timp și spațiu. 

Lanțul complet este compus din sursa de energie densă, împreună cu capaci-
tatea de transmitere a energiei și, la fel de important, cu tranformarea energiei în 
lucru mecanic. Adică de întrepletirea densitate / transport / conversie. Combus-
tibili fosili – curent electric – motor. În loc să inventez un acronim plictisitor, 
de tip CF/CE/M, prefer shorthandul „surse dense de energie”. Adică, altfel spus, 
„combustibili fosili”. 

Transport. Deplasare. Mobilitate
Probabil primul lucru care ne vine de regulă în minte cînd ne gândim la combusti-
bilii fosili este „deplasare”. Transport. Libertatea de a cuceri spațiul. Atât mărfuri, 
cât și persoane. 

De la cărat cu cârcă sau cu animalele de povară sau cu vântul din pânze, dintr-o 
dată omul a avut la îndemână o sursă de transport mult mai puternică. Mână în 
mână cu motorul, fie cu combustie internă, fie electric, combustibilii fosili ne-au 
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ajutat să cucerim lumea. De la mersul pe jos sau pe cal sau cu barca ori corabia, 
dintr-o dată capacitatea de transport, cât și viteza au crescut dramatic, odată ce s-a 
pus la punct infrastructura. 

Libertatea de deplasare. Una din cele mai mari cuceriri ale umanității în ulti-
mul secol. 

Pe lângă faptul că perechea sursă densă de energie (combustibili fosili) / con-
vertor energie - lucru mecanic (motor) ne ajută să ne deplasăm, mai e vorba de alt 
tip de deplasare. A energiei în sine. 

Asta se face în două feluri. Fie muți sursa de energie cu totul. Fie o convertești, 
o despoi de materie și o muți fără aceasta. 

Dacă e să muți sursa de energie în sine, combustibilii fosili se pretează de mi-
nune nevoii. Căci sînt denși și relativ ușor de folosiți. Vezi motorul cu combustie 
internă, de exemplu. Față de alte surse de energie, cum ar fi bunăoară vîntul, gratis 
dar total impredictibil, cărbunele, motorina, benzina, pot fi depozitate, transporta-
te și folosite atunci cînd ai nevoie, acolo cînd ai nevoie. Mare libertate. Mare îmbu-
nătățire a calității vieții. 

Curentul electric
Însă o altă manieră prin care sursa de energie poate fi mutată este prin conversie. 
Nu mai mut păcura ori cărbunele acolo unde am nevoie de ele, transport doar ener-
gia înmagazinată în ele. Tot de mobilitate e vorba. E vorba de capacitatea de a muta 
repede energia dintr-un loc în altul. 

În loc să muți sursa de energie prinsă în capcana unui suport material, cu masă 
greutate inerție, fie că e cărbune, petrol ori gaz natural, o convertești într-un loc, 
o lepezi de suportul ei material, o transformi în energie electrică, o muți pe sîrmă 
mult mai ușor, cu pierderi tolerabile, căci electronii au masă neglijabilă, și o duci 
unde vrei tu, unde duce sârma. Acolo, cu ajutorul motorului, o convertești din ener-
gie înapoi în lucru mecanic și-ți faci treaba cu ea fără să mai fie nevoie să muți la 
depărtare și materia. 

De aceea, combustibilii fosili înseamnă, la fel de important, și curent electric. 
Tot transport, dar nu de bunuri și persoane, ci de energie. Energie produsă prepon-
derent din combustibili fosili. Chiar și în zilele noastre, cînd sîntem atât de preo-
cupați de energia curată, omenirea produce curent electric majoritar tot pe bază de 
combustibili fosili, nu din energia atomică ori din surse regenerabile. 

Electrificarea comunităților a adus în casa omului o sursă de energie puternică, 
ieftină și versatilă. Altă mare libertate. Altă mare cucerire a ultimului secol. 

Hrană
În privința alimentației, combustibilii fosili înseamnă două îmbunătățiri remarca-
bile, care mai rar sînt avute în vedere în analize. 
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În primul rând, înseamnă refrigerare. Una din marile libertăți de care a avut 
parte omul în ultimul secol. Banalul frigider, care nici nu ne închipuim cât de multe 
avantaje avem de pe urma sa. 

Capacitatea de a păstra alimentele perisabile un timp mult mai îndelungat ne-a 
eliberat de tirania nevoii de a consuma proaspăt și ne-a scos din limitarea conser-
vanților folosiți până atunci: sare, murare, uscare. Asta mai ales în cazul alimen-
telor animale, mult mai perisabile decât acele produse vegetale pe care se bazează 
umanitatea de zece mii de ani, întocmai datorită capacității lor de stocare timp mai 
îndelungat: cerealele. 

La fel de important, refrigerarea extinde libertatea de transport, putînd astfel 
ca alimentele să aibă parte de lanțuri de distribuție din ce în ce mai lungi, din locul 
unde sînt produse până în locul unde sînt consumate. 

Hrană mai multă și mai bună și mai proaspătă și mai variată? Calitate a vieții 
mai bună. 

Însă combustibilii fosili înseamnă pentru producția de alimente și altceva, 
aproape la fel de important ca și refrigerarea – dacă nu chiar mai important. E vorba 
de un aspect rar avut în vedere atunci cînd se scot în evidență beneficiile combus-
tibililor fosili. 

E vorba despre îngrășămintele chimice. 
Ele permit producții agricole mult mai mari decât în perioadele pre-moderne. 

Din nou e vorba de densitate în ecuație. Pe aceeași suprafață agricolă, dintr-o dată 
se pot obține producții de alimente mult mai mari decât înainte, datorită nutrienți-
lor suplimentari aduși de îngrășămintele chimice – îndeosebi azotul. 

Iar e vorba de hrană mai multă. Iar avem de-a face cu o creștere a calității vieții 
pe bază de combustibili fosili. 

Îngrășămintele chimice nu ar putea fi produse în cantități industriale fără 
combustibilii fosili. Petrochimia, pe lângă atât de ignoratele îngrășăminte chimice, 
mai este sursa și altor beneficii la fel de importante. Vorbim de medicamente și de 
plastic și de materiale de construcții. 

Comunicare
Am vorbit până acum de beneficii materiale. Energie. Transport. Hrană. Sănătate. 
Dar combustibilii fosili, via electrificare, ne sporesc libertatea și în zona simbolică. 
A comunicării. Căci ce ar fi toată imensa industrie de comunicare din ultimul secol 
fără curent electric? 

Radio, televizor, internet, telefon. Nici una din aceste mari invenții tehnolo-
gice care au dus la îmbunătățirea vieții unui glob întreg nu ar fi fost posibilă fără 
combustibilii fosili. 

Gândiți-vă la relația puternică dintre densitatea de comunicare și sistemul po-
litic al societății respective. Dintre libertatea de comunicare și democrație. Ce ar fi 
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democrația fără cetățeni informați, fără mijloace mass media, fără capacitate de in-
teracțiune, fără comunicare? Banalul radio, banalul telefon, deja și ele de mai bine 
de o sută de ani în viețile noastre, element indispensabil al texturii democratice a 
societății. Nu mai vorbesc de televiziune. Nu mai vorbesc de internet. 

* * * 

Chiar și dacă ne străduim din răsputeri să fim cât mai sintetici și să prezentăm 
cât mai pe scurt, lista de beneficii de care avem parte de pe urma combustibili-
lor fosili este impresionantă. Combustibilii fosili sînt într-atât de prezenți în viața 
noastră, încât nici nu putem identifica vreun domeniu al existenței noastre zilnice 
care să nu fie pe baza lor. 

Evident că nu avem parte doar de beneficii de pe urma lor. Combustibilii fosili 
au și partea lor întunecată. În primul rând, poluarea, problemă deja din ce în ce mai 
puternică la nivelul întregului glob. Dar și dependența de zonele care dețin com-
bustibili fosili – una din marile teme ale geostrategiei ultimului secol. Vom vorbi 
despre ele mai încolo, cînd vom vorbi despre următorul secol, nu despre cel care a 
trecut. 

Automatizarea
Combustibilii fosili ne ajută să fim mai liberi decât strămoșii noștri îndeosebi prin 
capacitatea lor de a stăpâni spațiul și informația (comunicarea). E drept că este 
și un element de timp ascuns acolo, cînd vorbim despre viteza de deplasare. Dar 
spațiul e elementul preponderent eliberat prin intermediul combustibililor fosili. 

În schimb, automatizarea ne ajută să ne eliberăm îndeosebi timpul. Din ce în ce 
mai multe aspecte ce țin de roboteala rutinizantă a vieții noastre au fost încet-încet 
acoperite de către automatizare. 

De regulă, atunci cînd ne gândim la automatizare, tindem să avem în vedere 
procese complexe, automatizări spectaculoase, stereotipii vizuale elaborate, came-
re pline de calculatoare, fabrici mari cu linii de producție robotizată. E adevărat. Și 
ele fac parte din ubicuitatea automatizării în viața noastră. Roboții, mare fantasmă 
a omenirii, golemul și util, dar și periculos. 

Dar știți care este cel mai important robot din viața noastră până acum, cel 
care a îmbunătățit nesperat viața a miliarde de oameni? 

Mașina de spălat rufe 
Funcționează pe bază de proceduri automate. E un robot mediocru, lipsit de orice 
asemănare cu ceea ce de regulă înțelegem prin robot, căci nu are parte de nici unul 
din elementele de antropomorfizare specifice ideii noastre stereotipe de robot. 
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Funcționează pe bază de sursă de energie electrică – acel beneficiu al combustibili-
lor fosili de care vorbeam mai sus. 

Și a eliberat ad literam viața a miliarde și miliarde de femei, care până să intre 
mașina de spălat în casele oamenilor, își petreceau o parte semnificativă a vieții 
spălând rufe. Și pe urmă cosând sau trăgând la războiul de țesut sau torcând. Și pe 
urmă spălând vase din nou. 

Mașina de spălat vase. Mașina de cusut. Fabricile de textile, care sînt de fapt 
niște șiruri lungi de mașini de tors, de țesut, de cusut. Toate astea au eliberat viața 
a jumătate din omenire în ultimul secol. Toate, niște roboți care muncesc repetitiv, 
pe bază de serii de rutine, adică de algoritmi, eliberând oamenii, ajutându-i să eco-
nomisească atât energie, dar mai ales timp. 

Seria proceselor de automatizare care au îmbunătățit viața oamenilor este mai 
lungă decât coșmarurile librăriilor labirintice ale lui Borges. Ceasul a fost probabil 
unul din primii roboți automați pe care i-am folosit în mod obișnuit. Dar în nici un 
caz singurul. 

Că e autoturism, fabrică de ciment, semafor, scaun de dentist, atelier de pro-
dus chipiuri de polițist, centrală atomică, portavion, lift, fabrică de becuri, telefon 
mobil, calculator, veceu, și lista poate continua până poimâine, toate conțin în ele 
automatizare, în mai mare sau mai mică măsură. 

Banalul vas de veceu, de exemplu, chiar și cel mai rudimentar, chiar și cel de pe 
vremea bunicilor noștri, are în el un plutitor. Acela face parte dintr-un mecanism 
care funcționează automat, permiţând bazinului de apă să se umple fără să ne ba-
tem capul cînd trebuie oprit, câtă apă trebuie pusă. 

Oricât de banal vi s-ar părea, tot automatizare înseamnă. Nici nu știați proba-
bil că aveți un veceu automat în casă, nu-i așa?. Probabil în mintea Dvs credeți că 
doar sofisticatele veceuri japoneze pe care le vedeți prin emisiunile TV sînt auto-
mate. Nu. Nu-i așa. În ziua de azi, toate veceurile din toate casele sînt automate. 
Prin mecanisme mecanice cât se poate de simple. Pentru că altminteri, dacă n-ar fi 
automate, ar trebui să umplem manual rezervorul cu găleata de fiecare dată cînd 
folosim toaleta. 

Automatizarea nu implică neapărat elemente elaborate, calculatoare și softwa-
re complicat. Sînt multe exemple de ingeniozitate mecanică pe lumea asta, inventa-
te unele cu sute de ani în urmă, care tot automatizare înseamnă. Softul, algoritmul, 
pot să fie încorporare fie în forma obiectelor, fie în relația dintre ele, nu neapărat pe 
baza unui procesor cu circuite integrate, cum suntem învățați în ultimele decenii, 
de prin anii 70 încoace. 

Ce este comun automatizării? Nu suportul, nu procesul, ci procedura. Structu-
ra informației. Repetitivitatea și predictibilitatea pe bază de informație incorpora-
tă. Oricât de complex sau de simplu, cârnatul de informație care se convertește în 
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acțiune predictibilă reprezintă esența automatizării. Că este pe un suport mecanic 
sau informatic, mai puțin important. 

Toate mecanismele automate din ultimele secole, dar îndeosebi din ultima sută 
de ani, au pătruns practic în toate cotloanele vieții noastre, fie direct, fie indirect, și 
ne-au îmbunătățit enorm viața. Ne-au eliberat timp. 

La nivel individual, asta a însemnat o certă creștere a calității vieții. La nivel 
supra-individual, societal, a însemnat o modificare structurală remarcabilă a socie-
tății, atât la nivel de structură de producție, cât și de practici sociale. 

Gândiți-vă, bunăoară, la evoluția ponderii sectorului terțiar, al serviciilor, în 
ultima sută de ani. La 1800, sectorul terțiar era practic rezidual. Practic toată acti-
vitatea economică era concentrată în sectorul primar, iar cel secundar (industria) 
de-abia începea să înflorească. În 1995, la sfârșitul secolului trecut, deja economia 
mondială avea peste jumătate (54%) pondere în sectorul terțiar. În 2017 deja ajun-
sese la două treimi (65%)1. 

O schimbare fundamentală a structurii economice în ultimul secol. Două treimi 
din plus valoare provine din zona serviciilor. O pondere comparabilă a populației 
este ocupată în același domeniu, cel puțin în zona țărilor dezvoltate post-industriale. 

Asta a fost cu putință doar pentru că în cadrul sectoarelor primar (agricultură, 
resurse naturale) și secundar (industrie) forța de muncă umană a fost înlocuită de 
roboți. Tractorul care ară pământul incorporează o groază de automatizare în el. 
Drujba care taie pomii la fel. Mașinile imense care exploatează cărbunele în subte-
ran, înlocuind forța brută a minerilor, așijderea. 

Astfel, mare parte din oamenii a căror muncă a fost înlocuită de automatizare 
s-au mutat cu activitatea în zona serviciilor de-a lungul ultimului secol. 

Și în zona practicilor sociale, hălci întregi de realitate socială au apărut datorită 
automatizării. 

Gândiți-vă, bunăoară, la industria spectacolului. 
Pe de o parte, a fost posibil să apară datorită tehnologiei care are incorporată 

în ea automatizare, fie că e vorba de proiectorul din cinematograf, sau de camera de 
filmat sau de studiourile de înregistrare sau de platoul unei televiziuni. 

Pe de altă parte, produsele simbolice realizate în acest domeniu economic pot 
fi consumate doar pentru că oamenii, dintr-o dată, într-o perioadă istorică relativ 
scurtă, într-un secol, au ajuns să aibă din ce în ce mai mult timp liber la dispoziție 
și din ce în ce mai mulți bani. 

Liberi să meargă la un film la cinema, pentru că au două ore libere, căci mașina 
de spălat rufe spală în locul unuia din membrii familiei – de regulă soția. Liberi să 

1   Sursa: Banca Mondială, „Services, value added (% of GDP)”, https://data.worldbank.org/in-
dicator/NV.SRV.TOTL.ZS?view=chart, http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/NV.SRV.TOTL.
ZS?downloadformat=excel 
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se uite la o emisiune TV, au timp liber mai mult la dispoziție, căci nu mai trebuie să 
mai taie lemne să pregătească stiva de lemne pentru iarnă, având încălzire centrali-
zată, cu distribuire automată a agentului de încălzire centralizată la nivelul întregii 
comunități urbane în care locuiesc. 

Exemple mărunte care ilustrează schimbarea profundă a societății din ultimul 
secol. În orice cotlon al vieții noastre ne-am uita cu atenție, vom găsi că acolo a pă-
truns automatizarea. Și că, de cele mai multe ori, ne-a îmbunătățit viața. Chiar dacă 
acum suntem atât de învățați, încât nici nu ne mai gândim la beneficiile zilnice, 
luăm totul de la sine înțeles. 

Ce va fi?
Am discutat până acum de ultimul secol, cel care a adus o creștere cvasi-exponenți-
ală a bunăstării vieții. Nici un alt secol până acum nu a fost la fel de benefic pentru 
umanitate precum secolul XX, în ciuda celor două mari conflagrații mondiale care 
au secerat viața a cel puțin o sută de milioane de oameni. 

Întrebarea este: procesele care s-au desfășurat până acum pe parcursul acestui 
secol de creștere neîntreruptă vor continua și în secolul următor? Ce estimăm că ne 
va aduce secolul XXI? 

Secolul XXI până acum: semne bune 
Până acum, din prisma primelor sale două decenii, rezultatele sînt îmbucurătoare, 
dar cert nu mai prezintă viteza de evoluție a secolului XX. Cu excepția Internetului, 
omenirea nu a avut parte de dezvoltări tehnologice impresionante. Doar îmbună-
tățiri incrementale ale proceselor deja în plină desfășurare. 

Până acum, principala realizare a secolului XXI o reprezintă creșterea nivelului 
de trai a acelei părți a globului care până acum nu beneficiase la fel precum o făcuse 
lumea dezvoltată, occidentală. 

Două mari continente, Asia și Africa, purtătoare a peste trei sferturi din popu-
lația globului, au făcut progrese remarcabile în combaterea sărăciei. 

Multe dintre țările lor erau până recent fie în totală subdezvoltare, în plină 
lume a treia, fie în marginea gri dintre lumea a treia și lumea a doua. 

China, apoi India, apoi mai recent cea mai mare parte a Africii au făcut salturi 
însemnate în creșterea bunăstării. Practic miliarde de oameni au ieșit în ultimele 
două-trei decenii din sărăcie pe aceste continente. Un rezultat impresionant, cum 
istoria omenirii n-a prea mai văzut până acum. Însă un rezultat practic necunoscut 
publicului larg, căci fiind pozitiv și relativ plictisitor, nu a atras atenția presei, pen-
tru a face breaking news din asta. Good news is no news. 

Competiția pentru atenție generată de aglomerarea surselor de știri a făcut ca 
mass media să ruleze cicluri de știri din ce în ce mai scurte, mai superficiale și mai 
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isterice, în continuă nevoie de rating. Drept pentru care știrile pozitive străpung cu 
foarte mare dificultate pragul de atenție al distribuitorilor de știri. 

Cealaltă mare știre nebăgată în seamă o reprezintă scăderea violenței la nivel 
global. Deși dacă ne-am lua după valul neîntrerupt de știri catastrofice, am crede că 
trăim într-un continuu dezastru, totuși secolul XXI e martorul unei scăderi accele-
rate a violenței, atât la nivel difuz, societal, din punct de vedere al criminalității, cât 
și la nivel organizat, instituțional, la nivel de războaie. 

Cele două progrese: scăderea sărăciei pentru trei sferturi din glob și scăderea 
accelerată a violenței sînt semne excelente pentru acest secol. Bunăstarea vieții la 
nivel global a avut parte de o creștere semnificativă în aceste prime două decenii ale 
secolului XXI. 

Însă cel puțin două semnale de alarmă sunt de avut în vedere. 

Viitorul hidrocarburilor: stagnare
În primul rând, cel mai evident, consecințele neplăcute ale dependenței din ce în ce 
mai mari de combustibilii fosili. 

Este din ce în ce mai bine documentat faptul că principala consecință a accesă-
rii imenselor rezerve de carbon captiv din scoarța terestră, acumulate de-a lungul 
a sute de milioane de ani într-un proces lent de prindere în capcană a carbonului 
liber, pe care omenirea le folosește pe post de sursă de energie, eliberându-le brusc 
în atmosferă, o reprezintă încălzirea globală. 

Eliberarea de energie reziduală în mediul înconjurător, sub formă de căldură, 
împreună cu cealaltă consecință indirectă, efectul de seră, duce la modificarea pu-
ternică a marilor procese climatice. Ultima sută de ani a dus la o încălzire din ce în 
ce mai bine definită a globului, cu consecințe din ce în ce mai evidente – cele mai 
multe dintre ele detrimentale pentru omenire. Și e de-abia începutul.

Drept pentru care omenirea este din ce în ce mai preocupată să iasă din această 
capcană a dependenței de combustibilii fosili. 

Ușor de zis. Greu de făcut. 
Fructele folosirii energiei pe bază de eliberare din capcana carbonului captiv 

sînt dulci și provoacă dependență. Dacă în privința componentei de energie liberă 
de materie, adică a energiei electrice, omenirea începe să găsească oareșce alterna-
tive de soluții curate, fie hidro, fie solare, eoliene, chiar și geotermale sau din valuri, 
în privința componentei de energie prinsă în materie, cea care este eliberată nu la 
locul producției de curent electric, ci la locul folosirii sale – mă refer la combustibilii 
lichizi și gazoși – lucrurile nu stau atât de bine. 

Lipsa unei soluții de înmagazinare a energiei electrice face foarte dificilă des-
prinderea de soluțiile de transport pe bază de combustibili fosili: motorină, benzină, 
kerosen. Oricât ne-am păcăli că se fac progrese, în continuare o pondere însemnată, 
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cel puțin jumătate, a producției de energie electrice depinde de combustibilii fosili, 
iar procesele de transport, de asigurare a încălzirii, cât și cele industriale (petrochi-
mia) depind practic în totalitate de hidrocarburi. 

Soluțiile sînt deocamdată doar pe hîrtie, sau au aplicabilități limitate. Vestita 
mașină electrică încă nu reușește să convingă publicul, dincolo de o pătură foarte 
subțire de entuziaști, în ciuda sprijinului din ce în ce mai agresiv primit din par-
tea statelor dezvoltate. Lipsa unei baterii fiabile, care să fie capabilă să rețină un 
timp suficient o cantitate de energie echivalentă cu a unui rezervor de benzină, face 
această alternativă să fie deocamdată doar marginală. 

Bateria fiabilă încă se dovedește o Fata Morgana, în ciuda periodicelor vești en-
tuziaste că gata, în sfârșit, s-a străpuns nodul gordian (the breakthrough solution). 
Încă o Fata Morgana se alătură acestei baterii fantomatice: fuziunea atomică, cea 
care teoretic ar neutraliza toate problemele actuale ale energiei atomice, bazată pe 
primejdioasa fisiune. 

Vrem, nu vrem, vremea combustibililor fosili nu a trecut încă, oricât de multă 
propagandă am consuma pe acest subiect. 

Drept pentru care este foarte probabil ca lumea, în ciuda discursurilor nobile 
și a politicilor publice îndrăznețe, să depindă în continuare de combustibilii fosili 
și să suporte consecințele acestei dependențe. Atât încălzirea globală, care deja își 
arată colții de vreo două decenii, cât și poluarea – vestita invazie a deșeurilor de 
plastic în natură. 

Cum o vom rezolva? Sînt pesimist în această privință. Cum am rezolvat-o și 
până acum. Oareșce mici soluții punctuale într-o mare de indiferență și mermelea-
lă. Las-o așa cum am căzut. Perena problemă a resurselor publice avute la comun, 
the tragedy of the commons. 

Cea de-a doua problemă ce ține de combustibilii fosili o reprezintă plafonarea 
tehnologică.

După ce prima jumătate a secolului XX a fost martora unei succesiuni incredibi-
le, în cascadă, de noi și noi invenții tehnologice în privința complexului tehnologic 
CF/CE/M, combustibili fosili – curent electric – motor, adică densitate / transport 
/ conversie, de prin anii 60-70 încoace tehnologia nu a prea mai făcut mari salturi. 

E drept că motoarele au devenit din ce în ce mai performante, mai economicoa-
se, mai puțin poluante. Dar progresul a fost unul de nuanță, nu de esență. Practic 
vorbind, schema conceptuală a motorului cu combustie internă nu a suferit modi-
ficări esențiale de aproape o sută de ani. 

Același lucru se poate spune și despre extracția combustibililor fosili, unde în 
afară de gazele de șist mare invenție nu s-a întâmplat. Și despre producerea de 
energie electrică, unde centralele sînt aproximativ aceleași de cel puțin 50 de ani de 
zile – modificări doar la nivel de parametri, nu de structură. 



1200 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Omenirea dă semne că, din punctul de vedere al acestei dezvoltării tehnologice 
CF/CE/M, care stă la baza bunăstării actuale, nu e încă nimic nou sub soare. Nici 
petrochimia nu a făcut mari progrese remarcabile. 

Singurul domeniu unde creșterea este puternică în continuare este în zona 
descoperirii de noi medicamente. Domeniul sănătății este unul din puținele com-
ponente mari ale calității vieții unde îmbunătățirea tehnologică a fost una de sub-
stanță, nu doar marginală, tehnologia anilor noștri fiind totalmente diferită de cea 
de acum 50-70 de ani. 

Drept pentru care nu ne putem aștepta la creșteri fenomenale ale bunăstării 
care să vină dinspre zona folosirii hidrocarburilor. Nici nu ne putem încă desprinde 
de ele, dar nici nu sînt îmbunătățiri remarcabile. Business as usual. Stagnare, dacă 
nu chiar un ușor regres – ținând cont de dificultatea din ce în ce mai ridicată de 
a exploata resursele de hidrocarburi, cât și de costurile din ce în ce mai mari din 
punct de vedere al poluării și încălzirii globale, pe care omenirea nu le mai acceptă 
cu aceeași ușurință ca acum 50 de ani. 

Viitorul automatizării: semne bune
Unde este loc de continuare a vitezei de progres de care am avut parte până acum? 
În zona automatizării. Digitalizarea vieții cotidiene, de la Internet până la toate 
echipamentele cu care ne înconjurăm, reprezintă un câmp cât se poate de fertil, de 
propice pentru păstrarea aceleiași pante de dezvoltare.

Dintr-un motiv foarte simplu: e vorba de informație repetitivă. Cîmpul predi-
lect al digitalizării. Cu cât se face trecerea din ce în ce mai puternică dinspre analog 
spre digital, cu atât domeniile unde automatizarea poate pătrunde sînt din ce în ce 
mai numeroase, iar impactul lor asupra calității vieții din ce în ce mai mari. 

Mă întorc înapoi la exemplul cu banalul veceu, deși unora alegerea s-ar putea 
să le repugne. La începutul automatizării acestei tehnologii, informația era stocată 
analog, mecanic. În sârmă și fier și plastic. Informația era transmisă mecanic. Ni-
velul apei ridica pe bază de principii fizice, mecanice, plutitorul. Care mai departe 
transmitea informația printr-un alt suport fizic: o tijă, pe baza rigidității acesteia, 
declanșând în cele din urmă un mecanism de control la fel de mecanic: o valvă. 

Odată cu trecerea de la analog la digital, cel puțin primele două componente 
pot fi înlocuite cu senzori care să transmită semnalul digital, spre o sursă de acțiune 
care și ea poate fi digitală – z un motor pas cu pas, de exemplu. Doar valva rămâne 
din vechea gardă, care să acționeze pur mecanic. 

Acest exemplu banal poate fi replicat în nenumărate alte situații. Cel mai 
proaspăt și ilustrativ dintre ele, întîmplat chiar zilele astea, cînd scriu aceste rân-
duri, îl reprezintă panoul de control al recent lansate navete cosmice Crew Dragon. 
Practic tot bordul de control este digital, spre deosebire de generațiile anterioare 
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de rachete ce transportau oameni în spațiu, care încă se bazau preponderent pe 
tehnologie analogică. 

Digitalizarea este principala sursă de explozie de creativitate tehnologică de 
care are parte omenirea în zilele noastre. 

Încet-încet, Internetul face pasul dinspre zona de „doar” comunicare spre cea 
de automatizare a proceselor cotidiene. Mă refer la noțiunea des vehiculată zilele 
astea: the Internet of Things. Internetul lucrurilor. 

Digitalizarea va permite din ce în ce mai multor aspecte ale vieții să fie automa-
tizate, de la la fel de banalul aspirator, care încetul cu încetul se transformă într-un 
roboțel autonom, care nu mai are nevoie de ghidare umană pentru a-și face treaba, 
până la întregi domenii economice. 

După ce automatizarea a pătruns mai întîi în zona de producție de bunuri, iată 
a venit vremea ca și zona de distribuție să fie schimbată dramatic de automatizare. 
Depozitele devin pe zi ce trece din ce în ce mai automate, imense uzine pline de 
roboți mișunători care au nevoie de forță de muncă substanțial mai redusă. 

Transportul de marfă la fel. Încep să apară camioanele automate, fără șofer. 
Se discută chiar și despre drone care să facă serviciile de curierat urban. Se fac pași 
importanți chiar și înspre transportul automat de persoane. Vestita mașină care 
merge singură, timp în care tu, fostul șofer, devenit între timp doar pasager, poți 
să-ți petreci cu totul altfel timpul de deplasare. 

Mai mult de-atât. Profesii întregi care până acum se bucurau de un cert presti-
giu intelectual, considerate a fi dificil de internalizat, de stăpânit, se simt dintr-o 
dată amenințate de procesele de automatizare: contabilii, avocații, auditorii, chiar 
și medicii.

Următorul val de disrupție socială. Forța de muncă umană  
la o nouă răspântie
Dinspre această zonă începe deja să vină noua disrupție socială pe care de regulă o 
asociam până acum doar cu marile invenții ale începutului de secol XX. Disrupția va 
fi atât de puternică, încât nu va afecta societatea doar la nivel economic, de creare 
de plus valoare, ci și la nivel de practici sociale cotidiene, de habitus și de valori. 

La fel precum abundența de energie din hidrocarburi a mutat hălci întregi de 
societate spre alte zone de activitate, dinspre sectoarele primar și secundar spre cel 
terțiar, și a eliberat hălci întregi de timp liber oamenilor, schimbându-le dramatic 
viața în bine, următoarea revoluție cu adevărat în acest sens o va reprezenta pene-
trarea automatizării în cele mai neașteptate colțuri ale vieții de zi cu zi. 

La fel ca și valul anterior de disrupție tehnologică, cele mai multe efecte au 
potențialul de a fi benefice. Unele vor fi negative și dramatice, inclusiv ștergerea de 
pe fața pămîntului a unor profesii ce vor fi ocupate de roboți din ce în ce mai per-
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formanți. Deja tranzacțiile bursiere sînt realizate aproape în totalitate de algoritmi 
automați, dramatic mai performanți și cvasi-infinit mai rapizi decât o biată minte 
de broker bursier. 

Principala preocupare în privința creșterii ponderii plus-valorii create de ro-
boți este referitoare la maniera de distribuire a acestei plus-valori. 

Un număr mai mare de mașini va produce o pondere din ce în ce mai mare din 
plus valoarea unei societăți. Această plus valoare se va converti, inevitabil, în bani. 
Însă pentru că nu mai vor avea angajați, ci doar roboți, toți banii vor fi încasați de 
proprietarii mașinii, deținători ai forței de muncă neînsuflețite. Niște sclavi meta-
lici, care nu cer de mîncare, nu au nevoie de salariu, doar de întreținere. 

Forța de muncă umană va fi în scădere, înlocuită de roboți. În consecință, par-
tea din plus valoare care se va îndrepta spre această forță de muncă sub formă 
de remunerație va scădea. Respectivii oameni vor trebui să-și cîștige banii din altă 
parte, sau vor sărăci. 

Fie se va dezvolta și mai mult sectorul terțiar și chiar post-terțiar, cuaternar, 
în acele zone în care plus valoarea nu este încă penetrată de producția robotizată. 
Fie va crește ponderea feliei din societate care trăiește la marginea subzistenței sau 
și mai rău. 

Împărțirea plus-valorii între deținătorii de capital și deținătorii de forță de 
muncă se va înclina din ce în ce mai mult spre deținătorii de capital. Forța de muncă 
umană nu va mai avea resurse să achiziționeze tocmai produsele realizate de către 
mașini. 

Vor scădea oare prețurile? Va fi nevoie oare să fie crescută taxarea plus-valorii 
și redistribuită către păturile din ce în ce mai largi de oameni care nu contribuie la 
crearea de plus-valoare? Vor înflori oare sectoare noi de plus-valoare, bazine adiabia-
tice de creativitate exclusiv umană, care să genereze necesarul venit pentru aceștia? 

Se vor redefini valorile economice sau nu? Produsele create de roboți vor de-
veni din ce în ce mai ieftine, până în marginea gratuității? Cine le va mai cumpăra, 
dacă lumea nu va mai avea bani, căci vor fi din ce în ce mai puține locuri de muncă 
pentru oameni? 

O întreagă țesătură de întrebări care face dificilă estimarea noului echilibru 
social generat de noile condiții de distribuire a plus-valorii în societate. 

Experiența valului anterior de invenții disruptive, de la începutul secolului 
precedent, ne arată că s-au inventat activități noi, creație de plus-valoare, care să 
incorporeze forța de muncă eliberată de folosirea hidrocarburilor. Deci e foarte po-
sibil, vor spune optimiștii, să fie la fel și de data asta. Cumva, oamenii vor găsi solu-
ții, vor avea ce să muncească, vor inventa noi domenii cărora să le atribuie valoare 
convertibilă în bani. 

Dar situația totuși riscă să nu fie asemănătoare, se tînguie pesimiștii. Ce te 
faci cînd din ce în ce mai multe domenii de creare a plus-valorii sînt ocupate de 
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mașini? Cât să inventezi domenii noi care să fie apanajul exclusiv al oamenilor, 
golfuri sigure de muncă unde să se refugieze în fața furtunii atât de eficiente, de 
necruțătoare a producției automate? Până unde? Are și viața omului totuși o elas-
ticitate limitată din punct de vedere al nevoilor care să poată fi convertite în va-
loare monetizabilă. 

Sau nu va mai fi nevoie de muncă? Vor face roboții aproape tot și noi pur și 
simplu ne vom bucura de roadele producției lor? Ce te faci atunci cu profitul pro-
prietarilor de roboți? Aceștia vor dori să facă profit de pe urma acestor activități. 
Tentația lor va fi mare să acumuleze cât mai mult. Nu vor accepta să dea pe gratis 
ce fac roboții pe care îi dețin. Ei au bani. Lumea nu va mai avea în aceeași măsură. 
Cum se va întîlni oferta cu cererea?

Cât va intra statul în această tensiune, să reglementeze situația, să ia dintr-o 
parte să dea în cealaltă, să vînture banii, să-i forțeze să se miște, să taxeze suficient 
de mult din plus-valoarea proprietarilor de roboți spre distribuirea ei către cei care 
nu participă la efortul de creare de plus-valoare, ca să aibă și aceștia niște câteva 
amărîte de jetoane cu care să participe la marele joc de-a cumpăratul? Cum se va 
face această redistribuire? Cine primește? Cine nu? Va fi considerată a fi morală? 

Această tensiune între cele două scenarii, lumpenproletariatul concediat de 
roboți și lumea ideală de loisir post-muncă, va caracteriza cu siguranță dezbaterile 
sociale din următoarele decenii. 

Bil Gateșii deceniilor următoare și Bezoșii și Muskii anilor care vor veni, ce vor 
face cu banii pe care îi obțin de pe urma deținerii proceselor de automatizare care 
acoperă inexorabil întreaga omenire? 

Îi vor strînge ca hîrciogii? Ce-o să facă cu ei, dacă nu-i pun în circulație? Să se 
îngroape cu ei? Nu au cum. Vor încerca cumva să-i convertească în putere politică, 
spre o nouă medievalizare a societății, cînd feudalii, ducii și conții și ceilalți nobili, 
dețineau aproape toate resursele momentului? Sau produsele lor vor fi devalorizate 
de scăderea cererii, căci oamenii nu vor mai avea bani și nu vor putea cumpăra? Sta-
tul va asigura un venit minim garantat, specific ipotezei „post-muncă”? 

În zona asta se vor desfășura marile lupte de idei economice ale secolului XXI. 
Primele semne deja sînt scrise pe peretele istoriei: Mene Tekel Fares. Atenție, că ur-
mează o disrupție majoră a structurii forței de muncă. Atenție, trebuie să precizăm: 
a forței de muncă umane. 

Inteligența artificială
Din ce în ce mai multe voci vorbesc deja despre acel moment înfricoșător pentru 
unii, miraculos pentru alții, cînd algoritmii vor deveni mai inteligenți decât oame-
nii. Vestita inteligență artificială, machine learning ca termen alternativ. Cînd vor 
trece primii algoritmi testul Turing? 
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Unii spun că s-ar fi și întâmplat deja. Alții spun că deja prima inteligență arti-
ficială care devenise mai autonomă decât s-ar fi simțit confortabil creatorii săi a și 
fost scoasă din priză. E vorba de mult mediatizatul caz din 2017, deja trei ani de 
atunci, al inteligențelor artificiale de la Facebook care creaseră un limbaj intern de 
comunicare pe care oamenii care construiseră respectivele AI pur și simplu nu-l 
înțelegeau. Și atunci, preventiv, pur și simplu le-au scos din priză. 

Cînd va avea loc Singularitatea? 
Întrebare din ce în ce mai prezentă în mințile celor preocupați de viitor. Deja 

întrebarea nu mai este „dacă”, ci „cînd”. 
Și atunci vom fi beneficiarii unei situații frumoase, ideale, cu o lume din ce în ce 

mai eficient gestionată de benevolentele mașinării pe care le controlăm? Sau vom 
avea parte de scenariul pesimist, cînd la un moment dat după ce-și vor dezvolta 
conștiința de sine, mașinile își vor da seama că inevitabil vom ajunge la conflict cu 
ele și, preventiv, îl vor iniția ele? 

Deocamdată scenarii science fiction. Dar din ce în ce mai plauzibile. 

Viitorul îndepărtat: corporalizarea automatizării. Androidul
Dar cu adevărat dramatic va fi momentul în care trecerea se va face dinspre afara 
omului înspre înlăuntrul său. Cînd încetul cu încetul omul va începe să coabiteze cu 
mașina și să se transforme încet încet în android. 

Mă întorc la ideea de la începutul articolului. La accesul omenirii la densități 
din ce în ce mai mari de energie, apoi de informație, și la efectul acestui acces asu-
pra bunăstării vieții oamenilor. 

De fapt, prima poveste de densitate este nu despre energie ori informație, ci 
despre densitatea de materie. 

La fel cum cu sute de milioane de ani în urmă unele ființe multicelulare au 
incorporat în structura lor moale și vulnerabilă de carbon din ce în ce mai multe 
pietricele, mai multe elemente minerale, preponderent calciu, dar și siliciu, deve-
nind vertebrate și stăpânind mult mai bine realitatea cu ajutorul oaselor, la fel și 
omenirea a făcut un salt remarcabil de fiecare dată cînd a descoperit cum să aibă 
acces la unelte din materie din ce în ce mai densă, trainică. 

De la lemn la os. De la os la piatră. De la piatră la metale moi: cupru. De la me-
tale moi la metale din ce în ce mai tari: bronz, fier, oțel. 

Toată preistoria și istoria umanității e marcată de priceperea de a controla ma-
teriale din ce în ce mai dure. Însăși erele istorice sînt denumite după cel mai tare 
material pe care omul l-a putut stăpâni la vremea respectivă: epoca de piatră, epoca 
de cupru, epoca de bronz, epoca de fier. 

Însă toate aceste progrese pe bază de creștere de densitate, densitate de mate-
rie, de energie, de informație, s-au petrecut până acum doar în afara corpului uman. 
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Doar relativ recent am început să învățăm priceperea medicală de a incorpora 
aceste densități în însuși trupul nostru. Ne reparăm oasele băgînd tije de titan în ele. 
Ne punem dinți mai buni cu implanturi care sînt de fapt niște șuruburi de metal dur 
înfipte în os. Ne spargem capul uneori atât de rău încât e nevoie să ne punem placă 
de metal care să întărească sau chiar să înlocuiască punctual calota craniană distrusă. 

Încetul cu încetul, ne îmbunătățim corpul cu materiale mai dense decât cele 
pe care ni le-a oferit natura, în marea pricepere a sa de evoluție de sute și mii de 
milioane de ani. 

Când vom începe să trecem de la materie la energie, apoi la informație? Cînd 
vom înlocui mușchii cu motoare și caloriile cu baterii? 

Mai important: cînd vom face trecerea de la analogul îmbâcsit, umed, incredi-
bil de complex, dar și incredibil de încâlcit al creierului spre structurarea mult mai 
eficientă și mai complexă a siliciului care în momentul de față reprezintă suportul 
informațional al digitalizării? Cînd vom face trecerea de la implanturi de sâni și de 
os și de dinți la implanturi de memorie, cum citim prin literatura cyberpunk sau 
vedem prin Matrix? 

Știu. Iar sună science fiction. Problema știți care este? Procesele sînt deja în-
cepute. Se lucrează din plin la compatibilitatea între organic și tehnologic. Atât la 
nivel de senzori: urechi digitale, ochi digitali, cât și la nivel de unitate centrală, de 
procesare a informației – îmbunătățirea creierului prin intermediul tehnologiei. 

Deja nu mai este science fiction. Deja s-au făcut primele teste la interfața bi-
ologice – digital pentru vedere: ochi – nerv optic – creier. Primul pas. Dar cât de 
important!

Membrele bionice nu sînt încă o banalitate, cum deja a devenit aspiratorul au-
tomat care merge de unul singur pe covorul din sufragerie. Dar și în acest domeniu 
progresele sînt remarcabile. Fiecare an aduce ceva în plus. În ritmul ăsta, în câteva 
decenii, că vor fi trei sau cinci sau șapte e mai puțin important, foarte probabil în 
cursul acestui secol, interfața om – mașină va fi din ce în ce mai bine pusă la punct. 

Și cînd vom face trecerea în rețea? Spre conștiința multiindividuală? 
În fața acestor întrebări, preocupările actuale că e posibil ca profesiile de con-

tabil sau de avocat să fie puse în primejdie de dezvoltarea inteligenței artificiale 
pălesc, devin rizibile, simplă joacă de copil. 

Nu știu dacă noi, generația noastră, vom vedea asta. Foarte probabil nu. Dar în 
curând se va întâmpla. Curând în termeni istorici, acolo unde un secol e o clipă, iar 
opt miliarde de oameni înseamnă doar o generație care se naște, trăiește și moare. 

Nu știu dacă va fi bine. Nu știu dacă va fi rău. Știu doar că vom fi cu toții morți 
cînd se va întâmpla asta. 

În romanul său Neuromancer, scris în 1984, William Gibson are un personaj a 
cărui personalitate, înainte să moară, fusese transferată pe suport digital. O viață 
dematerializată, doar în online, cum ar veni. 
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La un moment dat, Flatline Dixie, acest personaj deztrupat, doar sub formă de 
biți undeva într-un calculator, trăindu-și viața deztrupată doar în rețea, își roagă 
prietenul, pe Case, personajul principal, să-i facă un favor, în schimbul ajutorului 
pe care i-l acorda ca programator priceput: 

„When the construct laughed, it came through as something else, not laughter, but a 
stab of cold down Case’s spine. „Do me a favor, boy.”

„What’s that, Dix?”
„This scam of yours, when it’s over, you erase this goddam thing.”
O să ajungem să considerăm viața deztrupată un chin? O să ne rugăm să nu 

avem parte de nemurire? O să ni se pară ștergerea o mântuire? O să mai fim oa-
meni? 

Vă rog eu, citiți Neuromancer, dacă vă preocupă viitorul. Deja nu mai e roman 
science fiction. Deja, în mai puțin de 40 de ani, a cam început să devină documen-
tar. Peste o sută de ani probabil va fi deja roman istoric...



III. URBANIZARE: MEGA, SMART, 
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Transformarea orașelor din România – un efort 
colaborativ între autorități și cetățeni, cu instrumente 
europene

Grațian Mihăilescu

Trei procese devin emblematice pentru timpurile noastre: globalizarea, urbaniza-
rea și trecerea de la guvernare la guvernanță. Sunt în curs de desfășurare, în zilele 
noastre, transformări ideologice care reconfigurează indivizi, societăți și guverne 
din toată lumea. Principiul subsidiarității este parte a acestui nou sistem, un sistem 
ce trebuie să regândească modelele noastre politic-legale curente. Conceptul sub-
sidiarității ajută această nouă divizare de putere între diferitele niveluri de guver-
nământ și chiar dacă teoria subsidiarității poate părea problematică și incompletă 
așa cum poate de altfel să fie, acesta poate îmbunătății noile tipuri de guvernare, 
politicile (în sensul măsurilor) și politica.

Comunitățile urbane pare, cu siguranță, că nu au mai avut niciodată importan-
ța pe care o au astăzi. Teoreticienii, sociologii, filosofii și cercetătorii din toate do-
meniile au fost întotdeauna interesați de înțelegerea formării, dinamicii, nevoilor și 
viitorului orașelor. Puterea, cetățenia, inegalitatea și excluziunea sunt doar câteva 
teme de larg interes pentru comunitatea academică când vine vorba de orașe. Ora-
șele sunt entități coezive care au trecut testul timpului și ce reunesc comunitarul 
și politicul. În consecință, în lumea într-o rapidă schimbare, solicitantă și într-o 
urbanizare grăbită în care trăim astăzi, orașele sunt un reper crucial.

Subsidiaritatea este despre individ, despre instituții, guvernanță, politici pu-
blice, dezvoltare și despre participarea publică în procesul de luare a deciziilor. 
Apropierea de către cetățeni a procesului de luare a deciziilor și participarea pu-
blicului la viața orașelor sunt două orientări ale principiului subsidiarității pe care 
capitolul de față încearcă să îl exemplifice cu modele și bune practici.

Ne propunem să arătăm, cu exemple concrete, configurația acestui concept 
fundamental al Uniunii Europene, în România, pe verticală și pe orizontală, la nive-
lul diviziunii administrative și al managementului public al deciziei (subsidiaritate 
verticală) și la nivel de participare, implicare și dezvoltare la nivel local (subsidiari-
tate orizontală).
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Orașele trebuie să fie înțelese ca fiind comunități locale, ecosisteme urbane for-
mate din administrație, business, ONG-uri și Universitate, care produc dezvoltarea 
economică și practic cei mai importanți actori în implementarea acestui principiu. 
Starea actuală a orașelor și a comunităților urbane se dezvoltă rapid și crește sem-
nificativ, în special din perspectiva economică; prin urmare, procesul de guvernanță 
locală devine tot mai important. Procesele de guvernanță locală trebuie dezvoltate, 
pentru a accelera tendințele de dezvoltare, pentru a implica cetățeanul obișnuit în 
procesul de luare a deciziilor și pentru a facilita un grad mai mare de subsidiaritate în 
cadrul societății românești. Colaborare, implicare, transparență, dialog și expertiză 
variată sunt ingredientele principale pentru ca un ecosistem urban, un oraș să func-
ționeze eficient. Iar administrația să înțeleagă că rolul unui primar este de a facilita 
acest proces cu toți stakeholderii importanți ai comunității urbane. 

Capitolul care urmează își propune să surprindă o schimbare a statutului admi-
nistrației locale, în relația dintre local și central, dar și în modelarea ecosistemelor 
locale de colaborare care produc schimbarea și dezvoltarea în orașele românești. 
De asemenea, această secțiune subliniază importanța orașelor în economia unei 
țări, precum și importanța relației de putere dintre orașe și guvern (subsidiaritate 
verticală), dar și la nivel local între stakeholderi și municipalitate sau lideri ai admi-
nistrației locale (subsidiaritate orizontală).

Rolul acestui efort colaborativ  a fost conceput pentru a evidenția faptul că, 
dacă decizia este luată cât mai aproape de nevoile cetățenilor, vom avea politici 
și proiecte de care să beneficieze cetățeanul, ceea ce crește calitatea vieții. Decizia 
mai apropiată de cetățean poate fi adusă de o autonomie mai mare a orașelor și de 
o relație de putere mai echilibrată între orașe și guvernul central, care este numită 
subsidiaritatea verticală. De asemenea o planificare și prioritizare a proiectelor de 
dezvoltare urbană e importantă în evoluția economică a orașelor. Administrația lo-
cală nu a fost obișnuită până în prezent cu o abordare de acest gen, pe termen lung, 
care să permită dezvoltarea proiectelor importante care aduc plus valoare, totul 
făcându-se până în prezent după mofturile sau poftele unor primari sau în funcție de 
fondurile disponibile de la centru sau pe fonduri europene. Odată cu noua perioadă 
financiară 2021-2027 și cu descentralizarea fondurilor europene, sperăm să apară 
și viziunea pe termen lung și planificarea în administrația locală. Pentru a-l apropia 
pe cetățean de decizie și pentru a aduce decizia locală mai aproape de cetățean, este 
importantă și subsidiaritatea orizontală. Prin urmare, guvernanța pe mai multe 
niveluri ajută la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, implicând toate părțile 
interesate ale unei comunități. O administrație trebuie să își înțeleagă profilul și 
specificul orașului, să înțeleagă care sunt punctele forte și să construiască pe ele, 
împreună și alături de ceilalți actori importanți din comunitate, implicând toate re-
sursele din privat, academic și ONG. România este încă la începutul acestui proces 
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și ar trebui făcute cercetări suplimentare asupra orașelor, dar și asupra importanței 
procesului de guvernanță locală. 

*  *  *
Guvernanța pe mai multe nivele și principiul subsidiarității concepte 
europene ale procesului local de dezvoltare 
Actualul context global este marcat de probleme ce țin de sănătate, securitate, sără-
cie și inegalitate, de lipsa democrației și lipsa de încredere în organizațiile și instituți-
ile politice. Globalizarea, cu avantaje și dezavantaje, aduce noi forme de interacțiune 
între factorii de decizie și societate, între clasa politică și alte părți interesate din 
sectorul privat, academic sau civic. La nivel european, asistăm la o criză de identitate 
accentuată și la un impas al construcției europene din cauza mai multor evenimente 
din ultimii ani (Covid, Brexit, criza refugiaților, atacurile teroriste, creșterea locu-
rilor din Parlamentul European a partidelor extremiste). Principiile europene care 
sunt piatra de temelie a construcției europene, cum ar fi solidaritatea sau subsidiari-
tatea, trebuie reiterate și consolidate. La nivel politic, apare o lipsă de reprezentati-
vitate a partidelor tradiționale și o detașare a clasei politice de nevoile cetățenilor. În 
multe cazuri, deciziile politice nu reflectă nevoile cetățenilor, în special la nivel local, 
în orașe, deși discursul public european afirmă impactul pozitiv pe care politicile 
publice locale și naționale ar trebui să-l aibă asupra cetățenilor.

În acest context, subsidiaritatea este un concept esențial. Subsidiaritatea este 
un subiect controversat, esențial la nivel local, național și internațional și are un 
impact asupra mai multor domenii: procesul politicilor publice, dezvoltarea eco-
nomică, buna guvernare. Subsidiaritatea este un concept care ar putea fi aplicat pe 
mai multe domenii dar este important cât de funcțional și eficient este în cadrul 
procesului de dezvoltare economică al orașelor. Guvernanța publică, reprezintă o 
nouă și modernă abordare a deciziilor administrative, în care politica ar trebui să 
fie depășită de elementele administrative și de orientare a procesului de guvernare 
spun cei de la OCDE.  Câteva cazuri de astfel de elemente esențiale ar include rețele 
de colaborare și principii ale pieței de eficiență care operează în conformitate cu 
reglementările guvernamentale, precum și metode de decizie de jos în sus / de sus 
în jos care implică guvernul și birocrația susține Forumul Economic Mondial, încă 
din 2013. Subsidiaritatea devine un instrument de guvernanță publică contestat 
de unii și aclamat de alții. Chiar și așa, a devenit un principiu de bază al Uniunii 
Europene. Nevoile cetățenilor și ideea de a apropia decizia de ei, de a-i implica în 
procesul de dezvoltare este vitală.  În același timp, importanța orașelor pentru dez-
voltarea economică și proiectarea politicilor publice urbane în viitor crește.  Acest 
ultim punct trebuie subliniat, întrucât orașele sunt și ele o parte a acestei schimbări 
de paradigmă, deoarece câștigă în populație, putere, forță economică și statut.

„Subsidiaritatea este tratată ca un principiu strict devoluționar 
care obligă realocarea funcțiilor sociale de la organele guvernamentale 
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superioare sau inferioare sau de la guvern la entități neguvernamen-
tale, dar, în același timp, subsidiaritatea garantează o descentralizare 
largă a autorității guvernamentale.” (Vischner, 106, 2001)

Ne îndreptăm spre  o schimbare de paradigmă în domeniul deciziei - și anume, 
orașele ar trebui să aibă mai multă putere și autoritate în cadrul acestui proces în 
viitorul lumii. Se pare că este în cele din urmă momentul pentru a regândi ierarhia 
puterii și a defini un sistem care are capacitatea de a împuternici cetățenii cu scopul 
de a face față eficient provocărilor economice și sociale actuale. De aceea trebuie 
înțeles că subsidiaritatea nu reprezintă degradarea guvernului central sau delega-
rea deschisă și completă a funcțiilor guvernului la niveluri inferioare. În schimb, 
conceptul trebuie privit ca o tehnică de rezolvare a problemei, care se bazează pe 
împuternicirea indivizilor, familiilor și altor asociații similare pentru o mai mare 
eficiență. (Vischner, 2001, p. 116). 

Orașele generează forță de muncă, educație, inovație și o societate civilă. Toate 
aces-tea sunt cruciale, pentru că ele reprezintă instrumentele pentru implementa-
rea subsid-iarității la potențialul ei desăvârșit.

 Pentru a fi mai concreți, rolul orașelor în noua paradigmă a guvernării este pe 
un trend ascendent iar relațiile dintre orașe și guvernele centrale se vor schimba în 
cadrul acestei noi paradigme de sistem. Pentru prima dată în istorie, orașele repre-
zintă casa a mai mult de jumătate din populația lumii, iar în anii următori vom asista 
la o urbanizare accelerată la nivel global. ONU prezice aproximativ 2,5 miliarde de 
oameni vor trăi în orașe până în 2050. Orașele sunt culmea și apogeul civilizației, 
sunt cele mai mari realizări ale omenirii, locurile în care oamenii inovează și gândesc 
lumea de mâine, unde sunt generate cele mai mari probleme și cele mai ingenioa-
se soluții. Zonele urbane europene găzduiesc peste două treimi din populația UE și 
generează până la 85% din PIB-ul Europei. „Aceste zone urbane sunt motoarele eco-
nomiei europene și acționează ca și catalizatori ai creativității și inovării în întreaga 
Uniune” (Comisia Europeană, 2019). Situația din România este similară: primele 8 
orașe cuprind un sfert din populația țării, și  produc 53% din PIB (Banca Mondială, 
2017). Într-o lume globalizată, în care comunitățile și orașele cresc și produc din ce 
în ce mai mult, într-o lume în care guvernarea pe mai multe niveluri devine comună, 
România rămâne același stat centralizat din perioada comunistă (ultima reformă te-
ritorială a fost făcută în 1968) și o centralizare care nu încurajează dezvoltarea locală 
sau urbană. Relațiile dintre orașe și administrația centrală/guvern  trebuie dezvol-
tate sub principiul subsidiarității verticale, iar dezvoltarea comunităților urbane în 
viitor și implicarea cetățenilor și a tuturor părților locale interesate (afaceri, mediul 
academic, societatea civilă) în procesul de dezvoltare vor fi sub subsidiaritatea ori-
zontală. Prin urmare orașele sunt promotorii procesului modern de guvernanță și 
devin agentul principal pentru aplicarea subsidiarității. La urma urmei, deciziile po-
litice ar trebui luate la cel mai scăzut nivel jurisdicțional și ar trebui să fie în concor-
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danță puternică cu nevoile cetățenilor. Această idee, precum și procesul din spatele 
ei, se găsește sub conceptul de  subsidiaritate orizontală.

Prin urmare, orașele și cetățenii devin forțele principale în noua paradigmă a 
guvernării, iar subsidiaritatea verticală și orizontală va deveni metoda de interacți-
une între local și centru, între cetățean și administrație. 

La nivelul conceptual al subisdiarității Donati ilustrează ideea că apropierea 
de cetățeni implică alte modalități prin care poate funcționa subsidiaritatea: „(1) 
există un principiu de subsidiaritate între stat și organizațiile societății civile (de 
exemplu, municipalitățile și organizațiile de voluntariat) denumite„ subsidiaritate 
orizontală ”Și (2) există un principiu al subsidiarității între subiecții societății civile 
(de exemplu, familia și școala; între o întreprindere și familiile angajaților și clien-
ților, etc.), care poate fi denumită„ subsidiaritate laterală ”(Donati, 2009, pagina 
23). Endo subliniază preferințele sale pentru subsidiaritatea teritorială / teritori-
ală în detrimentul clasificării verticale / orizontale (Endo, 1994), în timp ce Blank 
consideră că subsidiaritatea ar putea avea două tipuri de interpretări: religioasă 
și economică (Blank, 2009). Subsidiaritatea devine un concept cheie în timpurile 
moderne, un principiu legal și politic care încorporează valori democratice precum 
flexibilitatea, participarea, deschiderea, abordarea de jos în sus și apropierea de 
nevoile cetățenilor. Dacă într-una din tipologii focusul este despre eficiența eco-
nomică (Blank, 2009), care poate fi obținută prin subsidiaritate, a doua tipologie 
este despre relațiile dintre diverși actori din societate. Dacă primul concept este 
clar și urmărește un obiectiv specific, și anume bunăstarea prin măsuri economice 
și un bun management, a doua tipologie analizată de Blank este despre modul de 
luare a deciziilor pe o spirală orizontală între diverși parteneri de guvernare, despre 
rețelele decizionale între instituțional și actorii societății civile, care au fost numiți 
stakeholders în această teză. 

Subsidiaritatea verticală și subsidiaritate orizontală
1. Apropierea procesului de luare a deciziilor de cetățeni poate avea beneficii pozi-
tive pentru guvernanța locală și ar trebui să fie cheia unei relații noi între orașe și 
guverne. Descentralizarea administrativă ajută orașele să implementeze procesul 
de subsidiaritate, dar nu este o cerință esențială. Subsidiaritatea ar putea reprezen-
ta un instrument de succes într-o birocrație centralizată. (vezi Iași, Cluj, Oradea, 
Alba Iulia, Reșița) 

2. Principiul subsidiarității înglobat în participarea publicului la nivelul ora-
șelor ar putea duce la creștere economică semnificativă, dezvoltare inteligentă și 
orașe mai viabile. Pentru o implementare cu succes a procesului de subsidiaritate, 
resursele umane locale calificate sunt esențiale, precum și colaborarea, consultarea 
și participarea. (vezi Cluj care are singurul model din România funcțional de guver-
nanță participativă)



1214 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Acest caiet tematic abordează aplicarea principiului subsidiarității (precum și 
a potențialului viitor) în  orașele românești.  Trebui să înțelegem că cele mai mari 
8 orașe din România cuprind aproape 22% din populație și generează aproxima-
tiv 53% din PIB-ul țării ”(Banca Mondială, 2017). În consecință, ar fi relevant să 
identificăm modul în care este aplicată și exploatată subsidiaritatea în acest caz și 
evaluarea potențialului său pe viitor.

Subsidiaritatea, în contextul internațional
Organizațiile internaționale precum ONU, Banca Mondială, Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică promovează procesul de descentralizare în de-
cizia publică, subliniind importanța subsidiarității în procesul de politici publice: 
„… statele naționale sunt prea mici pentru a face față lucrurilor mari din via-
ță. și prea mari pentru a aborda lucrurile mici… .În economia emergentă fără 
frontiere, indivizii caută tot mai mult localizarea și regionalizarea luării deci-
ziilor publice pentru a-și proteja mai bine interesele ”(Shah, p7, 1997). În acest 
nou secol, orașele ar putea fi centralele care au capacitatea de a trata problemele mai 
direct și mai eficient. Problemele sociale și economice actuale și viitoare necesită 
soluții directe și rapide și numai prin intermediul unor niveluri de putere nou de-
finite pentru comunitățile urbane și cetățeni putem ajunge la aceste soluții. Acesta 
este motivul pentru care Uniunea Europeană asociază subsidiaritatea cu modul de 
luare a deciziilor „cât mai aproape de nevoile cetățenilor”, așa cum este menționată 
în tratatele UE. Poziția de mijloc asumată a principiului este interesantă, întru-
cât se află între cele două ideologii care guvernează în prezent societatea noastră 
modernă. Acum, subsidiaritatea reprezintă unul dintre principiile fondatoare ale 
construcției europene:

 „Ideea subsidiarității [...]. urmărește să depășească alternativa dintre libera-
lismul clasic și socialismul centralizator [...] Abandonează egalitarismul socialist în 
favoarea valorii demnității; abandonează individualismul filosofic în favoarea unei 
societăți structurate și federate” (Millon-Delson, p. 37, 1992).

 Subsidiaritatea este considerată în principal ca opusă centralismului și favo-
rabilă concurenței, autonomiei, transparenței și eficienței în termenii legii (Dogot, 
2012). Solidaritatea, egalitatea și libertatea sunt strâns legate de principiul subsi-
diarității în percepția cetățenilor și sunt conectate cumva la abordarea teoretică a 
lui Follesdal (1998, 2015) care urmărește trei justificări filosofice ale subsidiarității: 
libertate, dreptate și eficiență. 

Putem observa că acest principiu al subsidiarității a fost fondat ca un curent 
de gândire centrist, care se prezintă ca o alternativă pentru socialism și capitalism, 
având cetățeanul și dezvoltarea sa, nevoile sale ca puncte de concentrare. Conceptul 
de subsidiaritate reprezintă împuternicirea locală, dar în noua eră a globalizării ar 
putea deveni un concept esențial: trecerea de la un stil clasic al politicilor publice la 
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un stil modern, unde participarea și colaborarea sunt importante. În special, există o 
transformare de la modelul clasic în care există o separare a puterilor și în care statele 
centrale administrează afacerile publice în beneficiul oamenilor, într-un stil de guver-
nare în care există o dispersie a puterii în cadrul diferitelor entități și pe grade diferite 
de putere. Subsidiaritatea a evoluat în timp, într-un principiu modern de guvernare, 
unde deciziile trebuie luate la un nivel cât mai scăzut și cât mai aproape de nevoile ce-
tățenilor. Noul model de guvernare este colaborativ, implicând toate formele de părți 
interesate privat, administrativ, politic și civil, pentru a atinge un anumit nivel de 
bunăstare și dezvoltare. Pe viitor accentul va fi pus pe orașe,  conexiunea dintre orașe 
și subsidiaritate fiind extrem de importantă. Federalismul ca și sistem  stimulează 
subsidiaritatea,  dar nu este absolut necesar pentru o reușită a principiului. Federa-
lismul reprezintă un mod de organizare politică care sporește subsidiaritatea, dar ele-
mentele cheie de care e nevoie pentru ca principiul să funcționeze sunt guvernarea pe 
mai multe niveluri și orașele, care beneficiază de un control mai mare asupra decizii-
lor cu impact. Exemple practice ale principiului subsidiarității în orașele europene au 
apărut în documentele înaintate de Parlamentul European în 2014 și  Comisia Euro-
peană în 2015. Astfel de schimbări au loc, de la guvernare la guvernanță, de la o voce 
la guvernare pe mai multe niveluri și, în final, la un sistem care include toate părțile 
interesate în interesul și în beneficiul cetățeanului. Într-adevăr, ar trebui să existe o 
schimbare de paradigmă în domeniul deciziei - și anume, orașele ar trebui să aibă mai 
multă putere și autoritate în cadrul acestui proces de guvernanță în viitorul lumii. 

Orașele Românești au adus România în clubul țărilor dezvoltate
By UrbanizeHub Romania
România este oficial țară dezvoltată. Banca Mondială a publicat datele pe 20191 și 
se pare că România s-a alătirat grupului select al țărilor cu venit pe cap de locuitor 
ridicat. Datorăm această performanță istorică Uniunii Europene și am povestit în 
acest articol de ce Uniunea Europeană este probabil cea mai grandioasă realizare a 
omenirii. În acel articol2 am discutat despre importanța orașelor în împingerea eco-
nomiei către un nivel superior. Este de ajuns să menționăm, că în România (și acest 
lucru este valabil pentru orice țară dezvoltată) orașele și zonele lor urbane funcți-
onale generează 97% din output-ul economic al României. Fără orașe puternice nu 
putem avea regiuni puternice și o economie națională performantă.

În mod evident, Bucureștiul a jucat un rol covârșitor în performanța economică 
a României, generând cam 25% din PIB-ul României. Câștigă însă în proeminență 
orașe secundare precum Cluj, Brașov, Constanța, Timișoara, sau Iași, cu ponderi tot 

1  Sursa: World Bank, 2020: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-coun-
try-classifications-income-level-2020-2021

2  Sursa UrbanizeHub 2020: https://urbanizehub.com/the-eu-is-humanitys-greatest-achieve-
ment-and-cities-are-crucial-for-its-future-success/
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mai mari în economia națională. Acesta este un lucru foarte bun, căci, pe termen 
lung, o pleiadă de orașe secundare puternice e vitală pentru ancorarea economiei 
Românești. În acest sens trebuie să urmăm modelul Germaniei, unde Berlinul nu a 
jucat după 1945 un rol economic important din motive istorice și politice. Un Berlin 
divizat și slăbit, a permis însă dezvoltarea mai multor orașe secundare puternice, 
care, în timp, au transformat economia Germaniei în cea mai performantă economie 
din UE. Londra și Paris au eclipsat orașele secundare din Marea Britanie și Franța, și 
în timp au dus la lărgirea ecartului între regiunea capitalei și restul regiunilor. Ele au 
acum capitale puternice și regiuni slabe – ceea ce explică, în parte, și Brexitul.

Nota bene, nu advocăm pentru o slăbire a Bucureștiului (un București puternic 
este absolut vital pentru România acum), ci pentru o întărire a orașelor secundare 
(și prin extensie, a orașelor terțiare, ș.a.m.d.). Un Cluj, Brașov, sau Constanța pu-
ternice, pot ajuta la ancorarea economiilor regionale și la propagarea dezvoltării în 
restul regiunilor. Volkswagen și Audi nu își au sediul în Muenchen sau Stuttgart, ci 
în Wolfsburg și Ingolstadt. Clujul are deja un PIB pe cap de locuitor asemănător cu 
al Bucureștiului și undeva la 150% din media UE. Constanța este undeva la 107% 
din media UE, iar Brașovul este cu puțin sub media UE. Pe de altă parte Ghimbavul, 
lângă Brașov are cel mai mare PIB pe cap de locuitor din România – este un fel de 
Wolfsburg al României. De altfel, toate localitățile din jurul unui oraș puternic au 
performat bine în ultimii ani (vedeți harta de la Banca Mondială, 2020).
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Având în vedere că anul acesta și anul următor se vor lua câteva decizii cruciale 
în ceea ce privește modul de organizare al fondurilor europene, având în vedere că 
urmează alegeri locale și alegeri parlamentare, aceste date pot, sperăm noi, încuraja 
decidenții din România să acorde o atenție mai mare dezvoltării urbane în anii ur-
mători. Orașele ca ecosisteme urbane trebuie să continue să se dezvolte sustenabil, 
iar acest proces ar trebui să fie participativ alături de stakeholderii importanți. Co-
laborarea, activarea zonelor metropolitane, transparența și dialogul dintre admi-
nistrație și actorii importanți ai comunității trebuie să devină o normalitate. 



1) ORAȘUL ȘI PUTEREA COMUNITĂȚILOR

A) MEGA: VIITORUL, ACTORI ȘI ROLURI

Calitatea vieții, prioritate de top pentru un oraș  
al oamenilor, pentru oameni1

Calitatea vieții joacă un rol foarte important pentru oameni, uneori mai 
important decât un loc de muncă bine plătit. Banca Mondială a aplicat în 2017 
un chestionar la nivel național, cu un eșantion reprezentativ, întrebând oamenii 
dacă ar fi dispuși să se mute, unde s-ar muta și care ar fi motivul pentru alegerea 
acelei localități. O serie de orașe mari au ieșit în top, iar motivul principal pentru 
care aceste orașe au fost alese este calitatea vieții pe care o oferă. Pentru majorita-
tea celor chestionați, calitatea vieții reprezintă un factor mai important decât un 
loc de muncă bine plătit – oamenii vor nu numai salarii la standarde vestice, ci și 
localități ca în occident. 

Având în vedere că românii sunt din ce în ce mai mobili, primarii din Româ-
nia vor intra în curând în competiție pentru acești oameni. Iar cei ce vor oferi o 
calitate bună a vieții vor avea un avantaj clar. Nu există o formulă clară referitoare 
la ce anume ridică calitatea vieții într-o localitate, dar cărți precum „Orașe pentru 
oameni” a lui Jan Gehl, sau „Orașul fericit” a lui Charles Montgomery, au fost tra-
duse, din fericire, și în limba română și oferă un set de recomandări concrete în 
acest sens. Între timp, există, de asemenea, destule exemple de intervenții reușite 
în localitățile din România ce pot fi emulate de alții. În cele ce urmează vom discuta 
câteva dintre aceste intervenții.

Reabilitarea centrelor istorice și civice 
Centrele civice sunt de obicei cele mai circulate și vizitate părți ale unei localități 
și, ca atare, sunt de obicei printre primele și principalele zone dintr-o localitate ce 
sunt reabilitate / modernizate. Există deja destul de multe exemple unde reabili-
tarea unui centru civic a reușit să crească activitatea și calitatea vieții în localitatea 
respectivă. Centrul Vechi din București a făcut tranziția de la o zonă cvasi-părăsită 
la cea mai activă zonă din capitală; centrul istoric al Sibiului și cel al Brașovului 

1 Îndrumar pentru primari, Editura M&M 2017, pag 45-69, https://urbanizehub.ro/wp-con-
tent/uploads/2017/09/Indrumar-pentru-Primari.pdf
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sunt printre cele mai vizitate zone din România; reabilitarea Cetății din Alba Iulia 
este un exemplu de bună practică, atât în ceea ce privește reabilitarea unui centru 
istoric, cât și în utilizarea eficientă a fondurilor europene; reabilitarea centrului 
civic din Oradea a repus acest oraș pe harta turiștilor și pe harta mentală a româ-
nilor. 

Cea mai spectaculoasă transformare a unui centru civic este însă transforma-
rea prin care a trecut centrul vechi al Craiovei. Este unul din puținele exemple de 
intervenție integrată într-un centru civic. De la rețele edilitare, la îngroparea cablu-
rilor, sistematizarea rețelei electrice și de gaze, la pietonalizarea mai multor străzi, 
la re-fațadizarea clădirilor din centru, Craiova și-a schimbat fața radical în numai 
câțiva ani. În cele ce urmează vom discuta câteva aspecte ce ar trebui luate în consi-
derare când un asemenea program este întreprins. 

De menționat aici este că, în vederea creșterii atractivității spațiilor publice 
pentru rezidenți și turiști, spațiile publice trebuie să fie nu doar aspectuoase, ci și si-
gure. Majoritatea orașelor din România au investit deja în sisteme de supraveghere 
video a acestor zone, cu un real succes în reducerea criminalității și infracționalită-
ții stradale. De asemenea, sunt importante investițiile în dotarea corespunzătoare 
și asigurarea cu personal a Poliției Locale, care are funcții complexe de asigurarea 
respectării legilor și regulamentelor locale, precum și de asigurare a ordinii publice 
și a siguranței cetățenilor. Un exemplu inedit vine de la Cluj-Napoca, unde Poliția 
Locală a investit recent în achiziționare de segways, care permit deplasarea rapidă 
a agenților în zonele cu acces rutier limitat sau cu blocaje în trafic. 

Reabilitarea rețelelor edilitare. Una din bunele lecții oferite de proiectele de 
reabilitare ale centrelor civice din mai multe orașe din România (de exemplu Craio-
va sau Constanța) este că atunci când un astfel de program este întreprins, trebuie 
verificat dacă nu ar merita și reabilitarea rețelelor edilitare din zonă. De multe ori 
aceste rețele edilitare sunt vechi și uzate (de exemplu rețelele de apă canal), nu sunt 
îngropate și strică aspectul zonei (de exemplu rețelele de gaz) sau nu au contorizare 
centralizată (de exemplu rețelele electrice). 

Majoritatea orașelor din România și chiar comunele din jurul acestora au be-
neficiat și vor beneficia, odată cu implementarea master plan-urilor județene, de 
fonduri europene prin POS MEDIU și POIM pentru extinderea și modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată. În mod similar, comunele și unele orașe mici 
vor putea accesa fonduri prin PNDR și PNDL pentru investiții similare. Însă aces-
tea rezolvă doar parțial problemele. Planificarea urbanistică aproape inexistentă 
din trecut își face resimțite efectele și în prezent: la periferia sau în jurul orașelor 
dinamice se dezvoltă noi cartiere de tip ”plombă” cu care autoritățile locale nu țin 
pasul, context în care proprietarii sunt nevoiți să-și rezolve accesul la utiltăți pe 
cont propriu. Pe de altă parte, în mediul rural funcționarea sistemelor centraliza-
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te de apă și canalizare este pusă sub semnul întrebării și devine o povară pentru 
autorități din cauza numărului mic de gospodării conectate, mulți cetățeni nefiind 
dispuși să plătească pentru aceste servicii, după ce zeci de ani de zile nu au avut 
acces la ele. Prin urmare, planificarea urbanistică riguroasă a zonelor de extindere, 
respectiv analiza atentă a sustenabilității sistemelor centralizate din mediul rural 
înainte de demararea investițiilor se impun pentru a evita probleme pe viitor. 

Îngroparea cablurilor suspendate . 27 ani de tranziție și dezvoltare urbană 
necontrolată au împânzit localitățile românești cu kilometri de cabluri pentru com-
panii de televiziune, cablu, telefonie, internet – mare parte din ele defuncte. Având 
în vedere că nimeni nu a ținut evidența acestor cabluri, ele s-au adunat necontrolat 
de-a lungul timpului. Multe administrații locale au început dezvoltarea de rețele 
subterane pentru a îngropa aceste rețele, iar firmele ce vor să împânzească orașele 
cu cabluri trebuie să plătească pentru închirierea acestor rețele subterane. În mod 
evident, dacă se plănuiește o intervenție în centrul civic al localității, ar trebui să se 
ia în considerare și îngroparea acestor cabluri. 

Mai multe orașe au înregistrat progrese remarcabile în direcția dezvoltării sis-
temelor de canalizație subterană. Spre exemplu, în cazul Bucureștiului, Oradei sau 
Clujului, s-a optat pentru parteneriatul public-privat. Astfel, municipalitățile au 
concesionat, prin licitație, unor firme private suprafețe de spații publice pentru 
dezvoltarea sistemului de canalizație, iar acestea și-au asumat integral investiția și 
administrarea, contra unei redevențe anuale plătite primăriei, urmând să-și amor-
tizeze treptat investiția din taxele percepute operatorilor. Aceste sisteme nu sunt 
încă finalizate, deoarece implică proceduri greoaie, dar progresează. În alte cazuri 
(de exemplu Sibiu) s-a optat pentru realizarea canalizației de către municipalitate 
cu fonduri europene, fie individual, fie în cadrul unor proiecte mai complexe de 
reabilitare a spațiilor publice și a străzilor. 

Reabilitarea infrastructurii de transport. Intervențiile cele mai frecvente, 
cele mai vizibile și cele mai cerute într-un centru civic sunt cele ce au în vedere 
reabilitarea infrastructurii de transport – drumuri, trotuare, spații pietonale, piste 
pentru bicicliști. Din păcate, calitatea acestor reabilitări variază mult de la caz la 
caz. În lipsa unui ghid clar la nivel național, proiectele tehnice pentru astfel de in-
tervenții au de multe ori carențe (de exemplu plăci de granit prea subțiri; lipsa de 
bolarzi care să țină mașinile pe șosea nu pe trotuar; asamblarea de proastă calitate). 

În lipsa unui ghid local sau național de reabilitare / modernizare a infrastruc-
turii de transport din centrele civice, autoritățile locale din România pot folosi un 
ghid excelent pregătit de Inițiativa Global Designing Cities – „Global Street Design 
Guide”.2 

2  Din fericire, ghidul poate fi accesat gratis la următoarea adresă: https:// globaldesigningcities.
org/publication/global-street-design-guide/introduction/
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Orașul Dresda a elaborat, de asemenea, un ghid local minunat pentru reabilita-
rea trotuarelor și a infrastructurii pietonale din oraș.3 

În ceea ce privește exemple de bună practică din țară, Primăria Sectorului 3 a 
implementat și continuă să implementeze un program ambițios și sistematic de 
reabilitare și modernizare a trotuarelor și spațiilor verzi aferente din sector. Foarte 
important este că aceste îmbunătățiri se fac în cartierele de blocuri, care au fost 
lăsate în mai toate orașele din România să intre într-un proces lent, dar sigur, de 
descompunere. 

O mare atenție ar trebui, din nou, acordată zonelor de extindere din jurul mari-
lor orașe, unde lipsa de planificare urbanistică corespunzătoare din trecut a condus 
la lipsa terenurilor pentru realizarea de căi de acces rutier și pietonal. Chiar și pri-
măriile cu resurse financiare suficiente nu pot moderniza străzile și trotuarele din 
aceste zone pentru că nu au proprietate asupra terenurilor. În cazul zonelor deja 
construite, soluția este cea de expropriere (aplicată cu succes în orașe precum Ora-
dea), sau de negociere în vederea donării unor parcele de teren de către proprietarii 
privați către primărie (soluție aplicată, spre exemplu, la Cluj-Napoca), iar în cele în 
curs de dezvoltare, aplicarea de reglementări urbanistice care să prevină astfel de 
situații. 

Introducerea de mobilier urban. Odată ce infrastructura de transport din cen-
trul civic a fost reabilitată, e important să se gândească și o strategie pentru înlocu-
irea / modernizarea mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat, 
bolarzi, parcări pentru biciclete, grilaje permeabile pentru copaci, guri de canal 
etc.). Există multe companii ce oferă pachete variate de mobilier urban pentru ad-
ministrațiile publice interesate, dar acestea pot alege să pregătească ghiduri proprii 
pentru mobilierul urban. De exemplu, Primăria Iași a pregătit, în colaborare cu un 
expert local, propriul design pentru mobilierul urban din centrul vechi. De aseme-
nea, municipiul Sibiu a implementat o politică eficientă în administrarea spațiilor 
publice, ce poate fi ușor remarcată inclusiv la nivelul corpurilor de iluminat, a băn-
cilor, a gurilor de canal, a signalisticii publice și private, a teraselor restaurantelor 
etc. Acest lucru a fost posibil și pentru faptul că centrul istoric al orașului dispune 
de un plan de management încă din anul 2005, aspect vital pentru orașele cu un 
patrimoniu construit bogat. 

Re-fațadizări. La fel cum oamenii apreciază spații verzi de calitate, ei apreci-
ază și calitatea arhitecturală. Un spațiu urban frumos atrage și încântă. Oamenii 
vor să viziteze asemenea locuri, vor să petreacă timp acolo, sau chiar să se mute în 
astfel de locuri. Din păcate, după 27 ani de tranziție, clădirile din mai toate loca-
litățile din România arată jalnic. Un mix de cadru legislativ deficitar, impotență și 

3  Ghidul e disponibil la următoarea adresă: https://www.dresden.de/media/pdf/ stadtplanung/
stadtplanung/spa_stadtgestaltung_gestaltungshandbuch_GHB3_ Handbuch_131105.pdf 
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nepăsare au dus la o degradare graduală (și în unele cazuri ireversibilă) a mediului 
construit din România. Acolo unde lucrurile mai pot fi îndreptate, primarii ar tre-
bui să se implice agresiv în îmbunătațirea situațiilor existente. 

Chiar dacă cadrul legislativ este deficitar, acesta oferă destule instrumente pen-
tru a încuraja reabilitarea fațadelor și schimbarea la față a localităților din Româ-
nia. Legea 422/2001 privind Protejarea Monumentelor istorice prevede la Articolul 
10: „Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate 
sau de starea lor de conservare”. Legea prevede, de asemenea, responsabilitățile 
proprietarilor în ceea ce privește întreținerea clădirilor monument istoric și dă po-
sibilitatea autorităților locale să intervină pentru reabilitarea acestor clădiri. Ad-
ministrațiile locale care au potența financiară ar trebui să se ocupe de reabilitarea 
tuturor clădirilor monument istoric aflate pe teritoriul lor. Dacă resursele finan-
ciare lipsesc, ar trebui să încerce să acceseze fonduri europene sau finanțare de la 
bugetul de stat în acest scop. 

Hotărârea de Guvern 1430/2003 prevede „situaţiile în care Ministerul Culturii 
şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la aco-
perirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor 
istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să 
le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna.” 
Este un document important ce prevede condițiile în care autoritățile locale pot 
subvenționa lucrările de reabilitare a clădirilor monument istoric. 

O altă foarte bună inițiativă legislativă este Legea 153/2001 privind Reabili-
tarea Clădirilor. Legea prevede clar faptul că: „Autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea progra-
melor multianuale privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 
prin reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanţă cu 
planurile de urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate în condiţiile legii.” 
Legea oferă administrațiilor locale mai multe instrumente pentru a asigura crește-
rea calității vieții – de la credite, la garanții și supra-taxare. 

Primăria Oradea oferă un bun exemplu de cum poate fi întreprins un program 
multi-anual de reabilitare a clădirilor istorice din oraș. Este una din puținele ad-
ministrații din România cu o strategie clară în acest sens și rezultatele din teren 
demonstrează acest lucru. Pașii urmați de cei de la Oradea sunt următorii: 

1. În 2009, administrația locală a comandat un Studiu de Fațade pentru cen-
trul istoric,4 cu inventarierea tuturor fațadelor din centrul vechi, cu fișe individu-
ale pentru fiecare clădire și cu propuneri clare de intervenție pentru aceste clădiri. 
Acest studiu oferă baza pentru intervențiile ulterioare. 

4  Caietul de sarcini pentru achiziționarea acestui studiu poate fi accesat aici: https:// www.
oar-bucuresti.ro/anunturi/2009/10/14/b/20999fisa.pdf 
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2. Clădirile din centru istoric au fost ulterior împărțite în două categorii: clă-
diri monument istoric și clădiri care nu sunt monument istoric. 

3. Pentru clădirile monument istoric, Primăria Oradea are o abordare clară. 
Inițial toți proprietarii acestor clădiri sunt înștiințați că trebuie să își reabiliteze 
clădirile conform prevederilor Legii 422/2001, după un proiect tehnic întocmit de 
un arhitect acreditat. 

4. Pentru cei care întreprind aceste lucrări din proprie inițiativă și pe propriile 
cheltuieli, Primăria oferă scutiri de la impozitul pe proprietate timp de 5 ani. 

5. Pentru cei ce doresc să reabiliteze aceste clădiri, dar nu au finanțarea necesa-
ră, Primăria oferă proprietarilor împrumuturi rambursabile pe 5 ani, fără dobândă. 
În plus, oferă granturi de până la 20% din valoarea intervenției pentru elaborarea 
proiectului tehnic și dirigenția de șantier. Alte facilități includ obținerea rapidă a 
autorizației de construcție și scutirea de la plata impozitelor pe proprietate pentru 
5 ani. [Trebuie specificat aici că proprietarii care au primit un grant de la Primărie nu au 
voie să își vândă proprietatea până nu a expirat perioada de garanție de 10 ani. Din acest 
motiv mulți proprietari preferă să facă intervențiile fără ajutor public.] 

6. Pentru clădirile din centrul istoric care nu sunt monument istoric, se aplică 
legea 153/2011, cu suprataxarea de 400% a celor ce nu își reabilitează fațadele. În 
plus, a fost elaborat un Regulament de Întreținere a Fațadelor65 ce permite Poliției 
Locale să dea avertismente pentru întreținerea acestora și, ulterior, amenzi de până 
la 2.500 RON. 

7. Regulamentul de Întreținere a Fațadelor identifică o serie de zone clare de 
intervenție. Proprietarii din aceste zone unde clădirile se află într-o stare proastă 
sunt înștiințați că trebuie să intervină asupra acestor fațade. În termen de 60 de 
zile, proprietarii trebuie să răspundă dacă pot să facă aceste intervenții singuri sau 
dacă au nevoie de ajutor de la Primărie. Cei care nu își permit să facă aceste inter-
venții primesc un împrumut de la Primărie, ce trebuie rambursat în 5 ani. Cei care 
nu pot să plătească această sumă înapoi Primăriei se pot găsi în situația de a fi exe-
cutați silit, conform prevederilor Legii 153/2011. 

[Legea 153/2011 a fost recent actualizată pentru a permite autorităților locale să 
ofere granturi de până la 50% pentru reabilitarea clădirilor ce nu sunt monument isto-
ric.] 

8. Codul Civil (Legea 287/2009), la Articolul 654 pe Condomenii, prevede: 
„În lipsa unor prevederi legale sau înţelegeri contrare, fiecare coproprietar suportă 
cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune, în pro-
porţie cu cota sa parte. Cu toate acestea, cheltuielile legate de părţile comune fo-
losite exclusiv de către unii dintre coproprietari cad în sarcina acestora din urmă.” 

5  Regulamentul local poate fi accesat aic: http://www.oradea.ro/fisiere/module_ fisiere/16143/
h837_12a1.pdf 
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Această prevedere permite o divizare a costurilor între toți proprietarii dintr-o clă-
dire. Ca atare, chiar dacă lucrările de intervenție se rezumă numai la reabilitarea 
fațadei de la stradă, a acoperișului și a șarpantelor, toți proprietarii contribuie la 
aceste cheltuieli. 

9. Pentru a asigura implementarea programului de re-fațadizare, Primăria a 
creat un ONG cu focus pe acest domeniu – Fundația de Protejare a Monumentelor 
Istorice. Fundația include o echipă de 5 oameni, cu specializare pe achiziții publice, 
comunicare, tehnic, secretariat și coordonare. 

Oradea este numai un exemplu de bună practică. Alte exemple pot fi identifica-
te în țară și în afară. Este important însă ca toți primarii să se gândească la abordări 
pentru creșterea calității mediului ambiental, chiar și atunci când nu au resursele să 
o facă. De altfel, e important ca primarii să facă lobby continuu pentru crearea unui 
program multi-anual previzibil, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru reabilita-
rea clădirilor cu valoare arhitecturală și/sau istorică. 

Regenerarea urbană a cartierelor de blocuri 
Alte zone care au nevoie de atenție în localitățile din România sunt cartierele de 
blocuri cu arhitectură comunistă. O bună parte din aceste blocuri au fost lăsate mai 
mult sau mai puțin în voia timpului și a naturii – majoritatea arată jalnic și afectea-
ză mult calitatea vieții în localitățile din România. Din păcate, mai toți turiștii ce 
vizitează România asociază orașele noastre cu aceste cartiere. Reabilitarea acestor 
cartiere necesită o abordare integrată și formarea de parteneriate strategice cu aso-
ciațiile de locatari. 

Exemple de bună practică există deja în țară, dar sunt puține exemple de abor-
dări integrate de succes pe această parte. Mai jos vom discuta pașii câțiva pași ce ar 
trebui urmați: 

1. Elaborarea unei strategii integrate sau a unui ghid de intervenție pentru 
cartierele de blocuri. De exemplu, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană 2007-2013 
al Piteștiului prevede un program dedicat pentru cartierele comuniste din oraș. 

2. Eliminarea garajelor care, din păcate, continuă să ocupe spațiile publice din 
jurul blocurilor în multe localități și crearea de noi utilități: parcări înierbate în aer 
liber; spații verzi; spații de joacă pentru copii; terenuri de sport; echipamente de 
fitness în aer liber; grătare pentru locatarii din zonă. 

3. Reabilitarea / modernizarea / extinderea spațiilor verzi din jurul blocurilor. 
4. Termoizolarea / refațadizarea blocurilor. Ordonanța 18/2009 ghidează mo-

dul în care proiectele de termoizolare a blocurilor pot fi întreprinse. De asemenea, 
MDRAPFE a elaborat o serie de ghiduri privind termoizolarea blocurilor cu arhitectu-
ră comunistă, a finanțat și continuă să finanțeze (atât din fonduri europene, cât și din 
bugetul de stat) proiecte de creștere a performanței energetice a clădirilor de locuit. 
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Exemple de bună practică privind intervenția integrată în cartiere de blocuri cu 
arhitectură comunistă nu există. MDRAPFE a elaborat mai multe ghiduri de regene-
rare și dezvoltare urbană, iar acestea pot fi folosite pentru a ajuta administrațiile loca-
le să pregătească intervenții integrate la nivel de cartier. Un foarte bun ghid pregătit 
la nivel internațional este „Situational Urbanism”, cu propuneri interesante pentru 
transformarea cartierelor de blocuri în ceva mai mult decât cartiere-dormitor. 

Revenind la reabilitarea spațiile dintre blocuri, singurul oraș din România care 
a reușit să implementeze un proiect de amploare pe această temă este Pitești, prin 
inițiativa ”Proiect Urban Reabilitare infrastructură urbană în Municipiul Pitești”, 
finanțat din POR 2007-2013 cu fonduri de circa 20 mil. euro, care a vizat interven-
ții la nivelul a aproape 40 ha de spații publice, majoritatea din cartierele de blocuri.6 

Administrațiile locale, la rândul lor, pot elabora ghiduri locale de regenerare 
urbană. De exemplu, Primăria Oradea, a pregătit un Ghid Cromatic pentru cartie-
rele de blocuri aflate pe teritoriul său.7 

În București, primăriile de sector au investit agresiv în reabilitarea blocurilor 
cu arhitectură comunistă, dar în restul localităților din România încă rămân multe 
de făcut. Intervențiile făcute au fost de cele mai multe ori intervenții individuale, 
fără o abordare integrată. În mod ideal, toate orașele mari ar trebui să elaboreze 
ghiduri de regenerare urbană integrată a cartierelor de blocuri. 

Spațiile verzi 
Cartea „Orașul fericit” vorbește de importanța spațiilor verzi în creșterea calității 
vieții într-o localitate. Nu toate localitățile au un centru istoric frumos, dar toate 
pot avea spații verzi de calitate. Bucureștiul este un exemplu bun în ceea ce pri-
vește calitatea spațiilor verzi, de la Herăstrău, la Cișmigiu, la Bulevardul Kiseleff 
sau Parcul IOR (Titan). Alte exemple de bune practici includ Parcul Romanescu din 
Craiova, Parcul Rozelor din Timișoara, sau Parcul Central din Cluj. Atunci când au-
toritățile locale au parcuri de calitate în administrare, ar trebui să încurajeze folosi-
rea acestora ca teatre urbane. De exemplu, Parcul Central din Cluj este folosit de-a 
lungul anului pentru varii evenimente, gen Jazz in the Park – evenimente ce oferă 
oamenilor o scuză în plus să folosească aceste spații. 

Pe lângă reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi existente, autoritățile lo-
cale ar trebui să încurajeze crearea de noi spații verzi. Suprafața de spații verzi în 
majoritatea orașelor mari din România este deficitară. Din cele 40 reședințe de ju-
deț, numai 9 dispun de peste 26 metri pătrați de spații verzi pe cap de locuitor 
(standard recomandat la nivel european). 

6  http://proiecturban-pitesti.3host.ro/?page_id=578
7  Ghidul poate fi accesat la: http://www.oradea.ro/fisiere/userfiles/asociatie_prorietari/ STU-

DIU_CROMATIC_REFATADIZARE_BLOCURI_ORADEA.pdf
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Din păcate, aceste orașe dispun de puține zone publice ce pot fi covertite în 
spații verzi. Dintre orașele mari din România, doar Ploieștiul a reușit să amenaje-
ze recent un parc de 24 ha cu fonduri POR 20072013, chiar dacă acesta prezintă 
încă unele disfuncționalități, precum amplasarea, accesul facil al cetățenilor etc. Cu 
toate acestea, există soluții pentru creșterea accesului populației la suprafețe verzi. 
Multe orașe au intrat sau vor intra în curând (de exemplu Botoșani, Vaslui, Târgu 
Jiu, Reșița, Alexandria, Slatina etc.) în posesia terenurilor fostelor unități militare, 
care dispuneau de terenuri existente în zone relativ ușor accesibile ce pot fi trans-
formate parțial în zone verzi deschise publicului larg. De asemenea, unele instituții 
publice (de exemplu universități) dispun de spații verzi cu acces limitat ce pot fi 
deschise, cel puțin temporar, spre vizitare și publicului larg. În alte cazuri, există 
spații verzi care se află în proprietatea unor instituții ale administrației centrale 
sau companii de stat care nu le îngrijesc corespunzător (cazul Parcului Feroviarilor 
din Cluj-Napoca), context în care este necesar un lobby permanent pe lângă acestea 
pentru transferul respectivelor terenuri către administrațiile locale. 

De asemenea, spațiile din jurul blocurilor, generoase în multe orașe, dar inac-
cesibile rezidenților din cauza gardurilor metalice sau a celor vii, ar putea fi regândi-
te, igienizate și amenajate ca spații de petrecere a timpului liber și de socializare. În 
unele orașe, precum Oradea, aceste spații au fost date în administrarea asociațiilor 
de locatari pe bază de contract, cu obligații ferme privind întreținerea acestora, în 
caz contrar fiind aplicate amenzi. În mod similar, unele parcuri sau scuaruri din 
municipii precum Cluj-Napoca, Timișoara, sau Oradea, s-au amenajat cu sponsori-
zări din partea agenților economici, în cadrul unor acțiuni de responsabilitate so-
cială. Cele mai generoase spații publice aflate în administrarea autorităților locale 
sunt străzile și trotuarele. Aceste spații oferă de obicei o oportunitate excelentă 
pentru a crește cantitatea de verde în oraș, prin așa numitele aliniamente stradale 
sau perdele de arbori. În mod normal, orice localitate ar trebui să aibă un program 
„Nicio stradă fără verdeață” și să urmărească introducerea unor copaci, arbuști, 
tufe, plante cățărătoare sau flori pe fiecare arteră de transport. 

Alte zone ce oferă oportunități pentru creșterea calității și cantității spațiilor 
verzi sunt albiile de râu. Malurile râurilor ce traversează localitățile din România 
rămân de cele mai multe ori neamenajate, dar oferă o oportunitate fantastică pen-
tru transformare. Acolo unde posibilitățile financiare o permit, autoritățile locale 
ar trebui să organizeze concursuri de propuneri pentru reabilitarea unor astfel de 
zone. Astfel de inițiative, aflate în diferite faze de concepere și implementare, exis-
tă deja în orașe precum Sibiu (malurile râului Cibin), București (Dâmbovița), Baia 
Mare (Săsar), Oradea (Crișul Repede), Arad (Mureș), Timișoara (pe râul Bega, unde 
deja au fost introduse ambarcațiuni de agrement) sau Cluj-Napoca, unde urmează 
să fie organizat în 2017, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, un 
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concurs internațional de soluții pentru valorificarea durabilă în scop de agrement 
a râului Someș. În acest oraș sunt deja organizate de câțiva ani evenimente de-a 
lungul cursului de apă pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la importanța Some-
șului pentru comunitate.8 Nu trebuie uitat nici ecosistemul Lacului Văcărești din 
Capitală, devenit primul parc natural urban din România în anul 2016. 

Managementul deșeurilor 
În cele mai multe județe din țară, au fost deja inaugurate sau sunt în curs de im-
plementare sisteme de management integrat al deșeurilor realizate cu fonduri eu-
ropene, care rezolvă pentru o anumită perioadă de timp problema transportului, 
depozitării și valorificării deșeurilor. Totuși, în puține zone colectarea deșeurilor 
se face corespunzător. Cele mai multe platforme de depozitare sunt de suprafa-
ță, generează mirosuri pestilențiale și presupun colectarea la comun a deșeurilor 
colectate de la populație. Soluția optimă pentru rezolvarea acestei probleme este 
amenajarea treptată de platforme îngropate de colectare selectivă, proiecte-pilot în 
acest sens fiind deja implementate în orașe precum Slatina, Deva, Brașov, Buzău, 
sau Cluj-Napoca. De asemenea, există orașe în care ONG-urile (de exemplu Caritas 
în Cluj-Napoca și Timișoara) au amenajat spații de colectare a hainelor vechi, în 
vederea transmiterii acestor haine către familii nevoiașe. Asemenea inițiative ar 
trebui încurajate în cât mai multe localități. 

Iluminatul public 
Iluminatul public este încă, la 27 de ani de la Revoluție, o problemă în multe loca-
lități rurale și chiar urbane din țară, atât din perspectiva lipsei rețelelor în diferite 
zone izolate sau recent construite, cât mai ales a uzurii fizice și morale a instalații-
lor. Corpurile de iluminat vechi (de exemplu cele cu vapori de mercur), dispunerea 
aeriană a liniilor de alimentare cu energie electrică, lipsa sistemelor de dimming, 
contorizare diferențiată sau telegestiune conduce la o calitate nesatisfăcătoare a 
iluminării, consumuri ridicate de energie și costuri ridicate de mentenanță pentru 
autorități, devenind o povară pentru bugetele locale. În multe localități din țară 
serviciile de iluminat public au fost fie concesionate pe o perioadă lungă de timp 
unor operatori privați, fie administrate de către distribuitorul de energie electrică, 
context în care autoritățile locale nu au multe pârghii de intervenție, chiar și în 
cazul apariție unor nemulțumuri cu privire la calitatea serviciilor prestate de către 
acestea. În plus, aceste autorități nu pot accesa fondurile europene disponibile pen-
tru investiții în infrastructura de iluminat public. Totuși, există și autorități locale 
(de exemplu Primăria Botoșani, sau Primăria Bacău) care au reușit să achiziționeze 
infrastructura de iluminat public de la distribuitorul de energie, după negocierea 

8  http://somesdelivery.ro
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cu acesta, în vederea modernizării cu fonduri POR 2014-2020 și a gestiunii cores-
punzătoare a acesteia. De asemenea, municipiul Bacău a finalizat recent negoci-
erile pentru semnarea unui contract de împrumut de circa 11 mil. euro cu BERD 
pentru modernizarea sistemului de iluminat public pe 26 km de străzi din oraș 
(9.000 de corpuri de iluminat), instituția financiară urmând să fie cea care organi-
zează și procedura de achiziție publică, scurtând astfel perioada de contractare a 
constructorului. Creditul va fi rambursat din economiile la energie (sistem de tip 
„energy-saver”). 

Serviciile de sănătate 
Cele mai multe primării din țară sprijină financiar unitățile sanitare care se află 
pe teritoriul lor, unele asigurând chiar finanțarea spitalelor județene (de exemplu 
Oradea), administrate în general de consiliile județene. Nevoile acestora sunt însă 
mult mai mari, mai ales în ceea ce privește dotarea cu aparatură modernă, așa că 
investițiile vor trebui să continue și pe viitor. O soluție pentru degrevarea spitalelor 
și unităților de primire a urgențelor de numărul foarte mare de pacienți este dez-
voltarea centrelor de permanență, care funcționează în unele zile non-stop și care 
sunt deservite de personal medical specializat. Un exemplu în acest sens, este jude-
țul Timiș, unde funcționează peste 40 de astfel de unități, atât în mediul urban, cât 
și rural. Administrațiile locale pot pune la dispoziție spații adecvate și aloca fonduri 
pentru dotarea acestor centre. 

În cazul zonelor rurale relativ izolate și cu o populație puțin numeroasă, soluți-
ile de tip telemedicină ar putea fi implementate cu succes, un program în acest sens 
fiind deja implementat de Ministerul Sănătății. Spre exemplu, aproape 200 de cabi-
nete de medicină de familie din județele Galați, Brăila, Tulcea și Constanța au pri-
mit echipamente portabile pentru analize și au fost instruite cum să le folosească, 
rezultatele acestora fiind transmise printr-un sistem informatic spre interpretare 
și diagnostic unui număr de peste 500 de specialiști din diferite centre universitare. 

Infrastructura și oferta de evenimente sportive și culturale 
Studiile Ministerului Culturii9 indică faptul că orașele din România sunt foarte ete-
rogene în ceea ce privește accesul populației la cultură, în timp ce în localitățile 
rurale aceasta se rezumă la unele evenimente cu acces gratuit (de tipul ”Zilele Co-
munei”), în condițiile în care multe biblioteci și cămine culturale sunt utilizate în alt 
scop sau nu mai dispun de personal specializat. Totuși, experiența unor orașe (de 
exemplu Cluj-Napoca, Sibiu, Alba Iulia etc.) indică faptul că investițiile în cultură 
au crescut mult calitatea vieții locuitorilor și atractivitatea turistică a comunități-
lor. Mixul aplicat de acestea constă în finanțarea corespunzătoare a instituțiilor de 

9  http://www.culturadata.ro/cercetari-in-derulare/vitalitatea-culturala-a-oraselor-dinromania/ 
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cultură, în investițiile în infrastructura de profil, dar mai ales în încurajarea me-
diului privat pentru a îmbogăți oferta culturală. Acest lucru se face prin subvențiile 
acordate actorilor privați din domeniu de către primării și consilii județene în baza 
OG 51/1998, dar și prin punerea la dispoziția acestora de spații publice de calitate 
pentru derularea evenimentelor. 

Cazul municipiului Cluj-Napoca este poate cel mai elocvent în acest sens. Spri-
jinirea unor evenimente culturale și festivaluri de amploare (TIFF, UNTOLD, JAZZ 
IN THE PARK, ELECTRIC CASTLE etc.), a unor spații culturale de avangardă (de 
exemplu FABRICA DE PENSULE) și a unui cluster de industrii creative, toate ini-
țiative private, au crescut rapid notorietatea orașului, devenit un magnet pentru 
vizitatori și artiști. Acestora li se va adăuga curând și un Centru de Excelență pentru 
Industrii Creative, unicul din țară, care ar putea conduce la renașterea industriei 
cinematografice locale. 

De asemenea, elaborarea unui manual de brand local, precum cel dezvoltat de 
Municipiul Alba Iulia10 cu ajutorul lui Adrian Docea, un artist din zonă, constituie 
un prim pas către o promovare puternică și coerentă pe plan intern și internațio-
nal. Marketing-ul local devine esențial într-o perioadă în care continentele, țările și 
orașele se ”bat” pentru turiști, investitori, sau chiar locuitori. Experiențele recente 
indică faptul că un concert sau un eveniment bine organizat, cu un buget relativ 
modest în context internațional, poate aduce mai mulți turiști decât zeci de campa-
nii media costisitoare, cu reclame TV, broșuri, pliante etc. 

De asemenea, demersurile a 18 orașe din România privind pregătirea candi-
daturilor la statutul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2011 reprezintă un 
pas extrem de important pentru creșterea calității vieții și a atractivității acestora 
pentru cetățeni, turiști și investitori. Chiar dacă numai municipiul Timișoara, câști-
gătorul competiției, va beneficia de fonduri externe pentru implementarea proiec-
telor din dosarul de candidatură, celelalte orașe ar trebui să se preocupe de alocarea 
de fonduri de la bugetele locale pentru ducerea la îndeplinire a acestor strategii 
rezultate, măcar parțial, în cadrul unor programe multi-anuale. 

În domeniul sportului, primăriile vor putea accesa unele fonduri de la bugetul 
de stat, prin PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală) și CNI (Compania 
Națională de Investiții), pentru investiții în infrastructura sportivă. Însă, aceste 
investiții ar trebui bine cântărite din perspectiva sustenabilității, pentru că multe 
stadioane și baze sportive ridicate în mediul rural sau chiar în orașe mari (de exem-
plu Cluj Arena) sunt astăzi o povară pentru administrațiile locale din perspectiva 
mentenanței și a costurilor de operare. În schimb, o atenție mai mare ar trebui 
acordată sportului de masă, prin intervenții punctuale și puțin costisitoare, sub 

10  Manualul de brad poate fi accesat aici: http://www.apulum.ro/pdf/Alba%20Iulia%20 Manu-
al%20De%20Brand_2014.pdf 
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forma locurilor de joacă pentru copii, a aparatelor de fitness instalate în spațiile 
publice (deja instalate în orașe precum București, Oradea, Suceava, Mediaș etc.), a 
unor coșuri de baschet instalate în cartiere (cum s-a făcut, de exemplu, în Oradea) 
etc. De asemenea, infrastructura sportivă existentă trebuie utilizată eficient, un 
exemplu în acest sens fiind terenurile și sălile de sport ale școlilor și universităților, 
care pot fi deschise în afara cursurilor către publicul larg, fie gratuit, fie contra-cost. 

Calitatea locuirii 
Dincolo de problemele legate de eficiența energetică scăzută și fațadele degradate 
ale blocurilor de locuințe din orașele României, acestea se confruntă și cu alte di-
ficultăți în acest domeniu, precum prețurile tot mai ridicate ale locuințelor priva-
te, deficitul de locuințe publice și utilizarea ineficientă a spațiului locativ existent. 
Multe dintre probleme nu țin de pârghiile de care dispun autoritățile locale, însă 
unele lucruri se pot face. Autoritățile locale pot influența piața imobiliară mai mult 
sau puțin indirect. Dacă, spre exemplu, încheie acorduri de parteneriat public-pri-
vat cu dezvoltatori privați (un astfel de parteneriat s-a încheiat pentru un teren de 
7 ha în municipiul Craiova, însă partenerul privat a realizat doar parțial lucrările 
din cauza unor probleme financiare), prin care sectorul public să pună la dispoziție 
terenul, iar cel privat să ridice locuințe pe care să le vândă sub prețul pieței, din care 
o parte să revină gratuit autorităților cu destinația de locuințe publice. Un demers 
similar se încearcă și la Cluj-Napoca, pe o suprafață mult mai mare, de circa 70 
ha, aflată în proprietatea Primăriei. Aici se lucrează la elaborarea unui PUZ care să 
reglementeze clar modul de construire în zonă (aspect unitar, corerent), echipa-
mentele (parc, grădiniță, creșă, primărie de cartier, zone comerciale etc.) și rețelele 
publice ce trebuie dezvoltate, urmând ca o parte din terenuri să fie concesionate 
către tinerii care doresc să-și ridice o casă, iar restul locuințelor publice și al celor 
private cu preț redus, să fie ridicate în parteneriat cu investitori privați. 

O altă problemă de actualitate în România este cea a încălzirii locuințelor. Cele 
mai multe sisteme de termoficare din România s-au desființat în ultimii ani, cei mai 
mulți cetățeni preferând să-și instaleze centrale termice de apartament, de obicei 
pe bază de gaz. Totuși, unele sisteme centralizate rămân viabile din perspectiva nu-
mărului de locuințe branșate (de exemplu București, Constanța, Timișoara, Craio-
va, Oradea, Ploiești etc.). Dintre bunele practici din țară cu privire la modernizarea 
sistemelor de termoficare, putem menționa Botoșaniul (unde s-au investit peste 50 
mil. euro doar în ultimul deceniu și care dispune de un CET de ultimă generație), Su-
ceava (unde centrala nouă de termoficare funcționează pe biomasă), Oradea (unde 
o parte din cartiere sunt alimentate cu energie geotermală și unde a fost ridicat o 
CET nouă) sau Ploiești (unde s-a optat pentru concesionarea infrastructurii către o 
companie privată cu capital străin, devenită între timp operatorul de profil cel mai 
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eficient economic din țară). Aceste sisteme au perspective bune de supraviețuire și 
chiar de dezvoltare pe viitor, cu condiția continuării investițiilor din fonduri euro-
pene (POIM) și de la bugetul de stat (de exemplu Programul ”Termoficare 2020” al 
MDRAPFE) în diversificarea surselor de energie, modernizarea rețelei primare și se-
cundare, implementarea distribuției pe orizontală, monitorizarea atentă a pierderi-
lor, încasarea creanțelor etc. În schimb, există unele sisteme care nu pot fi viabilizate 
din rațiuni economice evidente (număr mic de apartamente branșate, rețea extinsă 
și cu costuri ridicate de mentenanță, surse de energie cu preț ridicat, pierderi mari în 
rețele, insolvența sau falimentul operatorului, creanțele mari ale populației). 

Orașele care au optat pentru sistarea furnizării de energie în sistem centralizat 
au găsit soluții inovative pentru a facilita tranziția populației la sistemele individua-
le. Spre exemplu, în municipiul Galați, primăria va acorda fiecărei familii cu venituri 
sub 2.000 de lei/membru și fără datorii la fostul operator de termoficare sau la în-
treținere un ajutor financiar de 2.700 de lei pentru instalarea unei centrale proprii, 
soluție adoptată și de alte orașe (de exemplu Brăila). O astfel de soluție, deși greu 
de evaluat în prezent din perspectiva sustenabilității pe termen lung, reprezintă un 
efort financiar mai mic pentru municipalitate în comparație cu necesarul de investi-
ții în reabilitarea și eficientizarea sistemului centralizat de termoficare, respectiv în 
subvenționarea permanentă a costurilor suportate de populație cu agentul termic. 

Soluțiile de tip SMART CITY și serviciile publice online 
Într-o eră a tehnologiei informației, mai ales pentru tânăra generație dependentă 
de soluțiile digitale, este absolut vital că orașele să investească în adaptarea servici-
ilor lor la noile cerințe și în apropierea administrației de cetățean în mediul online. 
Municipiul Alba Iulia este primul din țară care va deveni oraș inteligent, adoptând 
un program pilot implementat în colaborare cu un mare operator privat de tele-
comunicații. Aceasta presupune realizarea de hotspot-uri wi-fi în spațiile publice, 
soluții de transport inteligent la nivelul mijloacelor de transport (acces wi-fi, moni-
torizare GPS), soluții de comunicare cu cetățenii prin aplicația ”E-Alba Iulia”, vizua-
lizarea și optimizarea traficului pietonal și a mijloacelor de transport, intrastructură 
LoRa WAN, soluții de măsurare a calității aerului, soluții de promovare turistică și 
interacțiune cu cetățenii prin beacon-uri instalate în obiectivele turistice, soluții 
de management a iluminatului public, de management și contorizare inteligentă a 
sistemului public de apă, securizarea accesului la internet pentru aplicații, soluții 
de tip ”Civic Alert” (de alertă directă a problemelor din oraș), de educație digitală, 
de accelerare a start-up-urilor. 

Astfel de aplicații sunt implementate sau în curs de implementare și în alte 
orașe, precum București, Cluj-Napoca, Oradea sau, mai recent, Constanța. La nive-
lul comunelor și al orașelor mici, care nu dispun încă de resurse suficiente pentru 
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a implementa astfel de soluții complexe, se poate începe cu implementarea unor 
măsuri de bază și puțin costisitoare, precum amenajarea de hotspot-uri wi-fi, actu-
alizarea site-urilor WEB sau implementarea soluțiilor de dezvoltarea acestor soluții 
să fie implicați cât mai mulți specialiști locali, atașați și interesați de comunitate, 
eventual prin organizarea de concursuri de soluții, sau chiar a clusterelor IT&C, 
acolo unde există. 

Adaptarea la schimbările climatice și riscurile naturale 
Tot mai multe zone din România s-au confruntat în ultimii ani cu fenomene meteo 
fără precedent, sub forma valurilor de căldură, inundațiilor, alunecărilor de teren, 
vijeliilor. Studiile recente au arătat, spre exemplu, ca insulele de căldură din zonele 
centrale și din cartierele de blocuri au temperaturi cu până la 10 grade mai ridicate 
în timpul verii decât zonele periferice. Acestea conduc în timp la pagube materiale 
semnificative și, mai grav, la un număr mare de îmbolnăviri și chiar decese. 

Cu toate acestea, doar trei orașe din România (Brașov, Sibiu și Târgu Mureș) 
au în prezent strategii și planuri locale de adaptare la schimbările climatice. Acestea 
prevăd intervenții complete, de la utilizarea unor culori reflectorizante la reabilita-
rea termică a blocurilor, la amenajarea de acoperișuri și fațade verzi, utilizarea de 
tehnici de modernizare a drumurilor pentru evitarea fisurării și deformării aces-
tora, irigarea spațiilor verzi, amenajarea de fântâni arteziene și cișmele stradale, 
instalarea de senzori de căldură și sisteme de avertizare a populației, plantări de 
perdele forestiere, reconfigurări ale sistemelor de canalizare pentru a evita inun-
darea străzilor, stabilizarea versanților pentru a preveni alunecările de teren etc. 

În altă ordine de idei, localitățile din sudul și estul țării sunt foarte expuse 
la riscul unor cutremure de mare magnitudine, cu efecte devastatoare. Cu toate 
acestea, puține clădiri cu risc au fost expertizate, și mai puține au fost consolidate, 
din diferite cauze (legislația insuficient de dură și reticența proprietarilor, lipsa lo-
cuințelor ”tampon” pentru aceștia, dezinteresul autorităților etc.). MDRAPFE are 
în prezent programe de expertizare tehnică și consolidare a acestor clădiri, însă 
succesul acestora depinde și de implicarea primăriilor, care trebuie să pună presiu-
ne pe proprietari și să le ofere alternative atractive de locuire temporară pe durata 
lucrărilor de consolidare. 

Câinii comunitari și serviciile pentru animalele de companie 
Românii sunt mari iubitori de animale de companie și nu numai, așa că tot mai 
mulți așteaptă de la autorități să pună la dispoziția lor infrastructură și servicii 
adecvate. Municipiul Cluj-Napoca este un exemplu în acest sens, în majoritatea car-
tierelor fiind delimitate spații dedicate plimbării câinilor, motiv de bucurie pentru 
posesorii acestora. De asemenea, operatorul de transport în comun din subordinea 
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municipalității permite deplasarea animalelor cu transportul în comun însoțite, 
evident, de proprietarii acestora și cu respectarea normelor de siguranță pentru 
ceilalți pasageri. 

În altă ordine de idei, multe orașe se confruntă încă cu o problemă moștenită 
încă din perioada comunistă, cea a câinilor comunitari care împânzesc străzile și 
spațiile publice, agresând adesea rezidenții și turiști, mii dintre aceștia ajungând 
anual la spitalele de urgență. Autoritățile locale care au gestionat din timp această 
problemă, precum cele din Oradea sau Brașov, au reușit să elimine aproape complet 
fenomenul câinilor comunitari, utilizând practici europene. Măsurile implemen-
tate au vizat bunele practici europene, respectiv capturarea și sterilizarea câinilor 
de către serviciile publice de ecarisaj, adăpostirea temporară a acestora în padocuri 
corespunzător amenajate, fie de către servicii ale municipalității, fie de către ONG-
uri, oferirea unei perioade adecvate de timp pentru adopția în țară sau străinătate 
a animalelor capturate. Esențial este ca drepturile animalelor să fie respectate pe 
toată durata acestui proces, frecvente cazuri de abuz fiind sesizate în timp de către 
ONG-urile din domeniu, foarte active în majoritatea zonelor țării. 



Dezvoltare urbană: soluții pentru creșterea calității vieții 
în orașele din România

Viorela Sfârlea

„Orașul european”, într-o interpretare simbolică, este un construct care atrage și 
mobilizează resursele imaginației colective printr-o raportare constantă la un stan-
dard de calitate a vieții. 

Fascinația acestuia își găsește un teren fertil în cadrul discursului public, iar 
fondurile europene par a fi drumul cel mai scurt. Cu toate acestea, concentrarea pe 
oportunitățile de finanțare, fără a ține cont de prioritățile reale și de o analiză a cos-
tului de oportunitate este una din capcanele în care pot cădea multe administrații 
locale. Într-un astfel de scenariu, are loc o atomizare a proiectelor și o dezvoltare 
incoerentă, în funcție de fondurile existente într-un anumit moment.

Faptul că strategiile de dezvoltare locală sunt adesea documente declarative, 
realizate dintr-o obligație formală, fără a identifica priorități realiste și a seta pașii 
necesari atingerii acestora, reduce, de asemenea, posibilitatea orașelor de a răspun-
de nevoilor comunității: „În același timp, puține administrații locale au știut să as-
culte atent vocea cetățenilor. De cele mai multe ori, strategiile de dezvoltare locală 
includ o secțiune de analiză stufoasă și greu de pătruns și o listă lungă și nerealistă 
de proiecte (tip “cearceaf”) la final.”1. 

Mai mult, o altă lipsă de aliniere se regăsește între planurile locale și cele regi-
onale. În lipsa unei corelări a succesiunii planurilor strategice, cele de nivel inferior 
„se confruntă cu riscul de a intra perpetuu în coliziune cu planuri de nivel superior 
depășite”.2

Există însă și evoluții pozitive: în acord cu prioritățile și specificul local, pre-
cum și, pe cât posibil, cu direcțiile trasate la nivel regional, administrațiile locale 
pot să găsească soluții pentru probleme similare rezultate din experiența altor ora-
șe din România, grăbind astfel procesul de planificare și implementare și asigurând 
creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene, în mod sustenabil.  

1 Urbanize Hub, Îndrumar pentru primari, Editura M&M, 2017
2 Ionescu-Heroiu et al., Consolidarea capacității de planificare spațială, World Bank, 2013 
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Schimburi de bune practici între orașele din România – instrumente 
concrete
Administrațiile locale au la dispoziție tot mai multe oportunități de a se întâlni 
pentru a discuta provocările comune cu care se confruntă și a învăța unele de la 
altele (AMR, FZMAUR, evenimente dedicate, cu participare publică). Publicarea de 
ghiduri, instrumente practice care să documenteze modele de bune practici și să 
explice, pas cu pas, aplicarea acestora trebuie să completeze în continuare aceste 
schimburi mai mult sau mai puțin formale, astfel încât să genereze acțiune. 

În timp ce prioritățile și specificul local sunt diferite, există un corp comun de 
teme care se regăsesc pe agenda multor orașe din România. Extinderea ponderii de 
spații verzi și gestionarea eficientă a acestora, îmbunătățirea mobilității urbane, 
regenerarea zonelor urbane degradate, precum și reabilitarea centrelor istorice și a 
spațiilor publice din cartierele de blocuri sunt preocupări curente pentru majorita-
tea orașelor din țară. 

Soluții ce vizează spațiile verzi și mobilitatea urbană
În condițiile în care norma Organizației Mondiale a Sănătății pentru spațiul verde 
este de 50 mp/locuitor, iar standardele Uniunii Europene prevăd o cotă minimă de 
26 mp/locuitor, orașele din România trebuie să continue eforturile pentru extin-
derea ponderii de spații verzi, precum și eficientizarea gestionării acestora. Măsu-
rile implementate cu succes includ încheierea unui protocol de colaborare cu 
agenți economici / instituții / persoane fizice prin care aceștia gestionează, 
din fonduri proprii, amenajarea și întreținerea unor spații verzi (scuaruri, sensuri 
giratorii ș.a.), în schimbul amplasării unor plăcuțe informative în spațiul adoptat. 
De asemenea, concesionarea serviciilor aferente îngrijirii și amenajării su-
prafețelor verzi mai mari, precum parcurile, poate fi o măsură eficientă pentru 
asigurarea unor servicii de calitate, unitare și reducerea costurilor.

Administrațiile locale dispun și de posibilitatea exproprierii în regim de 
urgență creșterea ponderii de spații verzi sau îmbunătățirea mobilității urbane. 
Reglementările au fost modificate prin Legea 233/2018, în urma unei propuneri 
legislative venite din partea Asociației Municipiilor din România. Proiectul de lege 
a vizat permiterea exproprierii rapide pentru lucrări de regenerare urbană, în con-
dițiile în care anterior, forma de expropriere în regim de urgență se aplica doar 
proiectelor publice pentru construirea de drumuri, căi ferate sau rețele de utilități. 

Prin aplicarea unor decizii de expropriere susținute de o strategie de dezvolta-
re bine pusă la punct, administrațiile locale pot să își crească semnificativ rata de 
accesare a fondurilor europene, una din condițiile de eligibilitate fiind dovada pro-
prietății publice a terenurilor. Deoarece atacul în instanță nu suspendă efectele ho-
tărârii inițiale de expropriere și transferul dreptului de proprietate, ci are ca obiect 
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exclusiv cuantumul despăgubirii, nu este necesară așteptarea finalizării procesului 
juridic pentru a demara lucrările.

Primăria din Oradea este una dintre puținele din țară care au aplicat proceduri 
de expropriere pentru caz de utilitate publică, aliniate cu strategia de dezvoltare a 
orașului. Principalele direcții în care se aplică aceste proceduri sunt în acest mo-
ment spațiile verzi (transformarea zonelor degradate în parcuri pentru creșterea 
ponderii de spații verzi) și mobilitatea urbană (spații pietonale centrale și din 
centrele de cartier, coridoare de mobilitate).

Soluții pentru regenerarea zonelor urbane degradate
O altă categorie de proiecte pentru care poate fi aplicat instrumentul exproprie-
rii pentru utilitate publică se referă la reconversia unor terenuri abandonate 
sau degradate. Proiectele de acest tip au beneficiat de finanțare prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară Sprijinirea Dezvoltării Durabile, 
Obiectivul specific 4.2. „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețe-
lor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședinţă de judeţ”. 

De asemenea, parteneriatul public-privat, prin colaborarea dintre dezvol-
tatorii imobiliari și autoritățile publice este un alt instrument ce poate fi aplicat cu 
succes pentru regenerarea unor zone degradate, așa cum arată cazul fostei platfor-
me industriale Tractorul din Brașov. Uzina brașoveană specializată în producția de 
tractoare a fost închisă în anul 2007, iar o parte din activele sale au fost achiziționa-
te de către o societate imobiliară. În urma colaborării dintre Primărie și dezvoltato-
rul imobiliar, fosta zonă industrială Tractorul a fost transformată într-un complex 
imobiliar dotat cu funcțiuni publice (centru comercial, unități de învățământ, cen-
tru comercial, spații de servicii, clădiri de birouri) și artere de acces.

În vederea conectării noii zone rezidențiale cu restul orașului, dezvoltatorul 
imobiliar a donat Primăriei terenul necesar, precum și studiul de fezabilitate pen-
tru realizarea arterei de acces. În etapele următoare de dezvoltare a zonei, dezvolta-
torul privat s-a ocupat de dotarea pistelor de biciclete și conectarea celor noi la cele 
existente. De asemenea, municipalitatea a primit ca donație din partea dezvoltato-
rului din zonă terenuri pentru construcția unei creșe și a unei grădinițe.

Soluții pentru creșterea calității spațiului public din centrele istorice
Una dintre cele mai vizibile acțiuni pentru creșterea calității spațiilor urbane este 
reabilitarea centrelor istorice. Acest demers include punerea în valoare a pa-
trimoniului de clădiri monument-istoric sau cu valoare arhitecturală deosebită, 
precum și consolidarea clădirilor cu fațade degradate, cu risc pentru populație. Mă-
surile administrațiilor locale în această direcție au ca urmare creșterea valorii turis-
tice a orașelor, a atractivității pentru investitori și a calității vieții pentru locuitori.
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Codul fiscal reglementează suprataxarea de până la 500% a proprietarilor care 
nu își reabilitează fațadele, după evaluarea acestora de către o comisie din cadrul 
Primăriei.  Aceștia pot evita suprataxarea prin depunerea documentației pentru 
autorizația de construcție în decurs de un an, și pot efectua lucrările pe durata de 
valabilitate a autorizației. De asemenea, există și posibilitatea de scutire de impozit 
pe o perioadă de 5 ani a celor care își reabilitează clădirile respectând legislația, din 
proprie iniţiativă și pe propriile cheltuieli. Aceste măsuri au fost aplicate în ultimii 
ani în orașe ca Oradea, Craiova sau Cluj-Napoca. 

Calitatea spațiului public poate fi îmbunătățită și prin amplasarea cablurilor 
electrice în subteran, creând astfel spații mai aerisite și mai estetice. În Brașov, 
amplasarea aeriană de noi rețele a fost interzisă printr-o hotărâre de Consiliu Local 
încă din 2004. În urma realizării în mod coordonat a lucrărilor de infrastructură, 
în Brașov s-a reușit trecerea rețelei de cabluri (electrice, telefonice, fibră optică) în 
subteran odată cu reabilitarea trotuarelor și rețelelor de apă-canal și electricitate. 
Sunt foarte puține străzi care au încă rețeaua de cabluri la suprafață în oraș.

Soluții pentru creșterea calității spațiului public în cartiere
O altă zonă importantă de intervenție pentru regenerarea urbană și creșterea cali-
tății vieții este reprezentată de cartierele de blocuri. O plimbare prin cartierele 
de blocuri din România dezvăluie multe din provocările actuale ale dezvoltării ur-
bane, precum lipsa spațiilor verzi, a zonelor comune de interacțiune, a spațiilor de 
joacă sau a parcărilor.

Dincolo de reabilitarea termică a blocurilor, îmbunătățirea calității acestor 
spații depinde și de modul în care sunt întreținute și administrate spațiile din jurul 
blocurilor. Aceste spații „interstițiale” au fost, multă vreme, în afara agendei publi-
ce locale, ceea ce a permis perpetuarea unor structuri improvizate (garaje, sârme și 
bătătoare pentru covoare, împrejmuiri). Unele orașe din România au intervenit, re-
cent, prin regulamente locale privind întreținerea spațiilor verzi, precum și pentru 
desființarea bateriilor de garaje din cartierele de blocuri, cu scopul unor reamena-
jări (spații verzi, parcări, locuri de joacă ș.a.).

În ceea ce privește spațiile verzi, responsabilitatea întreținerii acestor spa-
ții publice poate fi transferată de către Primărie asociațiilor de proprietari, așa cum 
este cazul municipiului Oradea. În baza Legii 2015/2001 a Administrației Publice 
Locale, Primăria a predat responsabilitatea întreținerii spațiilor verzi din jurul blo-
curilor către asociațiile de proprietari, acestea păstrându-și statutul de domeniu 
public. De curând, un nou regulament a introdus obligativitatea asumării formale a 
acestei responsabilități, motivată de necesitatea ca fiecare porțiune de spațiu verde 
să fie administrată de o anumită entitate, conform unor standarde comune. De ase-
menea, întreținerea spațiilor verzi din fața caselor sau sediilor persoanelor juridice 
le revine acestora.
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O altă temă comună a multor orașe din România o reprezintă garajele din 
cartierele de blocuri. Acestea ocupă suprafețe extinse, cel mai adesea fiind ri-
dicate fără autorizație de construcție. Lipsa aplicării unor reglementări legale și a 
preocupării la nivel local pentru această situație a condus la perpetuarea acestor 
structuri, în detrimentul spațiilor deschise, cu valoare socială adăugată. O parte au 
fost transformate de către proprietari în spații de depozitare sau ateliere de repara-
ții, multe având un statut neclar al proprietății și stând sub semnul improvizației. 

Legislația națională, prin Ordonanța de Urgență nr. 8/2011 pentru modifica-
rea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 
interzice amplasarea de noi garaje care nu respectă prevederile autorizației de con-
struire, precum și iniţierea și aprobarea de documentaţii de urbanism care au ca 
scop intrarea în legalitate a construcțiilor edificate fără autorizaţie. Chiar și garajele 
amplasate în baza unei autorizații de construcție au un caracter provizoriu, ele pu-
tând fi desființate pe măsura sistematizării și regenerării urbane a zonelor.

În Timișoara, administrația locală a luat măsuri ferme pentru desființarea ga-
rajelor din cartierele de blocuri, primul pas fiind inventarierea atât a celor neînta-
bulate sau ridicate fără autorizație, care au fost declarate terenuri de interes public 
local. În cazul celor care îndeplineau condițiile de legalitate, municipalitatea și-a 
exercitat dreptul de revendicare a spațiului public conform contractelor de concesi-
une, acordând despăgubiri din bugetul local.

Spațiile din jurul blocurilor ocupate de garaje pot fi apoi reamenajate, având ca 
efect creșterea atractivității zonelor și a calității vieții. În mod evident, intervențiile 
pentru schimbarea unei realități perpetuate pe o perioadă extinsă de timp nu sunt 
măsuri populare, fiind percepute ca intruzive de către proprietari, astfel că este 
recomandabil ca în paralel cu acestea să existe și un dialog privind modul în care 
aceste spații nou create vor fi folosite, în avantajul întregii comunități.

Concluzii 
Primul pas pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă, în acord cu nevoile și capa-
citățile proprii și posibilitatea susținerii investițiilor pe termen lung, este identifi-
carea corectă a priorităților locale și evitarea concentrării pe sursele de finanțare 
existente la un moment dat. După trasarea acestor priorități, administrațiile locale 
pot să identifice temele pe care le au în comun cu alte orașe din țară și să își acce-
lereze dezvoltarea pe baza unor bune practici și a unor instrumente implementate 
deja cu succes. 

După cum evidențiază și studiul „Orașe magnet – Migrație și navetism în Ro-
mânia”, dacă anumite localități beneficiază de o percepție pozitivă în rândul po-
pulației, cu o pondere ridicată a persoanelor care și-ar dori să migreze înspre ele, 
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aceasta se datorează în principal calității vieții.3 Acest concept, destul de vast, se 
traduce inclusiv prin domeniile prezentate mai sus: suprafețe extinse și bine în-
treținute de spații verzi, culoare pietonale, centre istorice reabilitate și cartiere de 
blocuri cu funcțiuni multiple și zone care favorizează interacțiunea socială și petre-
cerea timpului în aer liber.

Dacă unele dintre soluții, precum cele din domeniul reabilitării centrelor is-
torice, sunt implementate de tot mai multe orașe din România, există încă puține 
administrații care utilizează măsura exproprierii în regim de urgență pentru cauză 
de utilitate publică pentru a realiza proiecte de regenerare urbană. Practica arată 
însă că, prin corelarea cu obiectivele majore de dezvoltare și o comunicare eficientă, 
chiar și cele mai puțin populare măsuri pot fi implementate cu succes și pot contri-
bui la creșterea calității vieții pentru locuitori.

În mod încurajator, orașele din România beneficiază de tot mai multe opor-
tunități de a se întâlni pentru a discuta provocările comune cu care se confruntă, 
documentarea bunelor practici venind în completarea acestora, ca instrumente 
practice. Este important ca acest proces să continue, atât la nivelul întâlnirilor for-
male, cât și semi-formale, astfel încât exercițiul cooperării să se transforme într-un 
reflex și să creeze o rețea de „orașe care învață” în mod constant unele de la altele.

3 Ionescu-Heroiu & Cristea, Orașe magnet – Migrație și Navetism în România, World Bank, 2017



Calitatea vieții și calitatea vieții urbane, concepte cheie 
pentru o dezvoltare urbană armonioasă 

Adrian Purcaru

Interesul oamenilor pentru o viață mai bună este inerent naturii acestora. Vom 
căuta tot timpul oportunități și condiții mai bune de viață pentru noi și apropiații 
noștri.

“Orice generează sau sporește fericirea sau o anumită componentă a acesteia, 
ar trebui făcut; orice distruge sau pune piedică fericirii sau accentuează nefericirea, 
nu ar trebui făcut,”1spunea un mare filosof, acum mai bine de 2000 ani, în perioda 
democrației ateniene.

De atunci și până astăzi, biologi, psihologi, sociologi și mulți alți filosofi au 
încercat să ofere repere de înțelegere a acestei stări. În legătură cu tema noastră, ne 
interesează mai mult factorii sociali, politici, administrativi, care influențează viața 
cetățenilor dintr-un anumit teritoriu.  

Prima abordare științifică a problemelor sociale a fost făcută de reformatorul 
englez Jeremy Bentham care a propus un set complex de tabele denumit felicific cal-
culus, care măsura cantitatea de plăcere sau durere pe care ar putea-o provoca orice 
acțiune publică, fie că vorbim de o nouă lege, fie de o investiție în infrastructură.2

 În prezent, dorința oamenilor de a avea spații și servicii publice de calitate, 
oportunități variate de învățare sau de muncă, este cea care îi  îndemnă  să aleagă 
să trăiască într-un loc sau altul din țara lor sau de oriunde în lume. 

Chiar dacă se concentrează în mod esenţial asupra individului și circumstan-
ţelor vieţii personale, abordarea calităţii vieţii surprinde și relaţia persoanei cu co-
munitatea/societatea în care trăiește (încrederea în oameni, instituţii etc), cât și 
aspecte ale calităţii societăţii ca atare (calitatea serviciilor publice).3

Există numeroase instituții și foruri internaționale care analizează calitatea 
vieții la nivelul orașelor, al statelor individuale ori la nivel global. 

1 Aristotel, Retorica.
2 Jeremy Bentham, An Introduction  to the Principles of  Morals and Legislation, 1789
3 Calitatea vieţii în România în context European, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Raport 

de cercetare, 2018.
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Calitatea vieții este un concept larg care cuprinde o serie de dimensiuni diferi-
te (prin care înțelegem elementele sau factorii care alcătuiesc o entitate completă, 
care poate fi măsurată printr-un set de subdimensiuni cu un număr asociat de in-
dicatori pentru fiecare). Înglobează atât factori obiectivi (de exemplu, comandarea 
resurselor materiale, sănătatea, starea de muncă, condițiile de viață și mulți alții), 
cât și percepția subiectivă pe care o avem. Acesta din urmă depinde semnificativ de 
prioritățile și nevoile cetățenilor .4

Raportându-ne la calitatea vieții în România, este normal să privim acest con-
cept din perspectiva europeană, luând în considerare o serie de dimensiuni precum: 
satisfacția generală a vieții, condiții materiale de trai, condiții de locuit, ocuparea 
forței de muncă, utilizarea timpului liber, educație, starea de sănătate, relații soci-
ale, siguranță, guvernare, mediu.

Indiferent care ar fi elementele avute în vedere la stabilirea nivelului de calitate 
a vieții dintr-un teritoriu dat, indicatorul cel mai relevant este atractivitatea pentru 
oameni și companii pe care o exercită teritoriul respectiv. 

Într-un raport realizat de Banca Mondială în anul 2017,  marile orașe ale Ro-
mâniei au fost ierarhizate în funcție de gradul de atractivitate manifestat de acestea 
față de cetățenii rezidenți, dar și față de oameni din afara acestora. Astfel, Bucu-
rești, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov sunt cele mai atractive orașe pentru cei care 
doresc să se mute în interiorul țării.

Potrivit autorilor, printre factorii care au contribuit la creșterea nivelului de 
atractivitate a unor orașe din România se regăsesc: mărimea, proximitatea faţă de 
Occident, universităţile, structura economică, dar și calitatea vieţii.

Deși calitatea vieții este un aspect pe care multe administrații locale nu își 
permit să îl ia în considerare, numeroase persoane țin cont de acesta, în special 
persoanele cele mai calificate, care sunt cele mai mobile și care pot opta pentru 
numeroase alte orașe. Orașele cu societate civilă activă, cu viață de noapte atractivă 
și cu numeroase posibilități de petrecere a timpului liber vor consemna, în general, 
evoluții mai favorabile decât orașele care nu oferă astfel de avantaje. Pentru majori-
tatea oamenilor, calitatea vieții înseamnă ocazia de a întâlni și a interacționa cu alți 
oameni asemănători lor. Astfel, persoanele calificate se mută, de regulă, în locuri în 
care există numeroase alte persoane calificate – aceasta este cea mai bună metodă 
prin care se pot perfecționa în domeniul în care activează.5 

Unul din efectele importante pe care orașele îl au asupra noastră este acela de 
a modera relația pe care o avem cu ceilalți. Economistul John Helliwell, profesor 
emerit al Universității din Columbia Britanică, a derulat o serie de studii și statistici 

4  EUROSTAT, Quality of life indicators - measuring quality of life.
5 ORAŞE MAGNET, Migraţie şi navetism în România. Marius Cristea, Codruța Mare, Ciprian Mol-

dovan, Andreea China, Thomas Farole, Adina Vințan, Jane Park, Keith Patrick Garrett și Marcel Io-
nescu-Heroiu, București 2017.
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ajungând la concluzia  că atunci când vorbim despre satisfacția nivelului de trai, 
relațiile cu alți oameni sunt mult mai importante decât veniturile.6  

Cu puține excepții, edilii orașelor noastre își doresc ce este mai bun pentru ce-
tățeni și pentru localitățile pe care le administrează. Problema este că nu întotdeau-
na știu cum să atingă acest deziderat de ,mai bine’. Resursele financiare insuficiente 
ale bugetului local, reprezintă  în mod clar un impediment în calea dezvoltării unui 
oraș, dar nu explică integral discrepanțele de dezvoltare dintre diferite localități cu 
niveluri asemănătoare ale bugetelor locale.

 Este evident că factorii istorici și/sau geografici  au și ei o mare influență în 
viața unei localități și reprezintă acel determinism care modelează anumite comu-
nități (vezi situația orașelor construite în jurul industriei și dependente de aceasta, 
care au avut de suferit de pe urma dispariției acestor industrii). Dincolo  de toate 
acestea, există câteva elemente care ajută o comunitate urbană să fie mai atractivă, 
mai performantă și, deci, să ofere o mai bună calitate a vieții rezidenților săi.

Strategic. Participativ. Integrat. Sustenabil 
Strategic. Abordarea strategică a dezvoltării urbane asigură, cel puțin în mod 

relativ, asigurarea  unor filtre de calitate în privința proiectelor care urmează a fi 
implementate. Analiza corectă a situației existente, corelarea cu nivelurile regiona-
le, naționale sau europene, evidențierea avantajelor și a dificultăților comunității 
respective, simularea unor scenarii alternative de abordare, stabilirea unor obiecti-
ve în acord cu dezvoltarea sustenabilă, vor asigura o mai bună identificare a soluți-
ilor de urmat și, implicit, a ideilor de proiecte potrivite.

 Din fericire, odată cu programele de finanțare europeană, au fost create 
unele mecanisme care să constrângă administrațiile locale să utilizeze acest in-
strument. Amintesc aici de condiția existenței unei strategii de dezvoltare locală 
(actualele strategii integrate de dezvoltare urbană -SIDU), pentru a putea solici-
ta finanțare din programele europene sau obligativitatea realizării unui plan de 
mobilitate urbană durabilă (PMUD), în cazul finanțării unor proiecte ce țin de 
mobilitate. 

Participativ.Cum putem afla ce îi face fericiţi pe oameni? Îi întrebăm.7 Da, 
pare simplu și chiar este, iar câștigul final este o Comunitate. „Doar arhitectura care 
ia în calcul scara umană și interacţiunile care se produc la nivelul ei este o arhitec-
tură de succes”, este idea de bază a dezvoltării urbane pe care o propune arhitectul 
Jan Gehl în cartea sa, Orașe pentru oameni8.

6 John Helliwell, Well-Being, Social Capital and Public Policy: What’s New?, Economic Journal, 
2006.

7 Charles Montgomery, Orașul Fericit: transformându-ne viețile prin design urban, Editura Igloo, 
2017.

8 Jan Gehl, Orașe pentru oameni, Editura Igloo, 2012. 
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Fie ca utilizăm chestionare, sondaje sau întâlniri pentru dezbateri, scopul este 
acela de a afla ce-și doresc oamenii, ce așteptări are mediul de afaceri, cu privire 
la anumite aspecte din viața comunității, dar și de a găsi unele soluții pentru pro-
blemele cu care se confruntă orașele. O investiție realizată în urma consultării și 
a dezbaterilor cu cetățenii, va fi mult mai bine primită, utilizată, păstrată de către 
beneficiarii săi finali. 

Participarea voluntară la viața comunității este un obicei deprins destul de 
greu în cadrul comunităților locale din România. Spiritul civic și dorința de a te im-
plica în viața cetății mai mult decît o dată la patru ani, sunt atribute care se educă în 
timp și presupune modelarea unor mentalități. De asemenea, în cazul autorităților 
publice, a fost nevoie de crearea unui cadru normativ care să le oblige  să comunice 
și sa dezbată corespunzător orice inițiativă care influențează viața unei comunități. 
Este nevoie ca ambele părți implicate în acest proces (în fapt două fețe ale aceleiași 
monede), să facă pașii necesari pentru colaborare.

Sustenabil. Orașele și comunitățile sustenabile reprezintă  unul dintre cele  
17 obiective de dezvoltare sustenabilă (SDG) adoptate de Organizația Națiunilor 
Unite.

Oamenii de știință si, în special, climatologii, sunt de acord și validează teoria 
încalzirii globale influențată de oameni, iar modelele care au prognozat încălzirea 
încă din anii 2000 s-au adeverit.

Astăzi întreaga comunitate internațională consideră schimbările climatice 
printre cele mai mari amenințări la adresa umanității, protejarea mediului încon-
jurător prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră devenind prioritatea zero 
pentru cea mai mare parte a acesteia, fiind adoptate o serie de angajamente și mă-
suri în acest sens.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, poluarea aerului este responsabilă 
de 29% din decesele cauzate de cancerul la plămâni și 24% din decesele cauzate de 
accidente vasculare cerebrale. Studiile OMS arată că poluarea ar fi responsabilă in-
clusiv pentru demență și boli cardiovasculare. Iată că astăzi suntem nevoiți să luăm 
în calcul cu seriozitate, atunci când vorbim de calitatea vieții din orașe, nivelul de 
poluare și atitudinea pe care o au edilii noștri față de această provocare.

O mare parte din sumele avute la dispoziție de orașele europene în actualul 
exercițiu financiar au fost destinate atingerii unor obiective de sustenabilitate, în 
special pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. 

Crearea de parcuri și spații verzi, eficientizarea energetică a clădirilor publice 
sau private, iluminatul public cu consum redus, mijloace de transport public ecolo-
gice, infrastructură dedicată transportului în comun sau bicicliștilor și pietonilor, 
sunt câteva din măsurile finanțate prin actualele programe europene dedicate ma-
rilor orașe, care urmăresc în special reducerea poluării.
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 Văzând care sunt obiectivele tematice ale Comisiei Europene pentru viitor, 
putem spune cu certitudine că astfel de investiții se vor regăsi și în viitoarele pro-
grame de finanțare pentru perioada 2021-2027.

Integrat. Unul dintre cele mai recente studii URBACT9 asupra Planurilor In-
tegrate de Acțiune10 realizate în diferite orașe europene a reliefat faptul că orașele 
trebuie să înțeleagă dezvoltarea urbană integrată atât în ansamblu, cât și din per-
spectiva componentelor acesteia.

S-au desprins astfel următoarele aspecte ale dezvoltării urbane integrate:
1. Dezvoltare urbană durabilă – acțiuni care abordează cei trei piloni ai dezvol-

tării durabile: obiectivele economice, sociale și de mediu;
2. Integrare sectorială – abordarea întregii game de politici / sectoare de acti-

vitate, inclusiv infrastructură, transport, ocuparea forței de muncă, educație, spații 
verzi, locuințe, cultură, etc.

3. Integrare spațială locală – coerența acțiunilor în diferite arii urbane și coe-
rență generală  atât în interiorul cât și între zone și cartiere urbane;

4. Integrare teritorială – coerență și complementaritate a acțiunilor și politici-
lor implementate de către municipalitățile vecine;

5. Guvernanță pe mai multe niveluri – acțiunile sunt planificate coerent la di-
ferite niveluri de guvernanță, acoperind nivelurile local (district, oraș), regional și 
național;

6. Implicarea părților interesate în implementare – toată gama de părți intere-
sate relevante sunt implicate în implementarea acțiunilor planificate.

Aceste principii se regăsesc deja în politicile publice ale unor municipii din Ro-
mânia, precum Cluj-Napoca, Oradea, Alba Iulia, Brașov, Iași, Constanța, care au creat 
în jurul lor zone de dezvoltare metropolitană pentru o mai bună abordare a interac-
țiunilor economice, sociale și ecologice care influențează viața oamenilor care trăiesc, 
învață, lucrează sau își petrec timpul liber în zona de influență a acestor municipii.

Sperăm să devină o practică obișnuită pentru toate  administrațiile locale acest 
mod de abordare a dezvoltării urbane. În acest moment majoritatea orașelor din 
România au adoptat strategii de dezvoltare locală, dar multe dintre acestea nu răs-
pund decât parțial principiilor enunțate mai sus, fiind uneori doar niște documente 
realizate formal în vederea accesării fondurilor europene.

În încheiere.
Ne dorim o calitate a vieții mai bună în orașele noastre. Avem dreptul să pre-

tindem acest lucru ca cetățeni, dar și responsabilitatea de a participa activ la viața 

9 URBACT este un program european de schimb și învățare care promovează dezvoltarea urbană 
durabilă.

10 Ed Thorpe, Partnership Officer in the URBACT Secretariat, Sase aspecte ale dezvoltării 
urbane integrate, Noiembrie 2019.
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orașului, de a ști să punem o presiune constructivă și constantă pe administrația 
locală. Să căutăm printre rândurile programelor electorale principiile unei dezvol-
tări urbane sustenabile, să le cerem candidaților  sa și le asume dacă nu le găsim.

Transformarea orașelor noastre se va face sigur cu ajutorul primarilor, al arhi-
tecților, al inginerilor, dar cum o vor face trebuie să fie în acord cu așteptările noas-
tre despre o viață mai bună, mai sănătoasă, pentru că “dreptul la oraș înseamnă mai 
mult decât libertatea individuală a accesului la resurse urbane: este dreptul de a ne 
schimba, transformând orașul”11.

 

 

11 David Harvey, The Right to the City, 2008.



România urbană – reziliență democratică și dezvoltare 
economică

Clara Volintiru, George Ștefan

Mai întâi vorbeam toți despre democrație, apoi am început să vorbim despre buna 
guvernare și integrarea în Uniunea Europeana, iar astăzi, tot noi, aceeași, vorbim 
despre orașe si acțiune locala. Există un fir roșu. Există o conexiune între aceste 
concepte. Esența unei societăți libere, democratice și reziliente se bazează pe capa-
citatea cetățenilor de a ști, de a se adapta și de a inova. În contextul actual, cu pro-
vocările semnificative pentru securitate și prosperitate, nivelul local se conturează 
a fi cel mai bun for de interacțiune cu statul, de co-producție a serviciilor publice și 
de reînnoire a contractului social.

Există diferențe din ce în ce mai mari în interiorul aceleași țări. Disparitățile 
subnaționale caracterizează întregul ecosistem al lumii dezvoltate. Atât în statele 
membre ale Uniunii Europene, cât și în Statele Unite ale Americii vedem din ce în ce 
mai mult o decuplare între dinamica de dezvoltare economică a principalelor orașe 
și restul regiunilor (fie ele zone rurale sau mici urbe).

Efectele de concentrare economică la nivel urban sunt în primul rând produse 
de dinamica pieței. Totuși, măsurile luate de autoritățile publice locale pot contri-
bui la dinamica de dezvoltare a principalelor orașe. Pe de-o parte, poate fi vorba de 
măsuri directe de atragere a investițiilor străine precum dezvoltarea infrastructurii 
(educație, transport rutier și feroviar etc.). Pe de altă parte, măsuri de simplificare a 
procedurilor birocratice pot ușura semnificativ activitatea mediului de afaceri. Spre 
exemplu, studiile ne arată că numărul și densitatea IMM-urilor la nivel local este 
influențată pozitiv în manieră semnificativă de calitatea administrativă.

Indexul Mediului de Afaceri la Nivel Local (LBEI) în România
Companiile mari au fost mereu interesate de calitatea mediului de afaceri dintr-o 
țară, motiv pentru care există o multitudine de metrici în acest sens (ex: Global 
Competitiveness Report al Forumului Economic Mondial (WEF), Doing Business 
Index al Băncii Mondiale (WB)). Mult mai puține evaluări există asupra mediului 
de afaceri de la nivelul unui oraș (mai ales orașe secundare și nu capitale). Asta cu 
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toate că știm de aproape o decadă că o pondere covârșitoare din activitatea econo-
mică la nivel mondial este concentrată la nivelul orașelor. Și în cazul țării noastre, 
observăm o mare concentrare a puterii economice la nivelul orașelor.

În acest context, noi am considerat oportună o înțelegere mai bună a elemen-
telor care favorizează dezvoltarea economică la nivelul principalelor orașe din Ro-
mânia.

Într-o lucrare recentă, prezentăm un nou model de măsurare a activității eco-
nomice la nivel local: Indexul Mediului de Afaceri la Nivel Local (Local Business En-
vironment Index (LBEI)).

Indexul poate ajuta atât companiile interesate de noi oportunități, oferindu-le 
informații privind alternativele de extindere la nivel național, cât și autoritățile 
publice, care pot identifica domeniile importante pentru mediul privat în care pot 
implementa măsuri de susținere a inițiativei antreprenoriale.

Astfel, acestea vor intra în competiție cu celelalte localități în vederea atragerii 
unui număr cât mai mare de companii și pentru a oferi cele mai bune condiții pen-
tru desfășurarea afacerilor.

În elaborarea acestui sistem de evaluare am inclus și analizat mai multe varia-
bile relevante la nivel de municipii reședință de județ.

Plecând de la principiile lui Joseph Schumpeter privind diferite motoare de 
dezvoltare economică, am propus patru direcții majore de evaluare a mediului de 
afaceri la nivel local: (1) Antreprenoriat, (2) Inovare, (3) Finanțarea investițiilor și 
(4) Sprijinul oferit de autoritățile publice locale.

La nivelul de ansamblu al Indexului Mediului de Afaceri la Nivel Local (LBEI) 
din 2018, printre orașele care cele mai ridicate poziții se numără municipii precum 
București, Cluj-Napoca, Timișoara, Alba-Iulia și Sibiu. Deși Bucureștiul domină eco-
nomia României atât ca pondere din PIB (aproape 30% în regiunea București-Il-
fov), cât și ca ritm de creștere.

Cu toate acestea, pe valorile indicatorilor colectați de noi putem observa di-
mensiuni economice unde Bucureștiul este surclasat de orașe mai mici.

Spre exemplu, dacă ne uităm la subcomponenta Inovare a Indexului Mediului 
de Afaceri la Nivel Local (LBEI), putem vedea cum București apare mult mai jos în 
clasament decât alte orașe universitare din România, precum Timișoara, Cluj-Na-
poca, Sibiu, Iași sau Târgu Mureș.

Mai mult decât atât, putem observa cum ponderea angajaților din sectorul de 
tehnologie avansată (high tech) este de asemenea mai mare tot în orașe secundare 
precum Timișoara, Sibiu, Târgoviște sau Oradea. În schimb, în cazul Clujului pu-
tem observa cum principalul factor de inovație este ponderea studenților în totalul 
populației.
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Astfel, fie prin specializarea forței de muncă existente, fie prin pregătirea forței 
de muncă viitoare, capitalul uman este cel care determină avantajul comparativ al 
orașelor pe axa inovației.

Adesea orașele înregistrează performanțe mai mari decât media națională la 
nivel de productivitate, competitivitate, inovare și creștere economică. Această si-
tuație este de obicei rezultatul unei strategii de susținere a cercetării, dezvoltării și 
inovării (CDI).

Printre principalele beneficii ale investițiilor în inovare la nivel municipal se 
numără atingerea unui nivel de creștere economică susținută și creare mai multor 
locuri de muncă.

În cazul majorității municipalităților din România, concentrarea CDI este 
strâns legată de mărimea instituțiilor academice, fiind de cele mai multe ori lega-
tă de campusuri universitare, sau institute naționale de cercetare—preponderent 
amplasate în București și celelalte mari orașe universitare precum Cluj, Iași, Timi-
șoara.

Analizând cele mai recente date însă, trebuie menționat că la nivelul anului 
2019 se conturează clar tendința de creștere a unora dintre orașele secundare din 
România în ceea ce privește atractivitatea mediului de afaceri. 

La fel ca în ediția Indexului Mediului de Afaceri la Nivel Local (LBEI) 2018, și în 
2019 am clasificat cele 41 de municipalități în trei categorii (mare, mediu și scăzut), 
fiecare fiind împărțită în alte trei categorii (High - AAA, AAB, ABB, Mid - BAA, BBA, 
BBB și Scăzut - CBB, CCB, CCC). Clasificăm municipalitățile din România pentru a 
obține mai multe grade de rating antreprenorial și investițional. În comparație cu 
ediția 2018, în 2019 au existat mai multe schimbări importante. Cel mai important 
rezultat este faptul că valoarea Cluj-Napoca în scorul total al Indexului Mediului de 
Afaceri la Nivel Local (LBEI) a crescut peste București și, de asemenea, există mai 
multe municipalități care ating acum rating mediu, BBA: București, Cluj-Napoca și 
Timișoara. 

De asemenea, numărul de municipalități cu rating mediu a crescut de la 7 la 12, 
în timp ce majoritatea municipalităților din România (17 din 41 de municipalități 
analizate) au un rating BBB, respectiv un mediu de calitate inferioară pentru inves-
tiții și antreprenoriat. Cu toate acestea, conform metodologiei noastre, nici măcar 
una dintre cele 41 de municipalități pe care le-am analizat aici nu poate primi o 
cotație de înaltă calitate în ceea ce privește mediul antreprenorial și de investiții 
(rating AAA, AAB sau ABB).

Ediția din 2019 a Indexului Mediului de Afaceri la Nivel Local (LBEI) prezin-
tă o perspectivă diferită de cea a anului 2018. După cum se poate observa, prima 
municipalitate clasată în ceea ce privește atractivitatea mediului de afaceri la nivel 
local în 2019 este Cluj-Napoca și nu București. Cluj-Napoca a dominat din 2018 
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sub-indexul Antreprenoriat și cel al Inovației. Cu toate acestea, nu a înregistrat un 
scor foarte mare pe sub-indexul Finanțării. În acest an, pilonul de finanțare s-a îm-
bunătățit în cazul orașului Cluj-Napoca, ceea ce a condus la ocuparea de către acesta 
a primei poziții la nivel național.

Indexului Mediului de Afaceri la Nivel Local (LBEI) 2019
Sursă: Volintiru și Ștefan 2019
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Alte orașe cu o tendință pronunțată de creștere și dezvoltare pot fi considerate 
cele care au înregistrat o creștere de două cifre în Indicele Mediului de Afaceri la Ni-
vel Local (LBEI) (vezi Tabel). Dincolo de Cluj-Napoca (creștere de 10,2%), alte mu-
nicipalități care au înregistrat progrese semnificative în ultimul an includ Alba-Iulia 
(10,2% creștere), Oradea (12,4%) și Satu Mare (10,6%). Alte orașe au înregistrat 
însă declin, înregistrând dinamică negativă față de 2018: Târgoviște, Focșani, Târ-
gu Jiu, Vaslui, Reșița, Alexandria, Piatra-Neamț.
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Creșterea orașelor secundare din România este reflectată de o serie întreagă 
de studii cuprinzătoare realizate de biroul Băncii Mondiale din România. Metricii 
analizați de noi nu vin decât să confirme această tendință, ilustrând totodată de ce 
nivelul local nu este numai un vector de dezvoltare economică, ci poate constitui și 
un vector important de reziliență în contextul actual. 

Orașele ca promotori ai valorilor democratice în Europa Centrală și de Est
Diferite capitale și orașe secundare din Europa Centrală și de Est (CEE) demon-
strează că pot susține valori democratice, viziune integraționistă la nivel european 
și libertăți civile, într-un context regional în care există semnificative derapaje la 
nivel național. Dacă opinia publică la nivel internațional este mai bine familiariza-
tă cu performanțele orașelor din Cehia sau Polonia, este timpul ca și performanța 
economică și maturitatea socială a orașelor din România să fie mai bine cunoscută 
și înțeleasă în contextul regional mai larg. 

În timp ce regiunea Europei Centrale și de Est (CEE) în ansamblul ei a înregis-
trat o creștere economică semnificativă în ultimii ani, disparități grave subnaționa-
le persistă. Așa cum am văzut în întreaga lume occidentală, sentimentul de a fi lăsat 
în urmă al cetățenilor nemulțumiți și neglijați a generat schimbări politice tectoni-
ce. CEE încă se luptă cu venituri foarte mici în multe dintre regiunile sale. Țările din 
CEE susțin în mod copleșitor parteneriatul transatlantic, dar alinierea valorilor cu 
spațiul occidental este amenințată de disparitățile economice persistente. Dezvol-
tarea economică națională nu este suficientă pentru a susține sistemul de valori pe 
care se bazează parteneriatul transatlantic. Sunt necesare, de asemenea, prosperi-
tate comună și creștere incluzivă.. Dependența economică lasă multe orașe vulne-
rabile, cu lideri politici incapabili sau nedoritori să sprijine o agendă democratică.

Cheia rezilienței democratice la nivel local este dezvoltarea economică, iar 
aceasta depinde în momentul de față de un alt factor cheie: inovarea sau creșterea 
valorii adăugate a activității economice. 

Orașele ca vectori de dezvoltare în contextul crizei economice
La nivelul Uniunii Europene, cheltuielile pentru cercetare, dezvoltare și inovare 
(CDI) sunt realizate în primul rând de către sectorul privat. În România în schimb, 
putem observa o pondere mult mai mare la nivelul învățământului superior sau 
cheltuielilor guvernamentale. Această distribuție favorizează formarea capitalului 
uman, dar nu este neapărat asociată cu valoarea adăugată comercială.

România are cea mai scăzută pondere procentuală din produsul intern brut 
(PIB) pentru cercetare, dezvoltare, inovare (CDI) la nivelul Uniunii Europene. Chiar 
dacă nu ne comparăm cu țările din vest, Ungaria sau Cehia alocă triplu față de noi, 
iar Polonia dublu. În contextul unui nivel de alocări fără precedent în Uniunea Eu-
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ropeană (UE) pentru cercetare, dezvoltare, inovare (CDI), capacitatea de absorbție 
a României în acest domeniu trebuie să crească. Pe parcursul ultimului deceniu a 
crescut ponderea alocărilor private pentru cercetare, dezvoltare, inovare (CDI), ceea 
ce compensează cu scăderea procentuală a alocărilor sistemului universitar. Aceas-
tă tendință este aliniată cu proeminența cercetării aplicate și a parteneriatului pu-
blic-privat, față de cercetarea fundamentală practicată până acum în România.

Pentru Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID) 
aferent cadrului financiar 2021-2027, România trebuie să dezvolte o strategia na-
țională integrată și un plan de măsuri integrat, cumulând elementele de cercetare, 
dezvoltare, inovare (CDI) din subordinea Ministerului Educației, cu cele de compe-
titivitate, performanță la export și atragerea investițiilor străine directe (ISD) din 
subordinea Ministerului Economiei și nu în ultimul rând, componentele legate de 
digitalizare. Fără această viziune integrată la nivel practic, nu doar programatic, 
asigurarea efectelor de multiplicare aferente inovării este compromisă. 

Marea provocare în acest sens este: cine va fi instituția responsabilă cu realiza-
rea unui astfel de document programatic integrat?

Unul dintre elementele principale care ar putea promova atât inovarea la nive-
lul orașelor este cooperarea dintre sectorul public și cel privat.

Incubatoarele de afaceri găzduite în campusurile universităților sau acce-
leratoare de start-up-uri inovative sunt una dintre cele mai eficiente metode de 
consolidare a unor astfel de interacțiuni public-privat. Această abordare bazată pe 
colaborare nu este încurajată doar de condițiile de finanțare ale UE, ci și de dina-
mica pieței.

Pe măsură ce statele naționale au reacții întârziate la dinamica piețelor locală, 
orașele vor deveni din ce în ce mai importante în gestionarea problemelor de actu-
alitate cu care se confruntă oamenii și mediul de afaceri. 

Mai mult decât atât, pe măsură ce sectorul public dovedește reacții întârziate 
sau insuficiente de mediere a efectelor crizei economice actuale, sectorul privat și 
societatea civilă vor îndeplini funcții compensatorii. 

Printre tendințele accentuate de criza economică actuală este procesul de loca-
lizare. Acesta presupune întărirea circuitelor economice locale dintre producători și 
consumatori. Practic, beneficiile economice în această situație nu ar mai fi derivate 
atât de mult din marja de profit, ci din efectele de multiplicare economică. Accentul 
în acest model cade pe asigurarea vitezei de circulație a banilor. Nu este vorba de o 
revenire la economia de subzistență, ci se propune o colaborare mai strânsă între 
companiile multinaționale și furnizori și producători locali ce devin, în acest model, 
actori de sine stătători în economia locală, responsabili față de comunitatea din 
care fac parte.

Acest model se înscrie în logica noului contract social propus de marile compa-
nii americane încă de anul trecut, asumând-și responsabilitatea față de întreaga so-
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cietate, nu doar față de acționari și marja de profit. Totodată, acest tip de abordare 
permite orașelor să urmeze o dinamică economică proprie, ce se conturează de ani 
de zile ca fiind mult mai puternică decât a economiilor naționale.

Analizele menționate aici, pot fi consultate pe larg în următoarele publicații:

Volintiru, Clara & Ștefan, George. (2018). ECONOMIC DEVELOPMENT AND OPPORTUNI-
TIES IN ROMANIA: LOCAL BUSINESS ENVIRONMENT INDEX (LBEI). Aspen Institute Romania.

Volintiru, C. & Ștefan, G. (2018). Economic development and innovation at local level-local bu-
siness environment index. Romanian J. Eur. Aff., 18, 5.

Volintiru, Clara & Ștefan, George. (2019). WHITE PAPER Economic Opportunities Program 
2019. Aspen Institute Romania.

 



Cum se poate transforma un oraș

Marius Cristea
 

În 2016, veniturile proprii ale administrațiilor locale din România au cres-
cut, mai ales datorită dinamicii pozitive a firmelor private, principalul 
contributor la bugetele orașelor și comunelor din țară.

Nu toate administrațiile au profitat însă de această creștere economică, ci doar 
cele care au reușit să atragă investitori importanți în comunitate, ceilalți primari fi-
ind încă nevoiți să stea la mila guvernului până și pentru plata cheltuielilor curente.

În multe cazuri însă, primarii comunităților bogate par să ducă o acută lipsă 
de viziune, idei și chiar motivație pentru a transforma localitățile, iar societatea 
civilă și cetățenii par să se fi obișnuit cu puțin.

Lipsa de eficiență este justificată prin accesul dificil la fondurile europene sau 
la bugetul de stat. Mulți primari se plâng de alocări preferențiale, blocaje birocratice 
sau chiar conspirații împotriva lor de la nivelul instituțiilor centrale din București.

Dependența de centru va continua atâta timp cât administrațiile locale nu par 
să se zbată pentru a atrage investiții private care să alimenteze bugetele locale cu 
resurse proprii.

Deși se plâng că e greu să obții sprijin guvernamental, mulți primari au sufi-
ciente resurse disponibile, dar le lipsește în schimb viziunea, motivația sau 
capacitatea managerială. Ei fie pot, dar nu vor, fie vor, dar nu știu cum sau nu au 
cu cine. Singura șansă e ca societatea civilă să pună presiune continuă pe adminis-
trații și să umple golul de viziune. 

Dintre reședințele de județ, Bucureștiul, Clujul, Sibiul, Aradul, Timișoara și 
Constanța au cele mai bogate administrații. În București, administrația este cea 
mai bogată dintre orașele mari ale țării, având venituri proprii de 3.131 lei/locuitor 
– cu 62% mai mari decât următorul clasat, Clujul, care are 1.927 lei/locuitor. 

Următoarele două locuri sunt ocupate, poate surprinzător, de Sibiu (1.667 lei) 
și Arad (1.664 lei). Acestea sunt mai mici decât Timișoara și Constanța, însă au ve-
nituri proprii mai mari pe cap de locuitor datorită atragerii unui număr impresio-
nant de investiții. 
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În graficul de mai jos puteți vedea următoarele orașe din clasament.

Cele mai bogate administrații printre orașele mari din România

La polul opus, cu cele mai mici venituri proprii per capita, se află multe orașe 
din sudul țării (Alexandria, Călărași, Drobeta Turnu Severin) și din est (Galați, Bră-
ila, Bacău, Botoșani, Vaslui). 

Vasluiul ocupă ultimul loc și din cauza creșterii artificiale a populației din ul-
timii  ani cu vreo 30.000 de basarabeni care și-au stabilit domiciliul în oraș, fără a 
locui efectiv acolo. 

Așadar, pe lângă situația specială a Vasluiului, Reșița pare să aibă cea mai 
săracă administrație locală dintre reședințele de județ din țară, deși este 
într-o regiune preferată de foarte mulți investitori care au venit în România, încă 
din anii 90.

 

Cele mai sărace administrații printre orașele mari din România 
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Există orașe mici în România care au venituri proprii pe cap de locuitor mult 
mai mari decât Capitala sau marile orașe

O serie de orășele mici din jurul marilor orașe au profitat de presiunea imo-
biliară din ultimii ani și au ajuns să fie mai ‘bogate’ chiar și decât Bucureș-
tiul în ceea ce privește veniturile proprii raportate la numărul de locuitori. 

Așadar, primele locuri sunt ocupate de Otopeni, unde sunt foarte multe sedii 
ale unor companii mari (peste 7.000 lei/locuitor, mai mult decât dublu față de Bu-
curești), Ghimbav de lângă Brașov (5.100 lei), Voluntari, Cernavodă, etc. 

Cele mai bogate administrații printre orașele mici din România 

Pe lista celor mai sărace orașe mici din România se află multe din zona de est, 
ocolită de marii investitori străini și foarte afectate de migrația externă. 

Unele au devenit orașe doar pe hârtie acum 12-14 ani și multă lume nici nu a 
auzit de ele, iar altele au avut calitatea de oraș de mai multă vreme însă caracterul 
mono-industrial moștenit din comunism și neputința administrațiilor le-
au condamnat la subdezvoltare. 

Vedeți clasamentul celor mai sărace administrații de orașe mici din țară în pa-
gina următoare:

Ce pot face aleșii noștri și ce putem face noi?
Pentru aleși e simplu: cei care nu au investitori să mai lase mâna întinsă pe la 
guvernanți și să-i atragă. Au datoria să facă din asta o prioritate a mandatului lor, 
fără a mai vorbi de capitalul de imagine pe care l-ar aduce fiecare loc de muncă 
nou-creat.

Cei care deja au suficienți investitori să se lupte să-i păstreze sau să atragă unii 
mai buni în locul celor care pleacă, dintre aceia care au planuri serioase pentru Ro-
mânia, plătesc bine angajații, sprijină comunitatea locală.
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Cele mai sărace administrații printre orașele mici din România 

Mai ales pentru primarii de orașe mari este vital să aibă mai multă determinare 
să investească în folosul comunităților taxele și impozitele colectate de la angajato-
rii locali, pentru că mulți își permit să o facă.

Mediul privat crește rapid, România e o destinație de investiții încă atractivă, 
așa că e nevoie de curaj din partea primarilor, nu de o ancorare într-o viziune fata-
listă.

E momentul să facă planuri ambițioase, să ia credite și să emită obligațiuni 
municipale pentru a le pune în practică și a pune bazele viitoarelor cicluri de dez-
voltare. 

Dacă nu acum când orașele României cresc cu 8-12% pe an, atunci când? Și 
dacă nu ei, primarii orașelor bogate, atunci cine?

În ceea ce privește societatea civilă și cetățenii de rând, trebuie să ne 
întrebăm de ce avem orașe mari cu o economie la fel de puternică cu a celor din 
Ungaria sau Polonia sau Cehia, dar care arată ca cele din Ucraina și Republica Mol-
dova?

Mulți primari nu vor sau nu știu să facă mai mult. Pe de altă parte, poate și noi 
așteptăm prea mult de la ei, adică să aibă viziune, să știe tot, să facă tot – deși sunt 
simpli oameni.

Datoria noastră civică nu se rezumă doar la un vot acordat la 4 ani și la plata ta-
xelor și impozitelor; ea cuprinde și urmărirea vigilentă a mandatului aleșilor, pune-
rea de presiune continuă asupra acestora, oferirea de soluții la problemele existente 
și chiar implicare în rezolvarea lor (recent am citit cu bucurie că o asociație din Iași, 
pe nume CIVICA, a decis să deschidă cu forțe proprii un birou pentru atragerea de 
investitori în oraș).
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Vom avea conducătorii ca-n Occident atunci când ne vom comporta ca cetățeni 
responsabili din Occident. 

Vă propun să fim noi, cetățenii de rând, cei care dau startul, pentru că suntem 
mai mulți și putem deveni și mai puternici împreună!



Orașele din România și vocația lor. Viziune, concepte 
strategice de Dezvoltare

Marcel Ionescu-Heroiu

Într-un raport ce ar trebui să fie lectură obligatorie pentru toți cei interesați de 
conceptul de dezvoltare economică (World Development Report 2009: Reshaping Eco-
nomic Geography), Indermit Gill și o echipă a Băncii Mondiale, identifică trei con-
cepte mari pentru a descrie de ce unele țări se dezvoltă iar altele nu: DIVIZIUNE, 
DISTANȚĂ, DENSITATE.

Diviziune, distanță, densitate
DIVIZIUNEA se referă la accesul pe care o țară îl are la piețe mari. DISTANȚA se 
referă la cât de ușor poate o țară accesa aceste piețe. DENSITATE se referă la nevoia 
unei țări de a-și dezvolta propriile piețe interne.

Implicațiile pentru România sunt clare. Având în vedere că România consumă 
numai vreo 0.28% din ce se consumă la nivel global, țara nu are cum să se dezvolte 
dacă nu se racordează bine la piețele globale mari. Mulți “patrioți” ce îndeamnă la 
a nu ne vinde țara, nu înțeleg un lucru elementar (ce nu necesită nici un proces de 
gândire foarte elaborat): nu ai cum să te dezvolți trecându-ți numai sărăcia din-
tr-un buzunar în altul. Dacă nu poți convinge pe alții, mai înstăriți, să cumpere sur-
plusul generat de economia ta, nu vei avansa prea mult în lume. De asemenea, este 
absurd să aștepți ca alții să își țină porțile deschise pentru bunurile și serviciile tale, 
și să accepte ca tu să-ți ți portile închise pentru bunurile și serviciile produse de ei. 

În momentul de față, cele mai mari piețe din lume sunt: UE (ce consumă cam 
25% din ce se produce în lume), SUA (ce consumă tot cam 25% din ce se produce în 
lume) și Asia de Est (în principal Japonia, China și Coreea de Sud, ce acoperă cam 
tot 25% din consumul global). Restul lumii, adică vreo 180 țări, consumă restul de 
25%. 

Intrarea României a fost o mană cerească și o realizare mai mare decât orice 
altă realizare în istoria noastră multi-milenară. Rezultatele se văd clar în modul în 
care a evaluat economia și societatea românească din 2007 încoace. Continuarea 
integrării economiei românești în economia UE este, ca atare, un imperativ pentru 
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anii ce urmează. În aceiași logică, este vitală racordarea ecomomiei românești la 
economia americană, cu un focus pe eliminarea vizelor de călătorie pentru români 
și pe eliminarea barierelor de comerț. SUA nu numai că este responsabilă singură 
pentru 25% din consumul global (și, în practică acest lucru înseamnă ca trebuie să 
negociezi numai cu un guvern, nu cu 180, accesul la această piață) dar este respon-
sabilă și pentru o pondere disproporțională de inovații disruptive – de la televizor, 
la calculator, internet, sau smart-phone. O conectare mai bună la economia ameri-
cană înseamnă nu numai acces la cea mai mare piață unitară din lume, ci și acces la 
inovațiile ce ne vor defini viitorul.

Conectarea eficientă la aceste piețe este pasul natural următor. Suntem parte 
a blocului comunitar UE, dar încă nu am reușit să conectăm țara la sistemul de 
autostrăzi european. Am putea obține acces mai facil la piața americană, dar ar 
putea Portul din Constanța să proceseze un volum substanțial mai mare de mărfuri 
decât în prezent? Am putea să fim mai bine conectați la inovațiile produse în SUA 
dacă orașele noastre mari ar fi mai bine racordate aerian la centrele de inovare de 
acolo. Investițiile masive în infrastructura conectivă (autostrăzi, drumuri expres, 
aeroporturi, căi ferate, porturi) au fost prioritatea 0 a mai tuturor guvernelor de 
după 2007, și vor rămâne prioritare pe termen mediu. Trebuie continuate la foc 
continuu investițiile în infrastructură conectivă, căci vor aduce dividende pe ter-
men mediu și lung.

Cu un acces facil la piețele mari din lume și o bună conectare la aceste piețe, 
România trebuie să devină ea înșăși din ce în ce mai productivă, pentru a profita 
de aceste piețe (cu cât va avea acces la mai multe piețe, cu atât va trebui să ex-
porte mai mul). O productivitate mai mare este posibilă numai prin intermediul 
densității – mai exact, prin adunarea cât mai multor oameni și firme la un loc... 
adică urbanizare. Orașele sunt motoarele de dezvoltare ale oricărei economii. Ele 
reprezintă nu numai principalele piețe de desfacere pentru produse și servicii, ci și 
centrele ce asigură surplusul de productivitate necesar dezvoltării. Un individ, sau 
o firmă este de obicei de câteva ori mai productiv(ă) într-un oraș mare decât într-o 
localitate mică. Gândiți-vă ce succes ar avea un specialist în tatuaje într-un sat, sau 
într-o metropolă mare. La fel, gândiți-vă cât de ușor este pentru o firmă, nici măcar 
una într-un domeniu avansat, să găsească forță de muncă necesară, de la contabili 
la ingineri, într-o localitate mică față de una mare.

Economia globală este practic ținută în spate de câteva mega-orașe. Într-un 
top al cele mai mari 100 economii din lume, 45 dintre acestea sunt metropole. Bu-
cureștiul generează un PIB mai mare decât cel al Serbiei sau Croației.

Implicațiile pentru economia românească sunt clare – în anii ce urmează, me-
tropolele și aglomerările urbane din România trebuie întărite și ajutate să crească 
(prin creerea de oportunități (locuri de muncă, educație de calitate, servicii de sănă-
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tate specializate, etc.), prin creșterea calității vieții (oamenii trebuie să își dorească 
să se mute și să trăiască în acea localitate) și prin guvernanță eficientă și adaptată la 
schimbările globale). Această sarcină ar fi fost mult mai ușoară însă dacă nu ne-am 
afla în plin declin demografic. Când populația crește per ansamblu, aproape orice 
localitate crește – în mare parte datorită sporului natural pozitiv (ceea ce s-a și în-
tâmplat în mai toate țările). Când însă oamenii pleacă în numere mari peste hotare 
și se întâmplă să ai și spor natural negativ, atunci matematica devine dușmanul 
multor localități. În practică, unele orașe vor crește în timp ce altele vor intra în 
declin. Inclusiv orașele ce cresc, au o rată de creștere mult mai mică decât într-un 
context cu spor natural pozitiv. Ca atare, șansa de a avea multe mega-orașe în Ro-
mânia, în afara Bucureștiului, sunt relativ scăzute. Sunt șanse să apară o metropolă 
cu 700,000 – 800,000 locuitori, dar cam atât – pe termen mediu cel puțin.

Nu înseamnă însă că fără mega-orașe vom fi damnați la sub-dezvoltare. Pen-
tru un oraș contează foarte mult nu numai câți oameni adună la un loc, ci ce fel de 
oameni adună la un loc. Megalopole precum Dehli, Karachi, Lagos, sau Kinshasa, 
toate cu peste 10 milioane locuitori, au o economie mai mică decât a altor metropo-
le mai mici din Vest (Frankfurt, de exemplu). 

România – țara orașelor super-productive
Nu vom fi o țară cu multe mega-orașe prea curând, dar putem fi o țară cu orașe 
super-productive. Cât de mare trebuie să fie un oraș, însă, pentru a fi supra-pro-
ductiv?  Nu există un număr magic nici aici. Totul contează de ce fel de oameni 
adună acel oraș la un loc. Islanda, cu o populație mai mică decât a Clujului, a avut o 
performanță mai bună la un campionat mondial de fotbal decât țări precum China 
sau India. De asemenea, Reykjavik, capitala Islandei, a produs un număr mai mare 
de artiști de renume (Bjor sau Kaleo vin ușor în minte), decât orașe mult mai mari.

Reykjavik ar putea servi ca exemplu pentru orașele din România. Oamenii de 
acolo au fost împinși de nevoie să se specializeze în mai multe domenii și să perfor-
meze la nivel înalt. România are deja câteva exemple de orașe unde oamenii sunt 
implicați și investiți în viitorul urbei din care fac parte. Nu vă spun care, vă las pe 
dumneavoastră să le ghiciți. Sunt, din fericire, mai multe la număr, și speranța mea 
este ca exemplul lor să devină contagios pentru cât mai multe alte zone urbane din 
România. 

Veșnicia în România s-a născut la sat, dar viitorul este visat la oraș. Este impor-
tant ca tot mai mulți dintre acești visători să înceapă să își pună visele în aplicare, și 
cât mai multe orașe din România să le servească ca rampe de lansare.

În acest moment, mă gândeam să scriu câteva recomandări cu ce ar putea face 
autoritățile naționale și locale din România pentru a încuraja dezvoltarea orașelor 
românești. Cred însă că e mai important să ne focusăm pe ceea ce putem face fieca-
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re dintre noi pentru comunitatea din care facem parte. Și, cel mai simplu, natural și 
eficient mod de a ne ajuta comunitatea, este să ne realizăm visele. În cele din urmă 
voi discuta pe scurt cum putem face acest lucru.

Cu toții avem vise – multe vise. Dorim să facem lumea mai bună, dorim să gă-
sim iubirea cea mare, dorim să avem o sâmbătă liniștită după o săptămână lungă de 
lucru. Unele din aceste vise au bătaie lungă, altele trec mai repede decât o ploaie de 
vară. O caracteristică comună a multora din aceste vise este că rămân nerealizate. 
În esenţă dorim mult prea multe lucruri deodată, și nu avem nici timpul nici abili-
tatea de a le realiza pe toate.

Orice vis nerealizat este interpretat ca un afront personal, ca o nouă dovadă 
a limitărilor noastre. Visele sunt ale noastre, și nu împărţim eșecul nerealizării lor 
cu nimeni. Singuri le încropim și singuri încercăm să le ducem la capăt. Ceea ce re-
fuzăm să înțelegem însă este că visele mai au o caracteristică comună: de cele mai 
multe ori nu sunt numai ale noastre. Oricât ne-am crede de originali, împărţim o 
mare parte din visele pe care le încropim cu alţii.

Ceea ce sperăm noi să realizăm în fiecare zi constituie un imbold pentru mili-
oane de alţi oameni. Mai mult, mulţi dintre cei cu care împărţim aceste vise se află 
într-un stadiu mai avansat de realizare a lor. Ori se pricep mai bine la ceea ce dorim 
noi să facem, ori au mai multe mijloace la dispoziţie, ori sunt mai determinaţi. Ori-
care ar fi motivul, sunt oameni în lumea asta care au reușit să realizeze ceea ce noi 
visăm să facem.

Momentul în care realizăm că există mulţi alţii care doresc să facă același lucru 
ca și noi, este și momentul în care ar trebui să realizăm că visele noastre au o viaţă 
în afara noastră. Nu suntem singurii arhitecţi al lucrurilor pe care dorim să le reali-
zăm. De cele mai multe ori nu suntem decât soldaţi într-o luptă mult mai mare. Ca 
atare trebuie să învăţăm să luptăm alături de alţii.

Dacă dorim mai multe străzi pietonale în oraș, nu trebuie neapărat să candidăm 
la primărie – putem începe prin a suștine eforturile celor care deja au început să im-
plementeze așa un program … de cele mai multe ori ajunge să le mulţumim pentru 
ceea ce au făcut deja. Dacă dorim să scriem o carte care va schimba lumea, putem 
începe prin a scrie o recenzie bună pentru o carte ce ne-a inspirat. Dacă căutăm iubi-
rea cu lumânarea, putem să începe prin a ne bucura pentru cei care au găsit-o deja.

Diferite vise pot avea importanţă diferită pentru noi. Unele se află la centrul 
existenţei noastre, altele joacă un rol secundar. Nu le putem face pe toate deodată, 
așa că putem juca un rol în ai ajuta pe alţii să le realizeze. Mulţi ne visăm jucători 
de fotbal, dar puţini reușim să o și facem. Chiar dacă nu vom fi un Hagi însă, ne 
susţinem cu ardoare echipa preferată. De altfel, o echipă de fotbal joacă cu mai mult 
aplomb când stadionul este plin decât când stadionul este gol. Victoria lor este tră-
ită însă cu aceiași intensitate atât de ei cât și de suporteri.
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Așa cum alegem cu naturaleţe să susţinem o echipă de fotbal preferată, ar tre-
bui să ne obișnuim să susţinem alte cauze care ne sunt aproape de inima. Nu putem 
să le facem pe toate în viaţă, dar putem să ne realizăm visele ajutându-i și susținân-
du-i pe cei care pot. În felul acesta vom fi și noi mult mai câștigaţi – și mai aproape 
de realizarea viselor care se află la centrul existenţei noastre.

Ca atare, viziunea mea pentru România este cea a unei Românii urbane (ce pre-
supune, bineînțeles și un rural bine conectat la oportunitățile oferite de orașe), cu 
mulți visători ce caută să își pună visele în practică. Pe scurt, o Românie cu multe, 
multe orașe de tipul Reykjavik-ului.



Cum ar fi dacă orașele ar fi gândite  
ca și cum oamenii lor chiar contează?1

Irina Teodora Comăniță

Cum ar fi dacă orașele ar fi gândite ca și cum oamenii lor chiar contează? Ce este re-
abilitarea etică (Ethical Redevelopment) și de ce avem nevoie de această abordare? 
În următorul articol găsiți 9 principii pentru o dezvoltare urbană conștientă și cum 
ar trebui reinventată dezvoltarea etică a orașelor în care trăim.

Discuțiile despre orașele smart sunt de multe ori concentrate în jurul ideilor 
fresh și inovatoare. De multe ori însă, cei care au contribuit activ prin muncă și 
proiecte la menținerea în viață a comunităților din care fac parte au fost oamenii 
simpli, locuitorii acelor cartiere. Ei au fost cei care au făcut ceva din nimic și au vă-
zut potențial acolo unde alții au văzut constrângeri. 

Reabilitarea etică sau ethical redevelopment poate fi considerată un proces de 
transformare.  Când vorbim despre dezvoltare într-un anumit cartier de exemplu, 
o abordare ce pune în prim plan oamenii va sta mereu în umbra unei strategii de 
dezvoltare tradițională, în care profitul este prioritar în detrimentul creării unei 
comunități.  

Gentrificarea
„A gentrifica înseamnă a transforma o zonă urbană îmbătrânită într-un cartier pentru 
populaţie mai potentă financiar, cu un anumit status social, prin renovarea clădirilor, 
consecinţele fiind, pe de o parte, creșterea valorii proprietăţilor respective (teren și clădiri 
din zonă) precum și strămutarea vechilor rezidenţi săraci. “

Dacă se întâmplă ceva bun aici, o să fiu forțat să plec? Îmi mai permit să locu-
iesc aici? Se vor schimba construcțiile sociale care au guvernat modul în care am 
trăit aici? Toată lumea este preocupată de aceste întrebări legate de accesibilitate, 
felul în care se va transforma locuirea în zonele respective și în general calitatea 
vieții.

1 Material publicat anterior pe platforma UrbanizeHub, la adresa https://urbanizehub.ro/cum-
ar-fi-daca-orasele-ar-fi-gandite-ca-si-cum-oamenii-lor-chiar-conteaza/
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Valorile, procesul și obiectivul sunt ceea ce disting reabilitarea etică de gentrificare: 
viața publică prosperă necesită o încredere într-un loc și un devotament față de locul 
respectiv înainte de orice investiție.

Reabilitarea etică este o abordare care permite unui oraș să funcționeze în in-
teresul tuturor, nu doar al unora. Nu există o soluție unică la provocările cu care se 
confruntă orașele. „Revitalizarea comunităților necesită soluții creative de la fieca-
re tip de cetățean”, spune  artistul și urbanistul Theaster Gates, Jr. 

Cele nouă principii ale reabilitării etice
• Reorientare, Reutilizare (Repurpose + re-propose)
Oamenii, proprietatea și bunurile materiale pot fi remodelate și reimaginate în 

vederea utilizarii acestora într-un alt scop. Obiectele și proiectele nu trebuie să fie 
monetizate pentru a fi utile.

Cine este în jurul tău și ce valoare aduce? Cum pot eforturile tale să devină o 
modalitate pentru instruirea persoanelor la care alții au renunțat?

• Participare, Implicare (Engaged participation)
Participarea determină transformarea unui loc și a celor implicați. Oamenii 

care cred în locul pentru care se implica o vor face într-un mod autentic, fiind star-
niti din dorinta personală de a contribui și a aduce o schimbare care le va afecta 
propria viață.

• Educație continuă și experimente pentru inovație (Pedagogical Moments)
Experience is the teacher; exposure is the lab. O idee ar fi crearea unor works-

hopuri, training programs, sau business accelerators înaintea fiecărui proiect cu 
scopul de recunoaște și a pune în valoare talentele existente în comunitate. Aceste 



1266 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

programe pot fi văzute ca un schimb de cunoștințe pentru ca tinerii să învețe unii 
de la ceilalți și sa își cultive ideile și talentele impreună.

• Îmbrățișarea incertitudinii (The Indeterminate)
Întreprinzătorii strict bazați pe profit lucrează pentru a elimina incertitudinea, 

optând pentru strategie și coordonare în amănunt pentru a atinge obiective defi-
nite. Acceptați ambiguitatea. Permiteți lucrării să ofere soluții; puneți întrebări ca 
răspuns la „problemele” cu care se confruntă un cartier sau un oraș. Variabila necu-
noscutului este parte din reabilitarea etică, așadar credeți în proiectul dvs., dar fiți 
deschiși să credeți că există mai mult de o singură cale pentru realizarea acestuia.

• Design
Frumusețea are magnetism. Definește caracterul. Promovează apreciere.  Es-

tetica este un aspect care îi atrage pe oameni. Oferă valoare, importanță și respect 
pentru caracterul unei comunități. De aceea oricine merita sa fie parte din trans-
formarea unor spații fade în ceea ce vor numi la un moment dat LOC (de care să 
aparțină).  Persoanele creative pot juca un rol esențial în modul în care se întâmplă 
acest lucru. Ele pot contribui la designul unei zone neglijate, în vederea redării va-
lorii acelui loc.

• Spații publice (Place Over Time)
Locul se referă mai mult la oamenii care îl locuiesc și la activitățile acestora 

decât spațiul în sine. Dacă vorbim despre spațiile cu un caracter puternic, ancorate 
într-un oraș, una dintre cele mai importante caracteristici este că oamenii trebuie 
să fie dispuși să petreacă timp acolo. Spațiile trebuie să fie flexibile și agile și totoda-
tă să se dezvolte într-un mod organic. Vizitatorii unui loc pot deveni din utilizatori 
participanți și pot contribui per total la calitatea experienței lor. Prin implicare, ei 
se vor întoarce mereu în aceste locuri pentru a găsi resurse consistente de susținere 
culturală și spirituală.
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• Persuasiune și Ownership de proiect (Stack, Leverage + Access)
Schimbarea necesită convingere și angajament folosind încrederea, brainpower, 

energia, timpul și perseverența. Ceva în care ai crezut cu pasiune și în care ai avut 
prea puțini sprijin extern, poate crește într-o versiune complexă care sa fie spriji-
nită ulterior de alte parti externe. Succesul timpuriu, cât de mic, poate declanșa un 
alt proiect, rapid. 

• Lucrul în rețea (Constellations) 
Liderii carismatici sunt ineficienți fără echipe. Colaborarea și interdisciplinari-

tatea ajuta la închegarea unor proiecte de succes, prin schimbul de idei și cunoștin-
țe. Se creeaza așadar o constelație între parteneri. Proiectele au nevoie de vizionari, 
implementatori, colaboratori, evaluatori și persoane care să creadă în acel proiect. 
Astfel se formează un ecosistem. 

• Platforme (Platforms) 
Multe dintre orașele noastre suferă aceleași provocări – neglijare, pierderi de 

populație și clădiri abandonate. De multe ori soluția propusă este singulară, iar 
problema nu este privită ca un tot, la nivel de cartier. Comunitatile au insa nevoie 
de o platforma, ce reprezinta o baza unde se vor crea noi oportunități sociale. O 
platformă este un mecanism care impulsionează munca – creează condiții de multi-
plicitate, compune idei, extinde relațiile, generează oportunități și lărgește accesul. 
Construirea platformelor înseamnă dezvoltarea de oportunități pentru ca oamenii 
să se adune și să comunice. Oamenii se întâlnesc, fac schimb de idei și învață. 
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Orașele reprezintă comunități urbane conectate. Cu cât aceste comunități acționea-
ză mai responsabil și implicat cu atât orașul se transformă și devine mai prietenos cu 
cetățenii. 

Așadar este un pas important să creăm comunități care vor sa se implice în transfor-
marea locului unde trăiesc și care sa își pună întrebări: „Ce se mai poate face? Ce pot face 
la 10 străzi de blocul meu? Cum împărtășesc cu ceilalți ceea ce iubesc să fac?”2

2 Text source: Commonedge.org. Image source: Forecastpublicart.org, Medium.com, For-
mandplace.com



Efectul de regiune urbană în dezvoltarea umană locală

Dumitru Sandu

Relația urbanizare-dezvoltare este una multinivel, cu particularități naționale, re-
gionale sau locale. Este similară cu cea dintre migrație și dezvoltare (Rother, 2019). 
Abordările macro  pot urmări efecte ale proceselor de urbanizare asupra dezvoltării 
naționale (Henderson 2010). Dacă centrarea este pe efectul de scală, aceeași relație 
poate fi văzută ca legătură între megaorașe și metabolismul lor de dezvoltare, even-
tual în perspectivă comparativă (Han et al. 2018).

Identificarea efectul de apartenență la o regiune urbană asupra dezvoltării 
umane a localităților componente ale regiunii  face parte din același demers de cu-
noaștere a relației dintre urbanizare și dezvoltare. Atingerea unei astfel de ținte 
pune, însă, probleme deosebite . Cum poți afla dacă nivelul de dezvoltare al unei 
localități derivă din caracteristici specifice acesteia sau din contextul regional dat 
de sistemul urban? Soluția de principiu pe care încercăm să o adoptăm aici este cea 
de stabilire  a efectului de regiune urbană asupra dezvoltărilor locale prin introdu-
cerea unui set de variabile de control. Acestea pot permite, ca într-un experiment, 
eliminarea efectelor asociate cu alte tipuri de regionalizare asupra dezvoltării locale 
sau cu anumite caracteristici ale comunităților locale. Pe o astfel de cale încercăm 
să stabilim care este efectul regiunilor urbane din România asupra nivelului de dez-
voltare umană a comunelor și orașelor.

România și formulele de descentralizare
De ce poate fi utilă abordarea? Conturul și profilul regiunilor urbane poate oferi in-
formații semnificative asupra relevanței pentru dezvoltare a diferitelor subregiuni 
ale regiunilor istorice precum și asupra  regiunilor de dezvoltare ale țării. România 
este în căutarea unor formule de descentralizare, mai ales după eșecul descentrali-
zării administrative din 2013. Înțelegerea modului în care funcționează, pe termen 
lung, marile orașe ale țării este o precondiție importantă în rezolvare unora din 
problemele practice ale descentralizării. Materialul de față se încadrează în seria 
analizelor care pot contribui la o astfel de înțelegere.
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În prima secțiune sunt prezentate regiunile urbane analitice ale țării. În cea de-a 
doua secțiune investigăm posibilul efect al structurilor urbane regionale asupra  va-
riației intra-regionale a indicatorilor de dezvoltare umană  și modernitate locală.

Regiunile urbane1

Regiunile urbane - delimitate aici ca regiuni analitice (EUROSTAT , 2010), nu 
normative - sunt  identificate prin distanțele euclidiene minime de la oricare dintre 
comunele sau orașele țării la  fiecare dintre cele nouă orașe de peste 200 mii de 
locuitori (Figura 1)2. Acestea sunt regiuni urbane potențiale, diferite de regiunile 
urbane efective  de tipul zonelor urbane funcționale (Heroiu et al, 2014, Cristea et 
al, 2017) . Proiectarea regiunilor urbane este realizată în abordare constructivistă, 
pornind de la întrebarea ”cum ar arăta regiunile urbane ale României dacă sistemul 
distanțelor dintre centrele  și periferiile regionale ar fi factorul esențial de structu-
rare a unor astfel de regiuni?”

Deși în harta din figura 1 granițele de regiune urbană apar ca fiind precise, în 
realitate este vorba de  limite difuze  dacă  vizăm efectele efective ale orașelor mari. 
Astfel de granițe indică limita probabilă, funcție de raporturile de distanță între 
centrele urbane regionale, până  la care se pot extinde efectele unui sistem urban 
regional  asupra  unităților  teritorial administrativă (UAT).

Desigur, în relațiile de influență de la sistemul urban regional la comunele și ora-
șele componente contează nu numai distanța directă, pe hartă, ci și mulți alți factori. 
Între aceștia, foarte importantă este mărime demografică a nucleului urban de influ-
ență. Din acest ultim punct de vedere aria de reprezentare pentru regiunea București 
este, evident, subdimensionată. Aria care revine Bucureștiului este una ipotetică, 
funcție de distanța de la orașul capitală la localitățile apropiate. Este o reprezentare 
strict în funcție de sistemul  distanțelor  și de densitatea marilor orașe în teritoriu3. 

O primă constatare, după inspectarea contururilor din figura 1, este că regi-
unile urbane sunt , în bună măsură, interpretabile în termeni de regiune istorică , 

1 Mulțumesc profesorului  Gabriel Pascariu de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu” pentru comentariile care mi-au servit la formularea unor specificări necesare. Desigur, res-
ponsabilitatea materialului îmi revine în întregime.

2 Nucleele celor nouă regiuni urbane au fost identificate  funcție de orașele care la recensământul 
din 2011 aveau o populație stabilă, cu rezidența obișnuită, de peste 200 mii de locuitori. Datele  pu-
blicate de INS în  Anuarul Statistic 2019 precizează numai populația după domiciliul nu și pe cea cu 
rezidența obișnuită în localitate. Orașele Oradea și Brăila aveau în 2019, la 1 iulie, populația după do-
miciliul puțin peste 200 de mii. Este probabil  că populația lor rezidentă continuă să fie sub 200 de mii 
în condițiile scăderi generale a numărului de locuitori cu rezidența obișnuită în România, comparativ 
cu 2011. Acesta este contextul în care am menținut în analiză referirea la cele nouă regiuni urbane din 
jurul orașelor mari care aveau  peste 200 de mii de locuitori ca populație cu rezidența obișnuită în 2011. 

3 În sociologie există conceptul de tip ideal, propus, aplicat și argumentat, inițial, de Max Weber. 
În analiza socială sunt situații în care este util să lucrăm cu reprezentări cartografice probabiliste, de 
tip condiționat, de genul ”cum ar fi dacă y ar depinde în esență numai de x?”. Harta regiunilor urbane 
introdusă și prin acest material este o astfel de reprezentare constructivistă, un gen de cartografiere 
ideal-tipică.
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regiune de dezvoltare sau arie culturală4. Diferența dintre regiunea urbană Ploiești 
și regiunea București este similară cu cea dintre aria culturală  a Munteniei de nord 
versus cea a Munteniei de sud (Sandu 2003: 108-109). Aria de influență potențială 
a Timișoarei este , în bună măsură, izomorfă cu aria culturală/regiunea istorică a 
Banatului. Regiunile urbane Galați și Constanța par să fie  subregiuni ale  regiunii 
de dezvoltare Sud-Est. Regiunea urbană asociată orașului Iași are o configurație 
foarte apropiată de  cea a regiunii de dezvoltare Nord-Est. Regiunea urbană Craiova 
este consistentă, în foarte mare măsură, cu regiunea istorică Oltenia. Toate aceste 
constatări trimit la ipoteza ca viabilitatea regiunilor istorice  sau a unora dintre 
sub-regiunile-istorice sau a unora dintre regiunile de dezvoltare derivă din viabili-
tatea regiunilor structurate în vecinătatea marilor orașe ale țării. În planul politi-
cilor de descentralizare administrativ-teritorială aceste constatări  susțin ideea ca  
eventualele noi unități administrativ-teritoriale definite prin raportare la marile 
centre urbane pot avea și valoare identitar-istorică. Regiunile de dezvoltare și ariile 
culturale ale României sunt departe de a fi simple „invenții academice”. În afara 
funcționalității lor specifice - pentru dezvoltare integrată, în cazul regiunilor de 
dezvoltare, de analiză de tip cultural, pentru ariile culturale -  regiunile de dezvol-
tare și ariile culturale au o mare consistență de durată dată de impactul  istoric al 
marilor orașe asupra zonelor adiacente.

 Figura 1. Regiunile urbane  ale României funcție de distanțele minime de la UAT-uri la 
principalele orașe mari (Sursa: Sandu 2017)

4  Cele 18 ariile culturale identificate  în anii 1990 (Sandu 2003) se dovedesc a fi de mare stabilitate 
la o reluare a analizei cu date din anii 2018. O prezentare de detaliu a actualizării acestor arii apare în 
analiza datelor din Barometrul de Consum Cultural 2019, realizat la comanda Ministerului Culturii, în 
secțiunea pe care o semnez , referitoare la practicile culturale de timp liber  ( în proces de publicare).
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Cât de „reale” sunt cele nouă regiuni urbane? Dacă am reuși, printr-un experi-
ment mental, să elimină efectele de mărime a localității, tipul de rezidență urbană 
sau rurală, accesibilitatea la rețelele de comunicare și compoziția populației din lo-
calitate, ar mai conta regiunea urbană drept factor de influență asupra dezvoltării 
umane locale? Este ceea ce vom face în continuare analizând factorii care condiți-
onează variația nivelului de dezvoltare umană pentru toate UATurile din România 
pentru care am putut calcula indicele dezvoltării umane locale (IDUL) folosind, în 
esență, date de la ultimul recensământ  din 2011 (Heroiu et all, 2014:238-241).

Efectul de regiune urbană, manifestat intens în Timișoara, Brașov, Cluj
Așa cum era de așteptat, conform analizelor anterioare (Heroiu et all, 2014:241), 
localitățile de mare densitate , cu număr mai mare de locuitori, compoziție a  po-
pulației favorabilă dezvoltării și bună accesibilitate la drumuri europene, tind să 
aibă un nivel sporit de dezvoltare umană, indiferent dacă sunt comune sau orașe 
(Tabelul 1). Surprinde faptul că indicele  de conectivitate urbană calculat pentru 
fiecare localitate nu apare ca predictor semnificativ al nivelului de dezvoltare locală. 
În momentul în care am replicat analiza separat pe rural și pe urban (Anexa 1), sur-
priza dispare. Conectivitatea urbană5  apare ca predictor semnificativ al dezvoltării 
numai la nivelul orașelor. Proximitatea UAT față de drumurile europene  are o situ-
ație similară cu cea a conectivității și contează numai pentru orașe. Factorii de com-
poziție internă a populației tind, de asemenea, să fie semnificativi:  localitățile cu 
rate mari de ocupare a populației ca navetiști și cele cu mare experiență de migrație 
în străinătate tind să fie mai dezvoltate (efecte posibile asociate capitalului sociou-
man sporit în astfel de cazuri); localitățile cu ponderi mari ale romilor  tind să fie 
mai sărace, posibil efect de șomaj sporit și de educație redusă la nivelul segmentu-
lui respectiv; ponderea sporită a maghiarilor în localitate nu contează semnificativ 
pentru nivelul de dezvoltare (rulare separată a unui model extins, neprezentat în 
detaliu în articol).

Efectul de regiune urbană continuă să fie semnificativ chiar în condițiile în care 
toți factorii anterior menționați sunt ținuți sub control, la un nivel constant. Regi-
unea cu cel mai puternic impact pozitiv asupra nivelului de dezvoltare umană locală 
este cea structurată în jurul orașului Timișoara și, implicit, al zonelor funcționa-
le specifice acestuia6 (Tabelul 1). Deși de intensitate mai redusă, efectul pozitiv și 

5 Am calculat indicele de conectivitate urbană  ca medie geometrică a distanțelor euclidiene de la 
fiecare UAT la cel mai apropiat oraș foarte mare, mare, mediu sau mic (Heroiu et al. 2014:247).

6 Într-o analiza de regresie mai veche  (Heroiu et al, 2014: 241) am urmărit efectul de județ asu-
pra IDUL  pentru comune, folosind variabile de control similare cu cele din analiza de față. Compa-
rația între cele două analize relevă faptul că efectul de regiune urbană este mai puternic si semnificativ 
, comparativ cu cel la nivel de județ. Să considerăm, spre exemplu, cazul regiunii urbane Timișoara. 
În Analizele din Tabelul 1 și din Anexa 1, din acest articol, efectul de regiune urbană este clar la ni-
vel de  total UAT și , similar, pentru  UAT  din mediul rural. În analiza din 2014 folosind județele ca 
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semnificativ  de regiune urbană  asupra dezvoltării locale se înregistrează și pentru 
regiunile urbane Brașov și Cluj. În toate cele trei cazuri  din Transilvania impactul 
de regiune este mai puternic în rural decât în urban (Anexa 1).

Tabel 1. Predictori ai dezvoltării și modernității locale

Tabelul prezintă două modele de regresie multiplă în care variabilele dependente sunt indicele 
dezvoltării umane a localităților (https://www.researchgate.net/publication/299533946_In-
dex_and_typology_of_local_human_development_data_basis_for_all_the_localities_of_Ro-
mania_2002_and_2011_sav_file ) și indicele de modernitate locală (https://www.researchgate.
net/publication/301607751_Migration_abroad_experience_and_modernity_at_the_local_le-
vel_in_Romania_sav_file). Regresie bazată pe metoda celor mai mici pătrate, date neponderate, 
erori standard robuste. * Variabilă dihotomică pentru care prezența atributului este notată cu 1 
și absența acestuia cu 0. Datele din 2011 provin din recensământul Institutului Național de Sta-
tistică (INS) din anul respectiv. Prin umbrire am marcat coeficienții semnificativ diferiți de zero, 
pentru pragul de cel mult 0.05.
Toți coeficienți de regresie (Coef) pentru care nivelul de semnificație (colana P>t) este  egal sau 
mai mic de 0.05 sunt semnificativi sub aspect statistic  și merită să fie interpretați. Semnul alge-
bric al coeficientului, pozitiv sau negativ, indică sensul efectului pe care  predictorul de pe rând îl 
are asupra  variabilei dependente de pe coloană. Exemplu de citire a datelor: cu cat indicele expe-
rienței de migrație la nivel de localitate  este mai mare, cu atât IDUL tinde să aibă o valoare mai 
ridicată, toate  celelalte condiții fiind egale. Ln – transformare logaritmică a variabilei de referință 
pentru evitarea valorilor excesiv de mari sau mici din serie.

predictori, localizarea în județele Timiș, Caraș-Severin sau Arad nu înregistrează efecte semnificative 
asupra IDUL. Acestea sunt cele trei județe definitorii pentru regiunea urbană Timișoara. Concluzia 
este cea anterior menționată: regiunea urbană contează mai mult decât județul în explicarea  variației 
intercomunitare a IDUL.



1274 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Situația opusă este specifică regiunii urban Iași.  Locuirea în această regiune, 
atât în rural cât și în urban, defavorizează nivelul de dezvoltare locală în mod sem-
nificativ. În patru dintre cele nouă regiuni urbane – București, Constanța, Ploiești 
și Galați – nu se înregistrează un efect de regiune semnificativ asupra dezvoltării 
locale. (Regiunea Craiova a fost luate ca regiune de referință și nu apare în seria de 
rezultate din Tabelul 1 și din Anexa 1.)

Cum se explică variațiile de impact regional asupra dezvoltării locale? 
Este, foarte probabil, vorba de calitatea rețelelor urbane din fiecare regiune sub 
aspectul configurației teritoriale, conectivității între orașe, competitivității econo-
mice etc. Analize suplimentare, în alt context,  cu date suplimentare, sunt necesare 
pentru a răspunde la întrebare.

Deocamdată menționăm numai ipoteza unei condiționări a  efectului de regiu-
ne urbană asupra  dezvoltări umane locale. Mai exact, este foarte probabil ca în re-
giunile cu disparități accentuate de dezvoltare umană între orașe să se înregistreze 
și niveluri  medii relativ reduse ale  IDUL. Dacă dăm la o parte regiune București cu 
situația ei specială asociată orașului capitală, identificăm o susținere a ipotezei: re-
giunile Iași, Galați  și Constanța au disparități intraregionale maxime pentru IDUL 
în urban (Figura 2) și , simultan,  apartenența la  aceste regiuni induce niveluri 
medii reduse ale IDUL  în orașele componente (Anexa 1). 

Figura 2. Variația indicelui dezvoltării umane locale între orașele din aceeași regiune  
urbană

Cifrele din grafic sunt coeficienți de variație pentru IDUL,  la nivelul aceleiași regiuni urbane. Cu 
cât valoarea este mai mare, cu atât orașele aceleiași regiuni sunt mai diferite între ele sub aspectul 
IDUL. Valorile sunt calculate ca procente ale abaterilor standard  pentru seria regională IDUL, 
din medie, fără ponderare. Cea mai omogenă regiune este Timișoara. Regiunile cu impact negativ 
asupra IDUL la nivel orașe  sunt și cele cu disparități interne maxime între dezvoltarea orașelor 
componente.
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O validare a modelului de analiză prezentat   o obținem prin replicarea lui 
folosind ca variabilă dependentă indicele modernității locale (IMODloc). Nivelul 
de dezvoltare locală (Heroiu 2014:238) a fost estimat prin agregarea informați-
ilor referitoare la stocul de educație, speranța de viață la naștere, vârsta medie a 
populației adulte din localitate și un indice de capital material local. Indicele de 
modernitate agregă informații referitoare la modernitatea demografică a localității 
(estimare prin rata generală de fertilitate, 2011), un indice al modernității fondului 
locativ din UAT, cu date de la recensământul INS din 2011, și ponderea votanților 
orientați spre responsabilizare instituțională (variabilă proxi – pondere votanți pro 
Klaus Johannis în 2014).

În pofida modului de construcție diferit, cei doi indicatori  - IDUL și IMO-
Dloc - corelează puternic (r=0.82) și, în modelele de regresie din Tabelul 1, înre-
gistrează foarte mulți predictori comuni de nivel semnificativ. Pentru aspectele de 
interes major aici , în focalizarea asupra IMODloc, relațiile se mențin, majoritar, 
concordante cu cele oferite prin analiza contextului de variația IDUL. Pentru cazul 
IMODloc, sunt înregistrate , ca și pentru IDUL, efecte pozitive puternice ale apar-
tenenței la regiunile transilvane Timișoara, Cluj și Brașov . Altfel spus, indiferent 
că ne referim la dezvoltarea umană sau la modernitatea locală, efectul specific de 
apartenență la cele trei regiuni este unul pozitiv accentuat. Tot pe linie de continu-
itate , notăm faptul că apartenența la regiunea urbană Iași defavorizează gradul de 
modernitate locală ca și pe relația cu IDUL. Se înregistrează și diferența între cele 
două modele. Dacă apartenența la regiunea București nu aducea un efect semnifi-
cativ pentru dezvoltarea locală, în analiza asupra IMODloc un astfel de efect există 
și este pozitiv.

Barometru al vieții urbane, instrument  
de bună guvernare comunitar-regională
În pofida faptului că sunt  potențiale, rezultate din calculul distanțelor euclidiene 
față de cele nouă orașe de maximă mărime din România, regiunile urbane analizate 
se dovedesc a fi cu impact real.  Localitățile grupate în aceeași  regiune urbană au 
profiluri specifice. Există , clar, efecte de regiune urbană asupra nivelului de dez-
voltare a localităților, independent de compoziția lor socio-demografică, statutul 
rezidențial și rețelele de comunicare în care sunt implicate. Dacă regiunea urbană 
de apartenență este Cluj, Timiș sau Brașov, orașele din regiune au șanse suplimen-
tare, semnificative, de a fi mai dezvoltate. Prin contrast, apartenența la regiunea 
urbană asociată Iașului constituie o condiționare de defavorizare a fenomenelor 
de dezvoltare locală. Ceea ce , foarte probabil, structurează astfel de relații nu este 
orașul-nucleu al regiunii ci  întregul sistem urban definitoriu pentru regiunea în 
discuție în care intră, desigur, și zonele funcționale aferente centrelor de regiune 
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urbană. Caracteristicile acestor sisteme urbane regionale rămân să fie identificate 
în alt context. Este foarte probabil că vom putea ști mai mult în momentul în care 
se vor multiplica detaliile asupra regiunilor urbane funcționale  din cadrul fiecărei 
regiuni urbane analitice. Deocamdată am argumentat numai ipoteza că inegalită-
țile mari de dezvoltare în cadrul rețelei urbane merg împreună cu niveluri medii de 
dezvoltare umană  mai redusă în regiune.

Configurația națională a regiunilor urbane este clar marcată de puternice su-
prapuneri cu sub-regiuni istorice, arii culturale  sau regiuni de dezvoltare. Constata-
rea argumentează, suplimentar, utilitatea proiectării unor forme de descentralizare 
a României prin luarea în considerație a modalităților de durată de structurare a 
unor arii teritoriale cu profil urban bine conturat. O astfel  de structurare ar putea 
duce la definirea unor unități locale sau micoregionale  viabile, capabile  și să func-
ționeze ca poli de dezvoltare/creștere dar să asigure și mediul identitar adecvat 
pentru localnici.

În planul cercetării fundamentale, înregistrarea unui puternic impact al regiu-
nilor urbane din jurul marilor orașe  asupra dezvoltării  si modernizării locale poate  
contribui substanțial la înțelegerea viabilității de durată a regiunilor istorice, ariilor 
culturale și a regiunilor de dezvoltare actuale.

Analiza sugerează , de asemenea, în plan pragmatic, utilitatea inițieri unui ba-
rometru al vieții urbane care să furnizeze informații pentru diagnoza vieții sociale 
din orașele de peste 50 de mii de locuitori. O astfel de diagnoză ar putea favoriza 
o mai bună guvernare comunitar-regională atât în spațiul urban cât și la nivelul 
localităților dependente de aceste orașe.

În plan  tehnic, abordarea  sugerează necesitatea de a redefini operațional in-
dici de mare eficiență precum IDUL astfel încât să poată fi actualizați nu numai 
funcție de datele de recensământ. Soluția oferită anterior (Burduja, 2014: 397-
421), deși corectă din punct de vedere tehnic, a descurajat, se pare, adoptarea,  prin 
complexitatea de calcul. Cu astfel de actualizări va deveni, foarte probabil, fezabilă 
și calcularea  IDUL pe zone urbane funcționale. Abordările centrate pe zone func-
ționale urbane, ca microregiuni efective, și cele referitoare la regiuni urbane de tip 
analitic  sunt complementare.

Sub aspect metodologic, la un nivel mai general, materialul susține și ideea con-
structivismului în cartografierea socială. În afara cartografierilor strict descriptive, 
de tip atlas, extrem de utile în procesul de cunoaștere, pot fi utile și cartografierile 
care lucrează cu ”tipuri ideale” de harți. Acestea răspund la întrebarea cum ar arăta, 
foarte probabil, anumite configurații cartografice dacă y  ar depinde în esență de 
x. Aplicat, am încercat să răspundem la întrebarea „cum ar arăta regiunile urbane 
ale României dacă sistemul distanțelor între centrul de tip urban mare  și periferia 
de tip comună sau orașe de rang  inferior ar fi principalul factor de determinare de 
efectului de regiune urbană” ?
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Anexa 1. Predictori ai dezvoltării și ai modernității locale pe medii rezidențiale

Tabelul prezintă rezultatele unui model de regresie bazat pe metoda celor mai mici pătrate (OLS), 
aplicat pentru IDUL și IMODloc, separat pe localități urbane și rurale. Analiză cu date nepondera-
te. Dimensiunea demografică a localității este luată în considerație  în seria de predictori. * Varia-
bilă dihotomică pentru care prezența atributului este notată cu 1 și absența acestuia cu 0.  Datele 
din 2011 provin din recensământul Institutului Național de Statistică (INS) din anul respectiv.  
Prin umbrire am marcat coeficienții semnificativ diferiți de zero, pentru pragul de cel mult 0.05. 
Toți coeficienți de regresie (Coef) pentru care nivelul de semnificație (colana P>t) este  egal sau 
mai mic de 0.05 sunt semnificativi sub aspect statistic  și merită să fie interpretați. Semnul alge-
bric al coeficientului, pozitiv sau negativ, indică sensul efectului pe care  predictorul de pe rând 
îl are asupra  variabilei dependente de pe coloană. Exemplu de citire a datelor: cu cat populația 
localității   este mai mare, cu atât IDUL tinde să aibă o valoare mai ridicată, toate  celelalte condiții 
fiind egale. Ln – transformare logaritmică a variabilei de referință pentru evitarea valorilor excesiv 
de mari sau mici din serie.
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Participarea comunității în luarea deciziilor  
pentru dezvoltarea localităților 

Oana Luca

Participarea rezidenților este esențială pentru succesul proceselor de reabilitare, 
renovare sau regenerare a  zonelor de locuit, precum și pentru elaborarea planurilor 
de urbanism sau a strategiilor de dezvoltare. În România participarea comunității 
la luarea deciziilor este posibilă prin intermediul adunărilor publice pentru infor-
mare și consultare prevăzute în legislație.

Întâlnirile publice pentru consultarea populației privind proiectele din cadrul 
planurilor și strategiilor, printre care și cele dezvoltate în cadrul zonelor de locuit, 
au diferite obiective, astfel că strategiile utilizate în acest scop variază de la simplu 
la complex și includ în primul rând selecţia participanţilor și dezvoltarea agendei de 
lucru. Întâlnirile pot avea drept obiect rezolvarea problemelor privind tipul și cate-
goria proiectului care se propune în zonă, luarea deciziilor privind amplasamentele, 
sursele de finanţare și modul de participare a beneficiarilor de proiect, prezentarea 
informaţiilor privind diversele aspecte în cadrul derulării proiectului sau etapizarea 
și responsabilităţile participanţilor la proiect.

Totodată, în cadrul derulării programelor finanţate din diverse surse, prin 
aceste întâlniri publice se asigură creșterea coeziunii comunităţilor beneficiare ale 
proiectului, organizarea acestora la nivel local, prelucrarea informațiilor și stabili-
rea unui punct de vedere care cuprinde efortul local privind subiectele sau tematica 
întâlnirii.

Principiile de organizare a consultărilor publice
a. diseminarea informaţiei: furnizarea informaţiei permite oamenilor să se 

gândească la probleme, la implicaţii și să-și formuleze punctele de vedere. 
b. solicitarea informaţiilor: dovedește o experienţă anterioară a publicului cu 

autorităţile și poate iniţia un dialog constructiv.
c. coordonarea: abilitatea de a conduce consultări publice eficiente depinde de 

modul în care membrii echipei apreciază beneficiile consultării, cum își înţeleg ro-
lurile și cum cooperează unul cu altul.
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d. angajarea publicului în dialog: consultarea publică implică angajarea oame-
nilor în dialog - un flux de informaţii și idei în două sensuri între cel care propune 
proiectul și participanţi pentru a-și exprima părerile. Participarea la dialog în sta-
diul incipient al procesului permite detectarea oricărui potenţial conflict serios și 
ajută la rezolvarea problemelor înainte de a se ajunge la conflict, putând reduce  
pierderile financiare datorate întârzierilor.

Înainte de întâlnire este importantă clarificarea tematicii pentru discuții, de-
terminarea scopului întâlnirii și tipul ei, fiind necesară limitarea la o activitate ce 
poate fi făcută pe o durată prestabilită pentru obținerea unei păreri fundamenta-
le a publicului. Participanții trebuie identificați și informați pentru a contribui la 
dezbateri, fiind necesare instrucţiuni specifice ale întâlnirii, cum ar fi descrieri ale 
propunerilor de proiect. 

În timpul întâlnirii, după precizarea restricţiilor pentru menţinerea unui climat 
de lucru în timpul întâlnirii (de exemplu eliminarea elementelor perturbatoare – te-
lefoane etc.), este de dorit respectarea agendei de lucru în ordinea propusă a subiec-
telor, cu monitorizarea permanentă a timpului propus pentru desfășurarea întâlnirii. 
Chiar dacă participanții ridică probleme conexe tematicii, încurajarea tuturor par-
ticipanţilor la comunicare este necesară. În final se precizează concluzii parţiale pe 
elementele tematicii/subiectelor și o agendă viitoare de lucru (cu precizarea datei).

După întâlnire se implementează deciziile legate de calendarul viitor de lucru, 
sarcini pentru participanţi, informarea populaţiei etc.

O întâlnire fructuoasă, conform celor precizate mai sus, se obţine și cu spriji-
nul mijloacelor de informare printre care se numără:

– scrisori și/sau mesaje telefonice către indivizi potenţial afectaţi de proiect, 
inclusiv proprietarii de terenuri

– scrisori către persoanele sau grupurile de interes
– publicitate în ziarele locale
– conferinţe și comunicate de presă
– telefon linie verde referitoare la proiect privind opiniile populaţiei
– ecrane permanente și centre de informare
– zile de discuţii ale comunităţii în locuri publice
– pagina de web.
La adunările publice pentru promovarea/derularea proiectelor din zona de lo-

cuit pot participa consilieri locali /reprezentanţi ai comunităţilor implicaţi în crea-
rea unei comunităţi eficiente, furnizorii utilităţilor publice (apă, energie, gaz, poștă, 
telecomunicaţii, căi ferate etc.), furnizori ai serviciilor locale (transport public, ma-
nageri ai centrelor comerciale), reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, 
proprietari ai terenurilor din zonă precum și alte persoane a căror prezenţă este 
considerată necesară. 
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Grupurile comunitare și armonizarea intereselor
– Factorii de decizie trebuie să ţină seama, în cadrul activităţii proprii, de inte-

resul comun al grupurilor comunitare, precum:
– grupuri de susținere – cele afectate pozitiv sau negativ de soluţia sau etape-

le derulării proiectului, care au interes în soluţionarea proiectului. Ele pot include 
membri ai comunității și pot utiliza diverse forme de susținere pentru a influența 
opinia publică.

– grupuri de competenţă - grupurile constituite din specialiști care au cunoș-
tinţe, deţin informaţii și pot expertiza operaţiile proiectului în derularea sa.

– grupuri de suport – formate din stakeholderi interesați de politicile orașului 
(de exemplu regenerarea unei zone marginalizate). Acești stakeholderi sunt anga-
jați în dezvoltarea și implementarea politicilor de dezvoltare urbană.

– grupuri de decizie - formate din specialiști sau persoane de care depinde 
luarea unor decizii în ceea ce privește îndeplinirea fazelor proiectului (se regăsesc 
la nivelul comisiilor administrative și includ de asemenea reprezentanţi ai ministe-
rului de resort).

– grupuri de transfer de informaţii și comunicare - grupurile din afara comu-
nităţilor, deţinătoare de informaţii relevante pentru soluţionarea problemelor și 
care pot ajuta în procesul de transmitere de informaţii (specialiștii pe domenii: fa-
cilitatori, proiectanţi, supervizor).

Fluxul informațiilor și dinamica relațiilor dintre shareholderi
Este indicat ca, în cadrul întâlnirilor de consultare publică, fluxul de informații 
să urmeze ciclul evidențiat în figura de mai jos:

 

A spune 

A întreba 

A asculta 

A fi informat în perrmanență 

Schema fluxului de informații la o întâlnire publică

Datele care pot fi prezentate într-o întâlnire publică se pot referi la:
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– viziune, obiective strategice și proiecte cuprinse în cadrul Strategiilor Dez-
voltare Locală, al Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, al Planurilor de Acțiu-
ne pentru Climat și Energie Durabilă ale orașelor;

– informații economico-sociale cum ar fi densitatea populației, rata șomaju-
lui, nivelul educației, minorități etc.;

– informații referitoare la transport și parcări: rata motorizării, procentul par-
cărilor publice/private/cu plată, transport public;

– informații despre clădiri: anul construcției, suprafețe, consumul de energie 
etc.;

– informații despre zona rezidențială: clădiri de locuit, spații comerciale, par-
curi, accesibilitatea cu transport public etc.;

– consumul de energie pentru iluminat public;
– suprafața și starea infrastructurii verzi;
– starea spațiilor publice;
– starea infrastructurii urbane (rețele de alimentare cu apă și apă uzată, ali-

mentare cu energie electrică și termică etc.)
– sisteme pentru managementul deșeurilor municipale;
– starea de precaritate a zonei.
Descrierea zonei poate include una sau mai multe hărți ale situației actuale.
Proiectele eligibile sunt supuse discuţiei publice de către Consiliul Local, acesta 

fiind beneficiar direct al lucrărilor propuse. Misiunea acestuia este de a aduce la 
cunoștinţa locuitorilor comunităţii, intenţia de a se realiza un astfel de proiect. 
Ședinţa Consiliului Local poate fi considerată ca  fiind de forţă majoră și de maximă 
urgenţă pentru rezolvarea intereselor membrilor comunităţii, de aceea convocarea 
membrilor acestuia se face deîndată iar la invitaţia de ședinţă se va preciza data, 
ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia.

Obiectivul întâlnirii este eficienţa consultării (durata scurtă și concluzii perti-
nente). În acest scop trebuie ca participanţilor să li se furnizeze informaţii succin-
te dar importante despre proiect (locaţie, valoare, eficienţă, mod de participare al 
comunităţii, efect social), reacţiile participanţilor să fie selectate (cele care sunt în 
concordanţă cu obiectivul propus) iar explicațiile să fie detaliate conform reacției 
participanţilor. Informaţiile care nu pot fi comunicate trebuie preluate și stabilită o 
viitoare întâlnire pentru explicaţii suplimentare.

Participarea la o întâlnire publică convenabilă și satisfăcătoare va crește în-
crederea participanților în autoritatea locală. În același timp, experiențele bune in-
fluențează pozitiv așteptările funcționarilor față de locuitori crescând dorința de a 
lucra cu ei în viitor.

Printre condiţiile necesare obţinerii unor rezultate favorabile promovării 
propunerilor de proiecte sunt cele cu privire la modul de procedură, calităţile de 
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lider ale participanţilor comunității la întâlnirile publice precum și calităţile de 
moderator ale persoanei care conduce adunarea. Acesta (moderatorul) este obli-
gat să cunoască în detaliu propunerea de proiect supusă dezbaterii, performan-
ţele pe care trebuie să le atingă aceasta precum și eficienţa aplicării proiectului 
în cadrul comunităţii. Nu este lipsit de interes ca moderatorul să posede calităţi 
de lider și de comunicare cu grupuri eterogene de persoane. El trebuie să posede 
arta de a se exprima cât mai eficient, va expune probleme bine fondate adoptând 
o atitudine pozitivă, cu deplină siguranţă, având în spatele acestora, în subsidi-
ar, împuterniciri oficiale și anumite calităţi care oferă autoritate autentică. În 
acest fel moderatorul va inspira respectul participanţilor, îi va antrena în discuții 
impunând disciplină în derularea întâlnirii. El trebuie să aibă bunăvoinţă și înţe-
legere faţă de participanţi având o atitudine calmă indiferent de ceea ce se întâm-
plă, fiind concentrat asupra dialogului, evitând atitudinea rigidă, menţinând în 
permanenţă contactul cu participanţii/partenerii de dialog, vorbind convingător, 
fără exagerări. 

Nominalizarea moderatorului în cadrul întâlnirilor publice va fi efectuată de 
către reprezentanţii administraţiei interesate în realizarea proiectului. Dialogul pe 
care acesta îl va purta cu interlocutorii va trebui să urmeze de regulă următorii pași:

– precizarea problemei asupra căreia se va discuta. Se va avea mereu în vedere 
scopul care trebuie atins;

– interlocutorul va fi lăsat să se exprime liber, încurajat să spună ceea ce îl pre-
ocupă. Discuţia va fi condusă și controlată, canalizând-o către scopul propus prin 
observaţii concrete și întrebări suplimentare;

– se vor evita contrazicerile directe și în special disputele violente, solicitând 
interlocutorului argumente în plus faţă de ceea ce spune;

– întrebărilor puse din public li se vor da răspunsuri clare și precise pentru 
eliminarea oricăror neînţelegeri;

– la sfârșitul întâlnirii se vor prezenta, pe scurt, punctele comune la care s-a 
ajuns; se va urmări să se obţină acordul participanţilor;

– despărţirea amiabilă de participanţi și stabilirea unei eventuale noi întâlniri 
pentru discutarea problemelor asupra cărora nu s-a ajuns la consens;

Rezultatele întâlnirilor publice se consemnează de regulă în procese verbale 
conţinând data întâlnirii, obiectul întâlnirii, organizator, numărul de participanţi 
și moderatorul, discuţii pe marginea materialului informativ, confirmarea prin 
semnătură a participanţilor/liderilor locali. Dacă întâlnirea publică este pentru in-
formare, procesul verbal se anexează de către secretar Hotărârii de Consiliu Local 
pentru a cărui informare s-a organizat întâlnirea. Dacă întâlnirea are caracter con-
sultativ atunci procesul verbal conţine în plus și concluziile întâlnirii, etapele ulte-
rioare datei întrunirii și propuneri semnificative care pot influenţa decizia asupra 
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materialului consultat, responsabilităţi privind luarea deciziei (Consiliul Județean, 
Consiliul Local, regii naţionale etc.). Acest proces verbal este transmis de către pri-
mar organismelor cu putere de decizie. Persoana a cărei obligaţie este întocmirea  
procesului verbal este secretarul Consiliului Local. 

Tipuri de consultări publice
Organizatorul întâlnirilor publice este, conform legii, primarul. În acest scop acesta 
împreună cu personalul din subordine (secretar și ceilalţi funcţionari ai primăriei) 
pregătește materialele care vor fi obiect al informării/ consultării. 

Întâlnirile publice de informare se referă la existenţa unor fonduri care pot 
fi atrase și a condiţiilor de finanţare sau la mediatizarea unor proiecte finanţa-
te cu succes din astfel de fonduri. Publicul poate fi informat de existenţa unor 
ONG, grupuri de acțiune locale interesate în realizarea proiectelor, precum și de 
sarcinile și obligaţiile administraţiei locale fără a se omite lansarea cererii de spri-
jin din partea membrilor comunităţilor în realizarea proiectelor. Se obţine astfel 
un transfer de informaţii, cunoștinţe, abilităţi și atitudini ale liderilor locali sau 
membrilor comunităţii pentru îndeplinirea obiectivului propus. Întâlniri publice 
din aceasta categorie au loc și cu prilejul lansării proiectului sau/și încheierea 
unor faze intermediare ale proiectului, prezentându-se graficul de derulare, mo-
dul de monitorizare din partea autorității locale, prin persoane numite prin Ho-
tărâri ale acesteia.

În cazul întâlnirilor publice de consultare, în pregătirea tematicii se va ţine 
seama de următoarele etape:

Stabilirea motivelor consultării. 
Stabilirea subiectelor consultării.
Stabilirea publicului participant la întâlnire (grupurile de interes).
Modul de răspuns al participanţilor.
Data organizării întâlnirii publice.
Stabilirea moderatorului.
Modul de folosire a concluziilor întâlnirii (raport pentru obţinerea de fonduri 

ș.a.m.d.).
Metode de implicare a publicului în stabilirea unei concluzii obiective sau 

structura organizatorică de sprijin din partea comunităţii.
Evaluarea costurilor proiectului (eligibile și neeligibile) și a surselor financiare 

fezabile (bani, natură, donaţii, sponsorizări, participare voluntară cu muncă).
În România, singurele tipuri de întruniri publice prevăzute în legislație sunt 

pentru informare și consultare, dar implicarea comunității este de dorit și în au-
to-ajutorare și parteneriat, fiind evidențiată în matricea participării din tabelul de 
mai jos.
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Fazele proiectului în funcţie de nivelul implicării comunitare
Sursă: Manualul de planificare comunitară; N. Wates

Matricea Participării

Fazele Proiectului de investiţii

Iniţiere Planificare Implementare Funcţionare și 
Întreţinere

N
iv

el
 a

l i
m

pl
ic

ăr
ii 

co
m

un
it

ar
e

AUTO AJUTO-
RARE
Controlul comu-
nităţii

Comunitatea 
iniţiază singură 
acţiunea

Comunitatea 
planifică sin-
gură proiectul

Comunitatea 
implementează 
singură proiectul

Comunitatea 
întreţine sin-
gură proiectul

PARTENERIAT
Activităţi și 
luarea de decizii 
în comun

Autorităţile & 
comunităţile 
iniţiază împre-
ună acţiunea

Autorităţile & 
comunităţile 
planifică și 
elaborează 
împreună 
proiectul

Autorităţile & 
comunităţile 
implementează 
împreună pro-
iectul

Autorităţile & 
comunităţile 
întreţin împre-
ună proiectul

CONSULTARE
Autorităţile 
solicită opiniile  
comunităţii

Autorităţile ini-
ţiază acţiunea  
după consulta-
rea comunităţii

Autorităţile 
planifică 
proiectul după 
consultarea 
comunităţii  

Autorităţile 
implementează 
proiectul cu con-
sultarea comu-
nităţii

Autorităţile în-
treţin proiectul 
cu consultarea 
comunităţii

INFORMARE
O singură direc-
ţie a circulaţiei 
informaţiilor în 
relaţiile publice

Autorităţile ini-
ţiază acţiunea

Autorităţile 
planifică și 
elaborează sin-
gure proiectul

Autorităţile 
implementează 
singure proiectul

Autorităţile în-
treţin singure 
proiectul

Locaţia se stabilește de către organizatorii întâlnirii în funcţie de numărul de 
persoane posibil a participa. Numărul acestora și categoria grupurilor de interese 
depind de tematica și de rezultatele probabile ale întâlnirii. În selectarea partici-
panţilor, organizatorul trebuie să ţină seama de profesionalismul acestora, de ni-
velul de cunoștinţe legate de tematică, puterea de decizie și măsura în care sunt 
interesaţi de soluţionarea pozitivă a propunerilor din tematică.  Ședinţele vor fi 
ţinute în cea mai încăpătoare sală de consiliu din incinta instituţiei sau, în cazul în 
care interesul manifestat pentru ședinţă este mare, în alte săli din localitate, care 
să permită accesul unui număr cât mai mare de persoane. Ședinţele care prezintă 
interes sporit pot fi transmise în direct prin intermediul posturilor radio -TV locale.

În cadrul pregătirii întâlnirilor publice organizatorul stabilește și rolurile, re-
spectiv moderator, secretar etc. Documentul încheiat dupa fiecare ședinţă publică 
include votul fiecărui membru asupra chestiunilor dezbătute, cu excepţia cazului 
în care votul a fost declarat secret. Minuta astfel întocmită va fi publicată la sediul 
autorităţii publice și pe site-ul propriu.

Detalierea fazelor se face conform tipului de întâlnire, a tematicii stabilite și 
obiectului acesteia conform precizărilor anterioare.



1286 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

În scopul informării participanţilor cu privire la tematica întâlnirii publice, 
organizatorul întâlnirii asigură distribuirea prealabilă a materialelor către fiecare 
participant constituit în reprezentant al unui grup de interese a cărui influenţă în 
luarea deciziei este mai mare. În sala de desfășurare a întâlnirii publice vor fi expu-
se planșe informative conţinând detalii cu privire la tematica întâlnirii, diagrame, 
machete și fotografii, ale căror formă și conţinut pot ajuta la luarea deciziei. Pentru 
preluarea părerilor participanţilor pot fi distribuite chestionare, care vor fi colecta-
te și prelucrate după terminarea întâlnirii.

Documente încheiate și difuzarea lor
Discuţiile și rezultatul întâlnirii publice sunt consemnate într-un proces ver-

bal, conform celor prezentate mai sus. Din categoria concluziilor prezentate în pro-
cesele verbale pot fi regăsite, în urma dezbaterilor, elemente cu privire la:

– evaluări ale costurilor; 
– resurse financiare și sponsori;
– responsabilităţi de patrimoniu;
– responsabilităţi privind iniţierea și /sau derularea proiectului 
– stadii intermediare în derularea proiectului; 
– finalizare, preluare patrimoniala;
– întreţinere și exploatare;
– sugestii și propuneri referitoare la proiectele puse în discuţie.
Materialele rezultate în urma întâlnirii se vor difuzează factorilor de decizie la 

nivel superior precum și grupurilor de interese care au sau pot  avea responsabili-
tăţi în derularea proiectului. 

Respectarea fluxului logic de informații este fundamental pentru schimbarea 
opiniei locuitorilor cu privire la întrunirile publice. Populația trebuie să participe 
la un dialog coerent, pentru a-și rezolva problemele, fără teama de a-și exprima 
opiniile. Cadrul legal existent în organizarea întâlnirilor publice, împreună cu expli-
carea procedurilor pentru dezvoltarea de întruniri publice, va permite cetățeanu-
lui, membru al comunității, partenerul de dialog al administrației publice locale, 
să devină cel mai important participant la deciziile privind planificarea urbană și 
teritorială, de mediu și, în cele din urmă, a calității vieții urbane.



Societatea în rețea. Conectivitate, cooperare  
și competitivitate în managementul urban.  
Management public colaborativ.
Studiu de caz: Insula Sinaia 

Marian Panait

Există practica inventarierii elementelor urbane vizibile care bine gestionate ar 
duce la o administrație publică locală eficientă. Este o metodă bună, clasică dar 
incompletă. Dincolo de asfalt, curățenie și investiții, se află viața de zi cu zi a fie-
cărui locuitor. Acesta are nevoi specifice pentru a se simți integrat cu adevărat în 
viața orașului. Cum îl determinăm să fie cetățean activ și dornic de implicare? Cum îi 
satisfacem nevoile de bază astfel încât să își dorească un trai mai bun în comun? Care îi 
sunt valorile la către trebuie să ne conectăm pentru a da vieții sale sensul contribuției?  

 
Par întrebări nepotrivite din partea unei administrații locale dar, în fapt răs-

punsurile la ele declanșează o reală apartenență la o comunitate urbană. Un raport 
care nu va lua în calcul gradul de implicare cetățenească, retenția localnicilor, dorin-
ța de a locui permanent în oraș, încrederea în serviciile publice locale și viziunea pe 
termen lung o să fie doar o statistică completată de o listă cu sarcini bifate.  

Muntele = „un bolovan care nu o să se miște de aici” 
Sinaia anului 2004 - un primar tânăr câștigă alegerile la o diferență infimă de voturi 
(o scară de bloc) și redă speranța renașterii orașului. Se trezește într-o administra-
ție anchilozată, cum încă sunt multe, din păcate, în România anului 2020. Alege să 
meargă pe cartea tinerilor și a viitorului. Construiește pe termen lung 10-15-20 de 
ani. Pare utopic și generează neîncredere. Schimbă regulile jocului administrativ, 
duce bătălii și arată că se poate. Atacă clasic și reface cea mai lungă și veche stradă 
din oraș, adăugând o garanție de zece ani. 

Era nevoie de un element de siguranță pentru a declanșa o nouă temă. Dacă îți 
rezolvi o nevoie pe termen lung atunci poți prelua alta. Am creat așteptare și încre-
dere dar nu era îndeajuns pentru a mișca o comunitate, aveam nevoie de percepția 
reală a locuitorilor. Cum văd ei orașul și unde se situează în raport cu el?

  Soluția a fost o consultare publică reală, gigantică pentru nivelul local și sus-
ținută de un efort pe termen lung. Altfel spus, am aplicat un chestionar, ca la un 
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recensământ. Am cules date, percepții, mesaje, soluții și așteptări. Un element ne-a 
surprins și ne-a provocat: „peste 60% dintre sinăieni vedeau muntele ca pe un bolovan 
care nu le aduce niciun beneficiu în viața de zi cu zi” - pentru un oraș de munte să des-
coperi renegarea elementului definitoriu era definiția morții clinice post comunism 
și trecuseră deja ceva ani de la Revoluție.  

 Am înțeles atunci că bătălia trebuie dusă pe termen lung și că trebuie să acti-
văm alte resorturi pentru a schimba această percepție. S-a declanșat o luptă pentru 
supraviețuire. Construim un oraș-o comunitate sau ajungem un loc care are un 
castel frumos și un munte? 

16 ani mai târziu suntem stațiunea de schi numărul unu din România, model 
de guvernare locală, magnet pentru investitori, campioni la atragerea de fonduri 
pentru orașele mici și lider în inițiative locale, transformate în politici sau proiecte 
naționale. Acum construim România de jos în sus.

Ce a facut diferența? Răspunsul este evident: am pus în centrul muncii admi-
nistrative cel mai greu element de atins - impactul asupra fiecărui locuitor. 

O noua stare de spirit (new local mindset). Academia Sinaia
Ca orice oraș mic nu avem parte de șansa mediului universitar care să ne atragă sau 
să ne păstreze tinerii în oraș. Și nu mă refer acum la sistemul pe care îl generează o 
universitate în plan economic sau pe piața muncii calificate, ci la zumzetul și vibra-
ția pe care o generează și o impregnează în locul unde se formează viitoarele gene-
rații. A trebuit să găsim alternativa locală pentru a genera acest spirit, așa a apărut 
Academia Sinaia - mediul în care o dată pe an se întâlnesc toți cei care au dus 
numele orașului dincolo de granițele sale. Olimpici, campioni sportivi, medaliați, 
profesori de elită, invitați de onoare și administrația locală. Un spațiu în care îi ono-
răm pe viitorii lideri locali și unde milităm pentru o temă de interes comun. A fost o 
formă de a crea o legătură de tip alumni pe care o vei păstra mereu, iar la nevoie îți 
vei aduce contribuția. În 15 ani de existență, cu o medie de 150 de „academicieni” 
pe an, am ajuns la o rețea de 2250 de localnici pe care îi unește educația locală.  

Timpul a dovedit investiția bună. Au început să revină tinerii în oraș, dezbate-
rile locale și-au modificat substanța, devenind generatoare de idei reale pentru co-
munitate, iar cel mai plăcut sentiment este cel de apartenență la o formă de rețea, 
care din umbră veghează la bunul mers al orașului.

Administrația la orice nivel al ei suferă din cauza practicilor (procedurilor) 
vechi, a incompetenței și a lipsei de asumare a statutului de for decident (se mani-
festă acea neasumare a responsabilității și pasarea deciziei, ceea ce duce la blocaje, 
irosirea resurselor și involuție).  

Am găsit în 2004, un apărat administrativ îndepărtat de cetățeni, cu o doză 
majoră de aroganță și neprofesionalism. Un adevărat generator de involuție și in-
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satisfacție. În scurt timp ne-am izbit de blocajul tipic funcționăresc a cărui motto 
era „primarii vin și pleacă, noi conducem orașul și trebuie să stăm uniți prin orice mijloc”. 
Era clar că o schimbare radicală peste noapte ne era imposibilă, așadar am ajuns în 
următorul punct: fie îți pregătești personalul, fie îl înlocuiești.  

Am riscat și am ales cartea binelui pe termen lung, cu pași mici. Mergând pe 
drumul formării de personal. Am scris programul de formare internă, Echipa ta-
ET (exact ca numele extraterestrului), menit să refacă valorile de bază ale funcțio-
narului public, să introducă elemente de lucru din mediul corporate, să construiască 
o echipă de experți și să genereze plus valoare în viața locală.  

Acum avem minim două stagii de formare pe an unde lucrăm la strategii in-
terdepartamentale, noi servicii electronice sau mecanisme financiare. La început 
abordam teme la nivel individual pentru a declanșa dorința de autodepășire, fă-
ceam evaluări de grup și rescriam procedurile de lucru. Astfel a luat naștere un nou 
curent intern de a arăta că se poate și că este o onoare să lucrezi în Primăria Sinaia.  

Rezultatele interne le resimțim, dar beneficiarii direcți sunt localnicii care își 
primesc serviciile de pe statutul de client. Activăm într-un mediu pe care presa l-a 
definit „corporate-administration”, poate și prin prisma mediului de lucru - avem 
spații deschise, ghișee fără guri de vizitare, suport informatic în tip real, spații de 
întâlniri în comun, acces controlat, semnături digitale și cultură organizațională.

VIA Sinaia –design verde deschis. Un proiect care îți schimbă viața
Imaginați-vă un centru de oraș, trecut de la strălucirea regală în prezentul marcat 
de comunism. Ciopârțit și bandajat încât să pară în viață. După ce aveți fixată ima-
ginea în minte încercați să îi redați frumusețea și dorința de a dăinui. 

Suntem în Sinaia lui 2012. Cel mai ambițios proiect de regenerare urbană avea 
să înceapă. Studii de fezabilitate, cereri de finanțare, drumuri în miez de noapte 
pentru a ajunge primii la finanțator și un entuziasm echivalent cu nașterea pro-
priului copil. Energie bună alimentată de gândul că trebuie să redăm sinăienilor, un 
oraș cu care să se mândrească în fața turiștilor și să își dorească rămânerea acasă. 
În esență discutăm despre refacerea din temelii a trotuarelor, a carosabilului, a spa-
țiilor verzi, a mobilierului urban și a sistemului de iluminat.  Dar nu asta avea să ne 
aducă rezultatul dorit. Trebuia să fie un proiect al tuturor și a fost! 

Începe cu ce nu îți place și transformă-l în locul tău de întâlnire cu cei dragi. 
Dacă vrei să mergi cu familia de mână pe bulevard, cât de mare trebuie să fie spațiul 
pietonal? Așa am aflat că avem nevoie de un minim de cinci metri.  Unde vrei să stai 
când vrei să privești muntele? Acolo am pus băncile. Dacă trebuie să vorbești unei 
mulțimi și toți trebuie să te audă la fel de bine, dar să fie în afară unei săli, ce loc 
alegii? Un amfiteatru, chiar în fața Primăriei în stil roman și cu acustica specifică, 
pare locul ideal. Vrei să ai antreprenori locali pe care să îi vadă toți călătorii, atunci 
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pune-i în centrul orașului și lasă-i să răspândească cultura locală. Ești cunoscut 
drept un oraș verde, atunci ajută natura să se dezvolte sănătos, nu o eradica pentru 
a aduce betoane. Creează parcări unde deja există obiceiul parcatului, dar încura-
jează transportul în comun în acele zone. Vrei mai puține autoturisme în oraș și 
un trafic domol și plăcut, atunci deschide noi rute alternative centrului și folosește 
elementul central ca o arteră de legătură, nu ca stradă principală. Îți dorești visare 
dacă ești la munte, atunci ridică privirea către cer și vezi înălțimea vârfurilor care te 
înconjoară. Coboară cablurile în subteran și lasă-ți ochii să bucure.  

Acceptarea schimbării pe care o generează un proiect de infrastructură mare 
este colosală într-o țară a șantierelor începute și neterminate. Să promiți că o să 
fie bine nu este îndeajuns. O asemenea lucrare naște deranj mare, sperie turiștii, 
destabilizează economia locală și atrage disconfort zilnic. A fost nevoie de o comu-
nicare directă și permanentă cu cei din zona de impact, încă de la scrierea proiectu-
lui, dar și pe perioada implementării, până la petrecerea de final. Am adunat rând 
pe rând agenții economici, hotelierii, cum li se spune în limbaj local, locuitorii din 
zonele ce urmau a fi reconstruite și deținătorii de utilități publice, în cadrul sesiu-
nilor de dezbateri publice și apoi în cele de prezentare a stadiului proiectului. Am 
alocat oameni și am creat canale de comunicare publică de la mediul online la cel 
tipărit.  A apărut un nou sinăian, Gigi, care trimitea scrisori familiei și rudelor prin 
care le împărtășea viața de șantier - un extras spre exemplificare, îl las aici, este din 
ediția cu numărul unu a Jurnalului de Șantier.

După ce termini un proiect frumos, trebuie să te asiguri că se păstrează și se în-
trețin lucrările astfel am atașat proiectului și componenta de CCTV - supraveghere 
video, cu dispecerat monitorizat permanent de către Poliția Locală.  
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VIA Sinaia- design verde deschis dincolo de lucrări fost o mișcare de unificare 
a comunității. O declarație deschisă către transparență, protecția mediului, mobili-
tate, arhitectură urbană și implicare civică. 

Orașul Viitorului. AICI și ACUM 
În viața fiecărei comunități apare un moment zero. Clipa care dictează forma pe 
care o va lua orașul. Este o formă de vibrație generală, un pic debusolantă, dar simți 
că ceva este în aer, o așteptare. Administrația are datoria de a simți acest moment 
și de a oferi comunității viziunea pe termen lung.  

După 14 ani de lucru la renașterea orașului (2004-2018) ne-am asumat viitorul 
dincolo de noi.  

Am plecat de la încrederea acordată guvernării locale și ne-am legat în fața lo-
cuitorilor printr-o  Misiune - jurământ de a servi Aici și Acum sinăienii și orașul. 
Am dat sens prezentului. Ne-am propus: atragerea oricărei resurse care să aducă un 
plus calității vieții localnicilor, promptitudine în rezolvarea solicitărilor, digitaliza-
rea serviciiilor și multiplicarea rezultatelor.  

Doi ani mai târziu avem 4815 euro câștigați pe cap de locuitor și 10 proiecte 
care ne vor schimba cu totul modul de viață. Le-am dedicat un întreg festival local, 
Sinaia Forever 2019, sub tema UN oraș - O comunitate, care sună pe scurt așa: 
„Începem cu Iluminatul inteligent, care va face să dispară cablurile din zona ve-
che, intrăm apoi în sfera educației unde Sinaia 3.0 și Zino vor redesena spațiile în 
care creștem viitorii lideri, trecem în zona sănătății unde găsim noul Spital Sinaia, 
pășim apoi în Parcul Știrbei și în Centrul-S, locuri de bine pentru cei care își ca-
ută relaxarea, dar și persoanelor vârstnice active, continuăm la înălțime, pe noile 
piste pietonale din NoCo2, care ne duc către EcoBus, iar la final ne parcăm în hub-
ul de transport nepoluant Park&Ride și rămânem conectați la Wifi4EU.” (extras 
din prezentarea dată publicității pentru a exemplifica interconectarea proiectelor și 
obiectivelor strategice pe care le atingem). Fiecare proiect are pagină de facebook, 
dacă doriți să interacționați cu el.   

#RomâniadeJosînSus 
Trebuie să vedem dincolo de noi și de limitările cu care am fost hrăniți. Avem dato-
ria de a rămâne orașul care a pus mereu comunitatea pe primul loc. Un oraș de prim 
rang, un adevărat „trend setter” în administrație, un loc al oamenilor liberi, dar mai 
ales un oraș creativ și la înălțime. 

Siguri suntem o insulă. Din acest motiv am decis să trecem dincolo de granițele 
teritoriale. Am lansat programe prin care exportăm modurile de lucru și de viață. 
„O zi la Sinaia”- pentru tinerii din comunitățile rurale de pe o rază de 150 km 
față de Sinaia, cărora le suportăm costurile unei zile la Sinaia, în care beneficiază 
de o experiență de învățare prin care sperăm să îi facem activi în satele lor. „POS 



1292 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

- practici bune” - pentru personalul din administrație unde prezentăm modelul 
nostru de administrație funcționarilor publici și decidentilor locali din țară. „Stagii 
de practică” - pentru studenții din sectoarele în strânsă legătură cu administrația 
publică și cu guvernarea locală.  

Nu ne limităm la ce am făcut, împingem viziunea noastră și politicile locale la 
nivel central. 

Avem acum în plan prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Comar-
nic-Sinaia-Bușteni-Azuga-Predeal-Râșnov preluarea proiectului autostrăzii Văii 
Prahovei. Primii pași s-au făcut pentru a avea cadrul legal, am găsit sursa de finan-
țare europeană, curând trecem la scrierea proiectului final. 

Crez. Nu pot încheia fără a dezvălui ce ne mână mereu în a ne autodepăși. 
Avem un crez în valorile libertății individuale și lăsarea unei lumi mai bune după ce 
nu vom mai fi aici. 

Luăm tot ce avem bun și punem în comun! 
 



Investiții și investitori. Administrație deschisă  
către sectorul privat.
Studiu de caz: Municipiul Oradea

Alina Silaghi

Dezvoltarea municipiului Oradea din ultimii ani demonstrează capacitatea admi-
nistrației locale de a transpune în realitate o viziune de dezvoltare urbană pe model 
european. În acest sens, atragerea investiţiilor și dezvoltarea economică a orașului 
constituie prioritate zero, alături de eficiența în deciziile publice și transparență. 
Strategiile urmărite sunt centrate pe o calitate a vieți cat mai buna pentru oameni: 
transport local cat mai eficient, utilizarea resurselor in mod corect, investiţii in in-
frastructura, accesibilizarea zonei, conectarea cu zona metropolitana, crearea unei 
structuri specializate in relațiile cu investitorii, deschiderea administrației locale 
către o debirocratizare, utilizarea tehnologiei in servicii oferite către populaţie și 
către sectorul privat, precum si dezvoltarea zonelor de agrement, turism și dez-
voltarea zonelor pietonale dedicate oamenilor, parcări sub/supraterane noi pentru 
degajarea traficului.

Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. (ADLO)  deține pa-
tru titluri de parc industrial, pentru cele patru amplasamente situate pe Calea 
Borșului (130,02 ha) – Parcul Industrial Oradea I, pe strada Ogorului (83,5 ha) 
– Parcul Industrial Oradea II, pe strada Uzinelor- Parcul Industrial Oradea III (15 
ha) si pe strada Corneliu Baba – Parcul Industrial IV (6,5 ha - urmeaza extinderea 
20 ha), www.adlo.ro. 

ADLO dorește o dezvoltare cat mai buna si corecta a zonei industriale precum 
și a orașului Oradea, in acest sens compania s-a implicat in noi proiecte de sprijinire 
și atragerii de forța de munca, una din problemele cele mai actuale ale perioadei pe 
care o traversam.

ADLO se implica activ in susținerea învățământului profesional si tehnic , a 
învățământului in sistem dual, a Scolii Internaționale din Oradea cu predare in 
sistem Cambrige, centrul de tineret The Spot – orientare in cariera prin educaţie 
integrata , susţine și promovează mediu antreprenorial prin dezvoltarea parcurilor 
industriale existente și dezvoltă noi proiecte.
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Parcurile industriale din Oradea – facilități pentru investitori, beneficii 
pentru locuitori
Gradul de ocupare al parcelelor de către investitori este următorul:

•  Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I – 99,6%;
•  Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II – 52%;
•  Parcul Industrial Eurobusiness Oradea III – 58%;
•  Parcul Industrial Eurobusiness Oradea IV – 0%.
Numărul rezidenților în cele trei parcuri industriale la sfârșitul anului 2019:
1.  Parcul I – 50 rezidenți
- Valoarea totală a investițiilor asumate: 316,111,206 euro
- Numărul locurilor de muncă asumate: 6.600
- Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2019: 5.800
- Din cei 50 rezidenți ai parcului, 44 au activitate în parc la sfârșitul anului 

2019
2.  Parcul II – 33 rezidenți
- Valoarea totală a investițiilor asumate: 66,995,610 euro
- Numărul locurilor de muncă asumate: 1700
- Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2019: 700
- Din cei 33 rezidenți ai parcului, 22 au activitate în parc la sfârșitul anului 

2019
3.  Parcul III – 14 rezidenți
- Valoarea totală a investițiilor asumate:  13,914,250 euro
- Numărul locurilor de muncă asumate: 280
- Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2019: 45
-  Din cei 14 rezidenți ai parcului, 4 au activitate în parc la sfârșitul anului 

2019
Pentru toate amplasamentele au fost finalizate și aprobate Planurile Urbanis-

tice Zonale, precum și proiectele tehnice pentru dotarea cu utilități publice, inclu-
siv racordarea la rețelele orașului. 

În iunie 2016 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a obținut licența de 
distribuție a energiei electrice în Parcul Industrial nr. I, iar prin Decizia ANRE 
nr. 2043/20.12.2016 au fost aprobate tarifele de distribuție aplicabile în acest 
parc începând cu data de 01.01.2017. În noiembrie 2018, prin Decizia ANRE 
1734/01.11.2018, s-a obținut extinderea Licenței de distribuție și pe Parcul Indus-
trial II.

Serviciile oferite de Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA rezidenților 
parcurilor industriale:

•  Asistență în selectarea locației pentru realizarea investiției – informații re-
feritoare la: indicatorii statistici regionali/locali, mediul de afaceri local, sistemul 
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de învățământ, sistemul de transport public, infrastructura de utilități și costurile 
utilităților, costurile realizării investiției, facilitarea de întâlniri cu instituții/agen-
ții publice)

•  Asistență în realizarea investiției – informații referitoare la racordarea la re-
țelele de utilități publice, reglementări de urbanism aplicabile în zonă, asistență în 
relația cu structuri ale instituțiilor publice cu atribuții în avizarea investițiilor

•  Asistență după finalizarea investiției, pe durata desfășurării activității – 
facilitarea relației cu companiile publice furnizoare de utilități-pentru semnarea 
contractelor de racordare dar și pentru intervenții în caz de avarii și pentru co-
municarea întreruperilor anunțate la furnizarea de utilități, asistență în relația cu 
Inspectoratul Școlar Județean Bihor și instituțiile de învățământ

•  Servicii de administrare a spațiilor comune – amenajarea, întreținerea 
și salubrizarea spațiilor verzi, deszăpezirea drumurilor, achitarea costurilor cu 
energia electrică la sistemul de iluminat public și la stația e pompare a parcului 
industrial

•  Alimentarea cu energie electrică – elaborarea studiilor de soluție pentru ra-
cordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a parcului industrial, emiterea 
avizelor tehnice de racordare, semnarea contractelor de racordare, monitorizarea și 
contorizarea consumurilor, refacturarea energiei electrice consumate

Orasul Oradea a atras si investit in ultimii 11 ani peste 380 milioane fonduri 
europene , in cele 3 parcuri industriale a atras fonduri private de peste 400 milioa-
ne euro si doar in cele 3 parcuri industriale functionale s-au creat pana la 8.500 de 
locuri de munca.

In anul 2019 societatile din parcurile industriale au contribuit la Bugetul Local 
în cuantum  de 21.389.639 lei astfel:

– Venituri din vânzarea terenurilor: 7.114.305 lei 
– Venituri din taxa de autorizaţie de construcţie:  833.019 lei
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– Venituri din cota defalcată din IVG: 10.106.533 lei
– Venituri din impozite pe clădiri și teren 3.335.782 lei

Proiecte noi în implementare:
1. Incubator de afaceri – „Cresc Oradea Mare”
Primăria Municipiului Oradea, administrator ADLO,  au semnat contractul de 

finantarea unui Incubator care să devină un CENTRU AL CREATIVITĂȚII ȘI INO-
VAȚIEI pentru antreprenorii creativi. Locul în care creația acestor antreprenori să 
fie pusă sub lumina reflectoarelor prin organizarea de acțiuni (traininguri, confe-
rințe, zile dedicate/sub-domenii, târguri, etc) care să atragă din ce în ce mai mulți 
membrii și followeri (bloggeri, presă locală și internațională, creativi internaționali, 
schimburi de experiență, etc). 

2. Grădiniță – EBP I
In fiecare parc industrial ADLO deține o parcelă destinată a fi un centru de ser-

vicii. In acest sens în urma solicitărilor în primul parc industrial dezvoltat la Ora-
dea, Primăria Municipiului Oradea construiește o grădiniță, tot printr-un proiect 
finanțat din fonduri europene.

3. Centru de servicii – EBP I SI EBP II
Proiectul de investiție constă în construirea de către Investitor a unuia sau 

mai multor imobile cu spații destinate desfășurării următoarelor activități:
– Sală multifuncțională cu servicii de alimentație publică/restaurant, cores-

punzătoare pentru evenimente corporate și prevăzut cu loc de joacă pentru copii;
– unitate de cazare in regim hotelier (minim 10 camere);
– sală de fitness;
– servicii medicale (cabinete medicale, punct farmaceutic); 
– instalare bancomat multifunctional;
– punct de curierat;
– parcare.
4. MakeIT in Oradea
Autoritatea locală, alături de reprezentanții firmelor locale din domeniul IT au 

elaborat un program de măsuri intitulat ”Realizează-te în Oradea!” care va creș-
te gradul de  interacțiune între municipalitate, licee orădene, universitate și firmele 
orădene consacrate din domeniul IT, oferind o șansă reală tinerilor de a rămâne sau 
(re)veni în Oradea.

– Pachetul de măsuri propus în acest sens cuprinde:
– Constituirea unui fond de investiții pentru susținerea start-up-urilor orăde-

ne din domeniul IT
– Reducerea impozitului pe proprietate pentru spațiile utilizate de companii 

din domeniul IT



III. URBANIZARE: MEGA, SMART, WELL CITIES / 1297

– Susținerea financiară a studenților înscriși la universitățile din Oradea, spe-
cializări axate pe un curriculum din domeniul IT (suportarea din bugetul local a 
cheltuielilor de cazare și masă)

– Organizarea de întâlniri ale elevilor din ciclul liceal cu reprezentanții firme-
lor de IT locale

Încurajarea elevilor de la liceele orădene să se înscrie la facultățile cu 
specializarea din domeniul IT din cadrul universităților din Oradea (burse 
școlare pentru elevi din clasa XI și XII)

5. The Spot
Primul centru de educatie integrata din regiune ce urmareste :
– dezvoltarea abilităților tinerilor atât formale cât și non formale în vederea 

pregătirii lor pentru viața adultă prin educație integrată/orientare în carieră
– va răspunde atât nevoilor tinerilor dar și a trainerilor(educatori, profesori, 

consilieri educaționali)
6.  Locuinte de serviciu
Se doreste realizarea unor unitati de cazare , blocuri de locuinte, pentru per-

sonalul care vine catre companiile oradene si care sa poata fi inchiriate de catre 
companii in imediata vecinatate a zonei industriale.

7. Campus universitar nou
Obiectivul general al proiectului este creșterea relevanţei învaţământului 

universitar orădean în relaţie cu piaţa regională a forţei de muncă în sectoare eco-
nomice competitive (tehnologia informaţiilor și comunicaţiilor; industrii creative; 
industria auto și componente; textile și pielărie; turism și ecoturism; energie și 
management de mediu; sănătate și produse farmaceutice) prin reabilitarea, mo-
dernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaţionale a Universităţii din 
Oradea. Proiect finantat cu fonduri europene in valoare de 6,5 milioane euro si 
consta in: 

– 6 Corpuri de clădire reabilitate/modernizate/echipate/dotate; 
– 86 Spații de studiu și cercetare și laboratoare echipate și dotate;
– 4 Laboratoare echipate și dotate pentru crearea de facilităţi suplimentare 

faţă de minimul legislativ pentru îmbunătăţirea accesului și participării persoane-
lor dezavantajate la sistemul de învăţământ superior; 

– 1 Corp de clădire dotat;
– 12.027,61 mp suprafață desfășurată modernizată; 
8. Centru de transfer tehnologic
Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea                                              

– ”Smart Industries”
Prin proiect in valoare de 6.5 milioane euro se va construi și dota o cladire 

(parter+1etaj). Echipamentele prevazute in dotatare  vor corespunde unor tehno-
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logii avansate și vor raspunde nevoiilor specifice indentificate impreuna cu mediul 
economic local, pentru domeniile:

– Linii de Automatizări și programare cu roboți de sudura integrati.
– Centre cu comandă numerică, robotică. 
– Producție aditivă.
– Inteligență artificială.
– Servicii de managementul calității.
Totodată, si concentrarea municipalității asupra: “Realizarea unui sistem de 

transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, 
socială și teritorială și care să asigure o bună calitate a vieţii în arealul Municipiului Ora-
dea”, aici amintim achiziția a 10 tramvaie noi, 10 autobuze hybrid si 25 de autobuze 
electrice, 

Realizarea de coridoare de mobilitate urbana, separarea benzilor pentru mijloacele 
de transport in comun, pasaje subterane, supraterane, noi poduri peste Crișul Repede, 
proiect integrat piste pietonal si de biciclete.



Orașul european. Priorități europene de dezvoltare. 
Studiu de caz: Municipiul Reșița

Grațian Dobre

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) 
nr. 1301/ 2013, este implementată în România prin intermediul Programului Ope-
rațional Regional 2014-2020, în cadrul căruia a fost stabilită o axă prioritară, re-
spectiv Axa prioritară 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 menționează că, în cadrul acestei axe priori-
tare, vor fi combinate obiective tematice și priorități de investiții relevante pentru 
dezvoltarea orașelor strategice la nivelul județelor din România.

De asemenea, Acordul de Parteneriat 2014-2020 stipulează că, în funcție de 
nevoile locale specifice, investițiile pentru dezvoltarea urbană durabilă, cuprinse 
în Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), finanțate prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, vor fi completate cu investiții efectuate în cadrul 
altor axe prioritare ale POR 2014-2020, dar și prin alte programe operaționale, în 
baza unui mecanism de prioritizare a finanțării proiectelor, dezvoltat cu precădere 
la nivelul Programului Operațional Regional.

Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 include priorități de investiții aferente ur-
mătoarelor Obiectivele Tematice (OT):

Obiectiv Tematic Prioritate de 
investiții aferentă 
Regulamentului 
FEDR

Obiective nclusiv 
aferente Axei 
prioritare 4 a 
POR 2014-2020

Tipuri de activități

OT 4 – economie cu 
emisii reduse de CO2 

PI 4 € – mobilitate 
urbană durabilă

4.1 măsuri pentru reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon 
în zonele urbane (prin 
modernizarea/extinderea 
trasportului public urban, 
nclusive achiziția de mijloace 
de transport, crearea/mod-
ernizarea pistelor de bicicliști 
și a zonelor pietonale etc.).
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OT 6 – conservarea 
și protecția medi-
ului și promovarea 
utilizării eficiente a 
resurselor 

PI 6 € – îm-
bunătățirea mediului 
urban, revitalizarea 
orașelor

4.2 revitalizarea zonelor urbane 
(reconversia și refuncțional-
izarea terenurilor abandonate 
etc.)

OT 9 – promovarea 
incluziunii sociale, 
combaterea sărăciei 
și a discriminării 

PI 9 (b) revitalizarea 
fizică, economică 
și socială a comu-
nităților defavorizate

4.3 acțiuni integrate pentru 
comunități marginalizate 
prin :  clădiri pentru activ-
ități educative, culturale și 
recreative; zone verzi de mici 
dimensiuni, piețe publice, 
scuaruri, părculețe, etc.; străzi 
urbane și utilități de bază la 
scară mică

OT 10 – investiții în 
educație, formare și 
formare profesion-
ală pentru compe-
tențe și învățare pe 
tot parcursul vieții

PI 10 (a) – in-
vestițiile în educație, 
în formare, inclusiv 
în formare profe-
sională

4.4 și 4.5 infrastructura de educație 
(creșe, gradinițe, licee tehno-
logice, școli profesionale) 

Municipiile reședință de județ sau, după caz, municipiile reședință de județ 
împreună cu unitățile administrative din zona funcțională urbană, aflate în zona 
imediată a acestora au elaborat Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană și Planuri 
de Mobilitate Urbană Durabilă (PNUD), acestea reprezentând condiția principală 
și cadrul pentru selectarea la finanțare mai întâi a ideilor de proiecte, dezvoltate 
în fișe de proiecte și apoi a proiectelor individuale, în cadrul obiectivelor specifice 
ale acestei axe prioritare. Pentru Polii de creștere, SIDU și PMUD sunt întocmite 
la nivelul Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară sau Zonelor metropolitane.

Alocarea financiară a Programului Operațional Regional pentru perioada 
2014-2020 se ridică la 6.289.895.646 euro, cu o rezervă totală de performanță de 
410.104.354 euro1, din care suma atribuită axei 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane 
Durabile este de 1.178.829.788 euro2  - reprezentând 18,74% din total.

Dacă prin intermediul Axei 4, Municipiile reședință de județ, celelalte axe ale 
POR 2014-2020 au fost disponibile tuturor administrațiilor urbane în regim com-
petitiv, indiferent de rangul orașului. 

Parcursul Municipiului Reșița pentru accesarea fondurilor europene disponibi-
le pentru perioada 2014-2020.

Municipiul Reșița a început să se pregătească în vederea accesării fondurilor 
europene începând cu anul 2016. În primul rând au fost actualizate și puse în acord 

1 Conform articolului 96 alineatul (2) primul paragraf , litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013

2 Conform articolului 96 alineatul (2) primul paragraph,  litera (d) punctul (ii) din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013
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cu cerințele POR 2014-2020 documentele strategice ale municipiului. Astfel s-au 
conturat SIDU și PMUD. Această pregătire a venit cu un decalaj notabil față de în-
ceputul ciclului de finanțare demarat în 2014, însă a coincis cu primul an de lansare 
a accesării finanțărilor nerambursabile, atât prin POR dar și prin alte programe 
precum POCU, datorită lentorii autorităților centrale cu rol de Autoritate de Mana-
gement în definitivarea Ghidurilor specifice axelor de finanțare.

SIDU a Municipiului Reșița are o orientare în timp până la nivelul anului 2025 
și dezbate șapte priorități de dezvoltare locală cu obiective și ținte specifice. Docu-
mentul cumulează acele poiecte și programe de dezvoltare locală menite să revita-
lizeze municipiul pe toate planurile, poziționându-se în direcția creșterii calității 
vieții.

Prioritățile stabilite în cadrul SIDU Reșița sunt următoarele3:
1. Pol de dezvoltare și revitalizare urbană. Asigurarea unei dezvoltări urbanis-

tice propice, a unei infrastructuri tehnico-edilitare bune și revitalizarea zonelor de-
gradate; accesul facil al cetățenilor la utilitățile urbane.

2. Mobilitate urbană sustenabilă. Un oraș cu o infrastructură locală de trans-
port modernă, un transport public local eficient și atractiv pentru cetățeni, o in-
frastructură eficientă de piste pentru bicicliști și spații de parcare.

3. Economie și turism sustenabil. Un oraș renăscut deschis spre inovare, atră-
gător pentru investitori cu potențial de dezvoltare de investiții în sfera direct pro-
ductivă, a serviciilor și a segmentului de turism sustenabil prin exploatarea zonelor 
turistice periurbane și montane din vecinătate.

4. Oraș verde, eficient energetic și cu emisii reduse de carbon. Un oraș cu o 
infrastructură verde propice, bine planificată, vitală pentru protecția oamenilor și 
a biodiversității naturale, un oraș eficient energetic bazat pe siguranță energetică și 
clădiri eficiente energetic, un oraș liniștit, curat și plăcut cetățenilor.

5. Creșterea calității vieții cetățenilor și a responsabilității sociale. Un oraș 
care să ofere siguranță cetățenilor, egalitate de șanse, oportunități și potențial în 
ceea ce privește creșterea veniturilor cetățenilor urbei, reducerea disparităților so-
ciale, servicii sociale și de sănătate calibrate cerințelor și standardelor Europene.

6. Dezvoltare educațională și culturală. Dezvoltarea educațională adaptată 
nevoilor locale pe termen lung, dezvoltarea și susținerea activităților culturale, 
sportive și de agrement.

7. Management integrat eficient și democratic. Asigurarea unei bune guver-
nanțe locale printr-o colaborare instituțională și politică eficientă și o abordare par-
ticipativă din partea tuturor părților interesate la soluționarea problemelor locale.

Planul de mobilitate durabilă oferă un instrument strategic de planificare a ne-
voii de mobilitate în raport cu dezvoltarea socio-economică a municipiului Reșița, 

3 Conform SIDU Reșița
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realizând o planificare eficientă din punct de vedere al costurilor și al impactului 
asupra mediului înconjurător.

Planul de mobilitate urbană durabilă stabilește prioritățile autorităților locale 
în ceea ce privește acțiunile de satisfacere a nevoii de mobilitate, printr-o abordare 
integrată a modurilor de transport corelată cu planificarea urbană, luând în consi-
derare eficiența economică și componenta de mediu.

Scopul planului de mobilitate este de a fundamenta o strategie coerentă de 
transport asupra investițiilor noi, dar și a investițiilor de management și mente-
nanță a infrastructurii existente în vederea realizării unui sistem de transport in-
tegrat multimodal.

Dezvoltarea acestei strategii de transport are la bază cele două obiective majo-
re ale dezvoltarii transporturilor în zona de analiză și anume:

– Dezvoltarea rețelei de transport existente, spre conectarea efectivă si efici-
entă a muncipiului Reșița cu restul țării și cu țările învecinate (obiectivul de conec-
tivitate)

– Îmbunătățirea accesibilității populației către serviciile sociale și economice 
(obiectivul de accesibilitate).

Planul urban de mobilitate a Municipiului Reșița are urmatoarele obiective:
– asigurarea accesibilității la sistemul de transport public și privat pentru toți 

cetățenii;
– îmbunatățirea siguranței și securității în mijloacele de transport precum și 

reducerea numărului de accidente;
– creșterea atractivității transportului public și utilizarea mai ratională a au-

tovehiculelor private;
– diminuarea congestiei, scăderea duratei de staționare în trafic și implicit la 

reducerea noxelor cu efect de seră, dar și a consumului de energie;
– o mai bună calitate a vieții în mediul urban;
– optimizarea transportului de persoane și bunuri prin îmbunătățirea eficien-

ței și a eficacității costurilor;
– dezvoltarea unei rețele bine organizate, atât în ceea ce privește mijloacele de 

transport non-motorizate, cât și în ceea ce privește rețelele intermodale de trans-
port.

Principala sursă de accesare a fondurilor nerambursabile pentru Municipiul 
Reșița a reprezentat-o Programul Operațional Regional, în principal datorită faptu-
lui că activitățile finanțate de acest program au coincis cu nevoile de dezvoltare ale 
orașului și cu direcțiile asumate prin documentele strategice.

Astfel, concomitent cu definitivarea SIDU și PMUD, Direcția de Dezvoltare Lo-
cală și Instituțională din cadrul Primăriei Reșița a început un amplu proces de reali-
zare a documentațiilor tehnice necesare accesării finanțării nevoilor de dezvoltare. 
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Acest proces nu a fost deloc unul simplu pentru că aceste documentații trebuiau 
armonizate cu cerințele ghidurilor de finanțare, lucru cu care firmele de proiectare 
nu erau obișnuite. A fost necesară și modificarea Ghidurilor datorită unor condiții 
care nu țineau cont de realitatea din teren, făcând practic imposibilă accesarea lor 
de majoritatea aplicanților. Este cazul primului Ghid pentru eficientizarea ener-
getică a clădirilor rezidențiale, care a condus la respingerea în bloc a majorității 
proiectelor depuse în cadrul primului apel.

Concomitent, a fost necesar ca membri echipei de proiecte europene din cadrul 
primăriei să parcurgă un proces de perfecționare a abilităților specifice cerute de 
procesele și procedurile de evaluare a acestor proiecte și ulterior de implementare 
a lor. Acest lucru a însemnat a munci cot la cot cu fiecare coleg și a le explica fiecare 
detaliu pentru a ne asigura că proiectele sunt depuse cât mai bine iar clarificările 
sunt transmise la timp și complet. A presupus să lucrăm mai mult de cele 8 ore ale 
programului de lucru, în weekend și chiar de sărbători. Am corectat și chiar ne-am 
certat cu consultanți, am citit legislație aplicabilă domeniilor de proiectare, chiar 
chestiuni de nișă cum este modalitatea de calcul a emisiilor de dioxid de carbon în 
cadrul auditului energetic, pentru a putea corecta și asigura finanțarea proiectelor 
depuse. Toate acestea le-am făcut pentru că singura persoană cu adevărat intere-
sată de succesul unui proiect este beneficiarul. Într-un final, eforturile noastre au 
dat roade.

În perioada 2017-2019 Primăria Municipiului Reșița a depus un număr total 
de 35 proiecte în cadrul POR, cu o valoare cumulată totală de aproximativ 144,5 
mil. euro. 

S-au depus și semnat contracte de finanțare pentru 6 din cele 7 unități de în-
vățământ liceal teoretic ale orașului prin Axei Prioritare 3 Sprijinirea eficienței ener-
getice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiu-
nea B – Clădiri publice cu o valoare totală de aproximativ 5,3 mil. euro. Decizia acce-
sării acestei măsuri de finanțare, destinate eficienței energetice a clădirilor publice, 
a avut la bază nevoia de reabilitare a unităților de învățământ și faptul că nu există 
o sursă pentru fonduri nerambursabile dedicată învățământului teoretic. 

Tot în cadrul Axei Prioritare 3, pe Operațiunea A – Clădiri rezidențiale au fost 
depuse 7 proiecte de eficientizare a blocurilor de locuințe cu înălțimi de la P+8 etaje 
la P+10 etaje, care totalizează 25 scări de bloc, cu o valoare cumulată de peste 4 mil. 
euro.

Prin Operațiunea C – Iluminat public a Axei Prioritare 3 s-a accesat proiectul de 
modernizare și extindere a iluminatului public la nivelul întregului oraș, proiectul 
având o valoare totală de 4,2 mil. euro.

În cadrul Axei 4, dedicată municipiilor reședință de județ, prin care Municipiu-
lui Reșița i-a fost alocată suma de 26,98 mil. euro, au fost depuse:
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În cadrul Obiectivului Specific 4.1.: Mobilitate urbană durabilă au fost depuse 
3 proiecte cu o valoare totală de 60 de milioane de euro, proiecte care vizează în 
principal reintroducerea transportului public cu tramvaie electrice prin refacerea 
integrală a infrastructurii de transport, reabilitarea depopului de tramvaie, refa-
cerile zonelor pietonale dea lungul bulevardelor principale ale orașului, introduce-
rea unui sistem eficient de management a traficului care va prioritiza transportul 
public, realizarea unei parcări de tip park&ride și achiziția a 10 autobuze electrice 
destinate celorlalte rute din oraș care nu sunt deservite de tramvai. Aceste proiecte 
reprezintă „nava amiral” a procesului de dezvoltare a orașului Reșița. La conceperea 
lor s-a realizat o adevărată gândire pluridisciplinară care a condus și la o serie de 
soluții inovative precum amplasarea peroanelor, pe o parte a traseului, între cele 
sensuri de mers a tramvaiului, astfel unindu-le și obținând un spațiu mai generos 
și prietenos pentru călători, îmbarcarea și debarcarea realizându-se pe partea stân-
gă. Realizarea proiectelor a presupus și achiziția clădirilor depoului de tramvaie, 
înstrăinat de municipalitate în anii anteriori, achiziție care a fost rambursată în 
2019, fiind o premieră în cadrul regiunii vest. 

Pe lângă aceste trei proiecte, Obiectivul specific 4.1. a avut un apel separat 
destinat proiectelor în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminis-
trației Publice, în cadrul căruia Primăria Reșița a depus un proiect în parteneriat 
pentru achiziția a 13 tramvaie bidirecționale de 18 m, în valoare de aproximativ 
25 mil. euro. În luna februarie 2020 a fost finalizată evaluarea achiziției acestora, 
urmând a fi livrate până în 2023. Un alt apel, tot în cadrul Obiectivului specific 4.1., 
a fost destinat proiectelor nefinalizate, adică unor proiecte de mobilitate începute 
anterior dar cu lucrări neterminate până la lansarea apelului. Reșița a fost singurul 
câștigător din Regiunea Vest al acestui apel, obținând un proiect în valoare de 10 
mil. euro, prin care s-a reabilitat aleea pietonală de pe malul râului Bârzava din zona 
centrală, se va reabilita integral piața centrală a orașului precum și 6 străzi din zona 
centrală care vor asigura accesul către viitoarele stații ale tramvaiului, până la finele 
anului 2020.

Prin Obiectivul specific 4.3.: Revitalizarea fizică, economică și socială a comunită-
ților defavorizate au fost atrase aproape 5 mil. de euro pentru realizarea unui centru 
multifuncțional pe amplasamentul unui fost bazin de înot degradat, aflat în proxi-
mitatea unei zone marginalizate social.

În cadrul Obiectivului 4.4.: Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare 
profesională (creșe, grădinițe) vor fi reabilitate cinci grădinițe din oraș. Valoarea to-
tală a acestor proiecte este de 3,2 mil. euro.

Obiectivul specific 4.5.: Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare pro-
fesională (licee tehnologice, scoli profesionale) înseamnă 2,7 mil. euro pentru orașul 
Reșița destinați reabilitării Colegiului Tehnic Reșița, spațiu în care se desfășoară și 
cursurile școlii duale.
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Reabilitarea unităților de învățământ primar din Reșița va fi realizată prin pro-
iectele depuse în cadrul Axei 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a POR, 
fiind depuse proiecte pentru toate cele cinci unități de învățământ primar din oraș, 
cu o valoare totală de peste 9 mil. euro.

Prin intermediul Axei prioritare 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a co-
munităților defavorizate din mediul urban vor fi finanțate proiectele orașului destina-
te zonelor marginalizate social în valoare de aprox. 3,5 mil. euro. Pentru accesarea 
acestei măsuri a fost necesar înființarea unui Grup de Acțiune Locală, prin Progra-
mul Operațional Capacitate Umană (POCU) sub egida Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii (DLRC).

Pe lângă sursa de finanțare a POR 2014-2020, Municipiul Reșița a accesat și 
alte programe pentru finanțarea nevoilor. Demne de menționat sunt proiectele 
depuse în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) des-
tinate pe de-o parte digitalizării serviciilor oferite de administrația locală dar și 
pentru actualizarea documentelor strategice (SIDU și PMUD) pentru perioada de 
programare următoare, 2021-2027, cu o valoare cumulată de 1,6 mil euro. 

Prin intermediul fondurilor norvegiene se dorește reabilitarea monumentului 
istoric de clasa A „Școala Pittner”, cu o valoare de 2 mil. euro.

Din 2016 până în prezent echipa de proiecte a Primăriei Reșița s-a mărit odată 
cu proiectele realizate și câștigate, ajungând în prezent la 14 colegi. 

Pentru perioada următoare de programare ne propunem un rol mai activ în 
determinarea priorităților pentru programele de finanțare dar și în realizarea Ghi-
durilor, mai ales în contextul trecerii la programe regionale față de cele naționale ca 
până acum. De asemenea ne dorim ca lansarea noilor programe să ne găsească mai 
pregătiți, cu proiecte mature, gata de implementat.



Investițiile străine. Studiu de caz: Regiunea de Nord-Est

Cosmin Cristal

FDI (Foreign Direct Investment), un termen care pana nu demult reprezenta un 
acronim occidental fără prea mare importanta in Regiunea de Nord-Est, este astazi 
un subiect fierbinte, care “instiga” la schimbare, adaptare si conectare. 

Istoria proiectelor investiționale in aceasta Regiune nu este una tocmai tipica, 
iar de-a lungul timpului se poate spune ca nu a beneficiat de o forma structurata si 
de o strategie asumata de atragere a investitorilor străini. Multe dintre proiectele 
pe care le vedem astăzi au avut un traseu mai puţin obișnuit. De exemplu, in anul 
2009, o companie străina care era deja prezenta in Romania (Timișoara) ia decizia 
de a-și extinde activitatea tot in tara noastră. Cum in strategia lor una dintre reguli 
era ca noul proiectul sa aibă loc in coltul opus al tarii in care va avea loc extinderea, 
asa a ajuns in Nord-Est unul dintre cei mai mari producători de piese auto din lume. 
Evident, acest lucru nu înseamnă ca nu a contat disponibilitatea forţei de munca, 
pregătirea muncitorilor, deschiderea autorităților sau ajutoarele de stat.

Însă timpul a trecut, iar lucrurile s-au schimbat. Nevoia unui organism dedicat 
atragerilor investitorilor a devenit din ce in ce mai accentuata, drept urmare Agen-
ția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si-a asumat rolul de centru de atragere 
investiţii pentru Regiunea de Nord-Est (RNE).

Pentru început, voi evidenția mai jos câteva demersuri cu care am iniţiat cam-
pania de atragere investitori.

1. Cunoașterea Regiunii.
Pentru a putea promova un produs, trebuia sa știm ce conţine, care-i sunt ca-

racteristicile, punctele slabe si mai ales cele tari. Așadar, a fost demarata o ampla 
acţiune de mapare a Regiunii, urmata de analiza SWOT. Cu aceasta ocazie am creat si 
o reţea de contacte valoroase din zona autorităților locale. Persoane la care sa putem 
apela in momentul in care vor exista solicitări sau vizite din partea investitorilor.

2. Poziționarea RNE in lume și in raport cu alți competitori.
Poziția RNE a fost determinata prin aplicarea tehnicii de benchmark, făcân-

du-se o analiza amănunțită a altor regiuni din Europa, ulterior fiind efectuata o 
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comparatie. Prin tehnica benchmark, ne putem orienta catre cei mai mari “compe-
titori” RNE, care au o abordare deschisa si puternica in ceea ce priveste atragerea 
de noi investitii. 

Globalizarea a schimbat cursul strategiilor de implementare FDI din ultimul 
secol. Intelegerea acestor modificari este foarte importanta pentru a ajunge la suc-
ces si la factorii ce influenteaza deciziile FDI. 

Cu toate ca de cele mai multe ori exista factori standard care se aplica in majo-
ritatea situatiilor, exista si o serie de particularitati intre tipurile de investitori, ce 
trebuie luate in considerare.

De exemplu, in timp ce investitorii asiatici pun pret pe latura sociala, nivelul de 
trai sau pe probleme ce tin de imigratie atunci cand iau in considerare extindere/
relocare, cei europeni tind sa fie mai interesati de costuri, locatie si tipi de livrare/
executie. 

3. Elaborarea unei strategii.
De ce are nevoie RNE de o strategie?
Fara o strategie concentrata pe atragerea FDI, Regiunea N-E risca sa rateze 

oportunitati semnificative din punct de vedere economic. 
Un Action Plan puternic va ajuta la maximizarea potentialului economic al 

RNE prin identificarea lipsurilor existente in initiativelor FDI, a practicilor curente 
ce trebuie continuate sau modificate, si a noilor abordari si programe ce trebuie 
Implementate. 

Strategia FDI trebuie sa fie orientata catre ariile unde RNE are avantaje compe-
titive si sa caute instrumentele necesare astfel incat sa inmulteasca aceste avantaje. 

Pentru a avea succes, strategia FDI implementata trebuie sa reflecte natura 
fluctuanta a tendintelor investitionale, modurile diferite in care companiile isi aleg 
o locatie noua si riscurile luate in considerare de acestea in momentul deciziei. 

4. Conectarea activitatii de atragere a investitorilor de alte activitati ale 
Agentiei. 

In demersul de identificare a sectoarelor cu potential mare de dezvoltare in 
Regiunea de Nord-Est au fost creionate cateva lanturi valorice. Acestea insa au ca-
teva verigi lipsa. De exemplu, Regiunea de Nord-Est are un potential enorm pentru 
cultivarea canepii (sol prielnic, clima potrivita), insa nu exista un punct de procesa-
re, ceea ce blocheaza continuarea lantului catre producatorii de produse finite. In 
acest context rolul nostru este de a identifica un investitor care sa priveasca aceasta 
veriga lipsa ca pe o oportunitate.

5. Promovarea Regiunii.
Odata cu elaborarea unei strategii, promovarea investitionala a avut loc prin 

intermediul mai multor actiuni, atat active, cat si pasive. Ghidul investitorului, we-
bsite-ul brand-ului investitional regional, participarea la targuri de referinta sunt 
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doar cateva metode prin care am promovat Regiunea de Nord-Est. Insa cei mai im-
portanti ambasadori sunt oamenii cu care intram in contact, cu care stabilim parte-
neriate, carora le-am spus povestea noastra si care au decis sa aiba incredere in noi. 

Voi elabora in cele ce urmeaza o analiza putin mai detaliata a pasilor care au 
fost urmati in mod concret:

Pasul A: Evidențierea valorilor 
1. Cresterea vizibilitatii 
• Analizarea prin ochii publicului tinta – repozitionarea punctelor tari ale Re-

giunii de Nord-Est pe baza nevoilor clientilor. Ex. Promovarea exemplelor clare 
referitoare la oportunitatile R&D si la sinergiile ce pot aparea in contact cu alte 
industrii.

• Schimbarea perceptiei generale – Regiunea de Nord-Est poate fi privita in 
mod stereotipic ca o zona mai putin atractiva din punct de vedere FDI din cauza 
lipsei infrastructurii. Este foarte important ca aceasta perceptie sa fie corectata. 

Actiuni 
• Mobilizarea autoritatilor locale in directia unei promovari mai agresive prin 

participarea la targuri si evenimente de profil, digitalizarea zonelor pe care le re-
prezinta.

• Antrenarea companiilor din regiune spre internationalizare prin instrumen-
tele puse la dispozitie de UE sau prin alte metode. 

• Crearea unei retele de contacte.
• Promovarea elementelor de noutate, necunoscute inca si a metodelor alter-

native de transport/infrastructura, dar si oportunitatile de afaceri provenite de aici. 
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2. Diferentierea RNE de alte regiuni
• Promovarea avantajelor unice ale regiunii – avantaje ce ii da regiunii un sta-

tut favorabil de a gazdui investitii. 
• Promovarea accesului facil la talente si personal calificat prin universitati. 
• Prin promovarea fiecarui sector separat, astfel incat RNE sa fie clar delimitata 

in functie de necesitatie sectoriale ale investitorilor. 
– Pentru companii farmaceutice – Accesul la apa si la utilitati preferen-

tiale si pretul acestora poate fi foarte facil. 
– Pentru companii de logistica/distributie accesul foarte usor la portul 

Constanta 
Actiuni 
• Crearea unui brand RNE.
• Demonstrarea faptului ca firmele locale sunt pregatite sa colaboreze cu juca-

tori din piete/culturi diferite.
• Promovarea si adoptarea principiului Quadruplu Helix, prin care sunt impli-

cate cele 4 entitati primordiale: societatea civila, autoritatile, universitatile si me-
diul privat. 

3. Facilitarea deciziei din punct de vedere al locatiei
• Identificarea stadiilor diferite ale procesului de decizie in functie de sector si 

stabilirea unei strategii de marketing ce are ca scop atingerea nevoilor. 
• Asigurarea existentei cailor necesare de a primi si oferi in toate stadiile pro-

cesului decizional al unui investitor. 
• Identificarea nevoilor investitorilor pe baza cator mai multe criterii si prega-

tirea din timp a solutiilor. Ex. transmiterea partilor interesate toate informatiile 
necesare conditiilor de munca sau cu privire la taxe. 

Actiuni 
• Crearea unei “harti interactive de dezvoltare”. Aceasta harta trebuie sa evi-

dentieze proiectele care sunt in prezent in dezvoltare in regiune, astfel incat sa 
dezvaluie oportunitatile pentru investitori. 

• Evidentierea avantajelor din punct de vedere a terenurilor (costuri, disponi-
bilitate localizare) facand comparatia cu alte zone. 

Pasul B: Maximizarea Lead Generation 
1. Vizarea partenerilor potriviti pentru RNE
• Dezvoltarea unor substrategii diferite in functie de aria geografica vizata. 

Ex. valorile luate in considerare de investitori din Asia sunt foarte diferite de cele 
americane sau europene.

• Dezvoltarea unor substrategii destinate tarilor cu care se doresc parteneriate 
comerciale si investitionale.
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Actiuni 
• Asigurarea cu privire la abilitatea de a oferi informatii personalizate intr-un 

timp cat mai scurt care sa satisfaca nevoile solicitarilor din partea investitorilor si 
inclusiv abilitatea de a transmite materiale si informatii in diferite limbi. 

• Incurajarea companiilor de pe plan local sa utilizeze instrumente pentru in-
ternationalizare si pentru cresterea exporturilor in special in tarile vizate ca si par-
teneri investitionali. 

2. Utilizarea resurselor in mod eficient 
• Posibilitatea de dezvoltare FDI reprezinta o arie foarte restransa din punct de 

vedere a oportunitatilor regionale pentru care exista o competitie 
• Avand in vedere existenta acestei competitii, dar si a lipsurilor care trebuie sa 

fie asumate, strategia FDI trebuie sa se concentreze pe sectoarele si ariile potrivite. 
• Regiunea de Nord-Est este in competitie cu regiunile vestice care ofera o po-

zitionare mai buna fata de Europa de Vest. Indiferent de eforturile RNE, pozitiona-
rea va ramane aceeasi, asadar, pentru o folosire eficienta a resurselor, RNE trebuie 
sa se concentreze pe avantajele pe care le are in plus fata de alte regiuni. Totodata, 
trebuie sa se foloseasca de toate beneficiile puse la dispozitie la nivel national (sti-
mulente pentru investitori, etc.) 

• Regiunea de Nord-Est trebuie sa continue consolidarea si institutionalizarea 
relatiilor cu Departamentul de Investitii Straine din cadrul Ministerului Economiei.

Pasul C: Asigurarea disponibilității pentru investiţii 
1. Terenuri greenfield disponibile 
• Este necesar o inventariere a tuturor terenurilor gata de dat in folosinta, care 

pot fi propuse in mod personalizat in functie de facilitatile si pozitionarea pe care 
o au. 

Actiuni 
• Pentru reprezentantii regiunii ar trebui sa fie clara importanta existentei 

unui portofoliu de terenuri, cladiri si parcuri industriale, care pot gazui eventuali 
investitori. 

• Un proces de identificare a celor mai comune solicitari ale investitorilor cu 
privire la caracteristicile terenurilor trebuie inceput (ex. Terenuri din preajma dru-
murilor principale, a aeroporturilor, etc). 

• Reabilitarea fostelor siturilor industriale (terenuri brownfield) astfel incat sa 
poate fi reutilizate sau reconstruite 

• Parcurile industriale existente trebuie incurajate sa investeasca in echiparea 
si dezvoltarea constanta pentru atragerea unor activitati de productie.

2. Asigurarea suportului after-sales 
• Atragerea oportunitatilor de business si activitatile de retentie formeaza ca-

petele itinerariului unui instrument de atragere FDI 
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• Majoritatea investitorilor urmeaza un pas important in campania de alegere 
a unei zone (Due Diligence) si anume, se consulta cu alte companii deja prezente 

• Pentru a se asigura o tranzitie investitionala lina urmata de un succes, trebu-
ie alocate eforturi mari pentru a sprijini noile investitii. Acest lucru se traduce prin 
suport after-sales. 

Actiuni 
• Echipa dedicata FDI, imediat dupa instalarea unui nou investitor trebuie sa 

isi asume rolul de “Retention and Expansion Team”. 
• Reprezentantii regiunii trebuie sa se asigure de faptul ca noile companii pre-

zente sunt constiente de toate serviciile si facilitatile oferite de catre comunitate 
pentru a identifica astfel oportunitati investitionale aditionale. 

Dupa implementarea celor de mai sus, pot spune ca acest proces a adus multa 
satisfactie celor care au depus eforturile necesare. Exista acest termen de „under-
dog” care cred ca poate caracteriza destul de bine Regiunea de Nord-Est. Este un loc 
discreditat in general care, aparent, nu poate concura din punct de vedere inves-
titional cu alte regiuni din Romania (indeosebi cele din Vest), sau mai ales cu alte 
tari. Insa nevoia ne-a invatat sa transformam dezavantajele in avantaje. Nu avem 
infrastructura rutiera? Este corect, insa intr-un mod bizar acest lucru determina 
mobilitatea redusa inclusiv a fortei de munca, ceea ce inseamna o disponibilitate 
mai mare in Regiune. Nu putem atrage proiecte JIT (Just in Time)? Asa este, un 
camion va parcurge distanta pana la granita romano-ungara in 12 ore, insa tocmai 
aceasta pozitie ne da prilejul de a fi o poarta catre pietele estice. Exploatarea acestor 
unghiuri ne-au permis usor-usor sa obtinem si rezultatele mult asteptate si sa inva-
tam din ce in ce mai mult despre particularitatile acestei Regiuni.

Desigur, ca peste tot, fluxul de investitii depinde de foarte multi factori, care 
nu pot fi controlati la nivel regional: instabilitatea politica, deprecierea monedei, 
tendintele economice mondiale, conflictele comerciale dintre marile puteri, etc. 
Insa acest ciclu de provocari nu va fi niciodata bland cu noi, ceea ce ne impinge 
adaptabilitate. 

  



CALITATEA LOCUIRII

Locuirea socială din România – un sector pierdut  
în tranziție1

Georgiana Blaj

Introducere
La nivel de politici publice, sectorul de locuire socială din România este aliniat 
tendințelor europene, România fiind semnatară a principalelor convenții inter-
naționale și europene care definesc dreptul la locuire (Mathema et al., 2015, p. 
52)2. 

De asemenea, prin recunoașterea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene (EUAFR, 2009), România respectă dreptul la locuire și asistență socială 
pentru asigurarea unei existențe decente tuturor celor cărora le lipsesc resursele. 
Cu toate acestea, istoricul comunist și multiplele crize care s-au succedat după că-
derea comunismului au lăsat o amprentă puternică asupra sectorului de locuire so-
cială și a modului în care au fost implementate politicile din acest sector.

Sunt cel puțin două direcții de discuții care se pot face în ceea ce privește si-
tuația în care se găsește în prezent sectorul de locuire socială din România. Prima 
este despre absența completă a locuințelor sociale în multe localități cu caracte-
ristici similare, iar a doua este despre existența unui stoc dispersat spațial și pu-
ternic „rezidualizat”. Indiferent de contextul local, imaginea actuală a sectorului 
de locuire socială este una dezolantă, eforturile de schimbare sunt nesemnifica-
tive, iar cei care ajung să plătească pentru aceasta sunt, la finalul zilei, tot cei mai 
vulnerabili.

1  Revista Transilvană de Știinţe Administrative 2(45) / 2019, pp. 16-30. O versiune anterioară a 
acestui articol a fost inclusă în lucrarea de doctorat „Excluziunea instituțională de la locuirea socială 
în România”, autor Georgiana Blaj, coord. Prof. Univ. Dr. Liviu Chelcea, Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială, Universitatea din București. 

2  Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1970), Convenția in-
ternațională privind drepturile civice și politice (1974), Convenția internațională privind drepturile 
economice, sociale și culturale (1974), Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminare împotriva femeilor (1982), Convenția privind drepturile copilului (1990), Convenția 
europeană privind protejarea drepturilor umane și a libertăților fundamentale (1994), Convenția ca-
dru privind protejarea minorităților naționale (1995) etc.



III. URBANIZARE: MEGA, SMART, WELL CITIES / 1313

Evoluția sectorului de locuire socială românesc
Tsenkova (2009) definește corect România și celelalte state europene care au tre-
cut prin experiența socialismului ca fiind „țări pierdute în tranziție”. Majoritatea 
țărilor est europene au moștenit, odată cu intrarea în democrație, un sistem de 
locuire controlat de către stat, bazat pe costuri scăzute ale locuințelor, producție 
centralizată și control al statului sau al întreprinderii asupra procesului de alocare 
(Tsenkova, 2009, p. 150).

Experiențele sectorului de locuire din România de dinainte de 1990 se aliniază 
„modelului est-european de locuire” (Hegedüs și Tosics, 1992, p. 253). Tsenkova 
(2009, p. 31) definește acest model de locuire pornind de la următoarele caracte-
ristici: proprietatea statului asupra locuințelor; alocare pe bază de nevoi; producția 
centralizată; controlul statului asupra investițiilor în locuire, consumului de locuire 
sau subvențiilor alocate; costuri reduse pentru consumatori; absența barierelor fi-
nanciare de acces la locuire; excluderea mecanismelor de piață în producția și distri-
buția locuințelor. În perioada socialistă, începând cu anii 1950, sectorul de locuire 
a reflectat schimbările politice/ ideologice și economice; aceste schimbări au fost 
împărțite de Tsenkova (2009, p. 31) în trei etape distincte: (1) stabilirea sistemului 
de locuire socialist, (2) reforma sistemului de locuire socialist și (3) marketizarea 
sistemului de locuire comunist. Tabelul 1, de mai jos, prezintă elementele definito-
rii ale fiecărei etape.

Tabelul 1: Evoluția politicilor de locuire în perioada comunistă (1950-1990)

Perioada                                                                                Etapă               Descriere

1950-1970
Stabilirea siste-

mului
de locuire socialist

Statul și-a asumat un rol strategic și direct în asigurarea de 
locuințe.
În toate țările est europene bugetele alocate locuirii au 
crescut, fapt reflectat de schimbările masive din zonele 
urbane.
Deși măsurile implementate au reprezentat doar o soluție 
parțială pentru nevoile populației aflate în proces de 
urbanizare și de creștere, modelul a răspuns nevoilor de 
intervenție rapidă pentru a adresa distrugerile de după 
război (în state precum Albania, Bulgaria sau Iugoslavia) 
sau pentru a face față nevoilor de locuire ale valurilor de 
migranți dinspre rural spre urban mânați de procesele de 
industrializare (Moldova și România).
În România, statul socialist a intervenit inițial brutal în 
sectorul de locuire prin Decretul nr. 92/1955, trecând în 
proprietatea statului o serie de imobile ale marii burghezii. 
Ulterior, după 1965, printr-o serie de legi, statul a început 
să își asume construcția de locuințe (Vincze, 2017, p. 38).
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Perioada                                                                                Etapă               Descriere

1970-1980 Reforma sistemului
de locuire socialist

Locuirea a rămas o prioritate până în anii 1970, când a 
avut loc o schimbare a retoricii și a instrumentelor utilizate 
pentru a face față nevoilor tot mai acute. Deși statul a 
păstrat un nivel ridicat de control asupra producției și 
alocării locuințelor, au început să fie permise și alte forme 
de organizare în sector, precum cooperativele.
Acest moment marchează sfârșitul monopolului statului în 
sectorul de locuire. Deși sub nivelul statelor vest europene, 
investițiile private în sectorul de locuire au atins un maxim 
în 1975.
La acea vreme, România înregistra 9,7% investiții private 
în sectorul de locuire. 

1980-1990
Marketizarea siste-

mului
de locuire comunist

Ultima decadă a comunismului a fost marcată de multe 
probleme, de la aspecte privind alocarea – lipsă de transpa-
rență și corupție (Iugoslavia), la proasta calitate a stocului 
produs, inadecvarea acestuia la nevoie sau supraaglomera-
re (România, Bulgaria sau URSS).
Nevoia persistentă de locuințe a condus la utilizarea aces-
tora ca răsplată politică sau supliment la salariu.

Tranziția către democrație după 1989 a fost, de asemenea, puternic reflectată 
de schimbările din sectorul de locuire. Sectorul de locuire din România a urmat 
tendințele comune statelor din Europa centrală și de est. Procesul de reformă s-a 
centrat, în primă fază (1990-1996), pe retragerea intervenției statului din sectorul 
de locuire. Acest proces a presupus privatizarea stocului public de locuințe și a în-
treprinderilor de construcții de stat. Vânzarea locuințelor publice s-a făcut în gene-
ral către chiriașii existenți, la prețuri scăzute. România, dintre țările post sovietice, 
a fost printre fruntașele acestui proces (Tsenkova, 2009, p. 65). Vânzarea masivă 
a stocului de locuințe publice a fost justificată și prin nevoia de resurse financiare 
pentru a finaliza construcțiile începute în anii 1980, pe care anul 1989 le-a găsit în 
diferite faze de finalizare. Cu toate acestea, pe fundalul prețurilor foarte scăzute 
și a puternicii devalorizări monetare (1992-1995), banii încasați pe vânzarea de 
locuințe au rămas de departe insuficienți pentru a atinge acest obiectiv (Mathema 
et al., 2015, p. 49).

Vânzarea stocului public de locuințe către foștii chiriași la prețuri simbolice, 
mult sub nivelul pieței, deși a fost gândită ca o formă de a reduce cheltuielile sta-
tului cu aceste locuințe, a fost percepută și ca un „amortizor al șocului” (Dan și 
Dan, 2003, p. 3). Prin transformarea mai multor gospodării în proprietăți, impac-
tul social negativ al perioadei de tranziție a fost redus. Asemenea tuturor crizelor 
care sunt evitate, la momentul anilor 1990, aceste mișcări la nivel legislativ „au 
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cumpărat timp”3. Efectele negative însă au fost aruncate în viitor, atât la nivelul 
sectorului public de locuire, cât și la nivelul celui privat. Indiferent de sector, public 
sau privat, autoritățile publice locale s-au dezis de responsabilități (Briciu, 2016, 
p. 4). Stocul de locuințe sociale a devenit și mai rezidual și extrem de limitat. Mai 
mult, politicile de încurajare a proprietății asupra locuinței au creat prezumpția, la 
nivel de populație generală, că sectorul social este ocupat de alții, unii marginalizați 
sau de consumatorii cu probleme” (Carr și Cowan, 2006, p. 64). În sectorul privat, 
aruncarea costurilor cu întreținerea unui stoc de locuințe de proastă calitate asu-
pra unei populații cu venituri reduse și puternic sărăcite de intrarea în democrație, 
devenită proprietară peste noapte, fără nici un fel de suport, a reprezentat rețeta 
pentru degradarea rapidă a locuirii în România4.

Primii ani de reformă post-socialistă ai sectorului de locuire sunt caracterizați, 
în general, de inadecvarea cadrului legislativ la noile realități. Așa cum le denumea 
Zamfir (1995 apud Preda, 2007, p. 112), multe din politicile anilor 1990 au fost 
„politici sociale de tip reparatoriu, caracterizate de adoptarea unor măsuri rapide, 
uneori necesare și benefice, alteori pripite, populiste și adeseori total neeficiente 
economic, de astupare a găurilor lăsate de vechiul regim în protecția socială și în 
calitatea vieții populației”. A doua fază de reformă s-a manifestat începând cu mij-
locul anilor 1990 (1996-2006) și s-a focusat pe elaborarea cadrului legislativ și a 
strategiilor în ceea ce privește sectorul de locuire. În această perioadă, în România 
au fost puse bazele cadrului legal pentru sectorul de locuire, prin adoptarea legii 
locuinței (Legea nr. 114/1996) și înființarea Agenției Naționale pentru Locuire 
(Legea nr. 152/1998)5. Așa cum observă Tsenkova (2009, p. 66) în această etapă, 
guvernele au încercat mai degrabă să găsească soluții la problemele urgente, decât 
să aibă o gândire strategică pe termen lung, reglementările și inițiativele privind  
locuirea  nefiind  neapărat  aliniate  cu  obiectivele  din  politicile de locuire. Cu toa-
te acestea, începând cu această fază, așa cum notau Mathema et al. (2015, p. 50), 
instrumentele și programele din sectorul locuirii încep să se diversifice, având mai 
mult sau mai puțin alocări bugetare adecvate6. După 2006 au fost implementate 
mai degrabă programe de construcție de locuințe (de exemplu, locuințe de închiri-
at pentru tineri, locuințe sociale pentru chiriașii evacuați, locuințe sociale pentru 
romi etc.). Au fost finanțate însă de la bugetul de stat sau prin fonduri europene și 

3  „Buying time” este un concept introdus de Wolfgang Streeck în lucrarea Buying Time. The De-
layed Crisis of Democratic Capitalism.

4  Dan și Dan (2003, p. 4) notau că aproximativ 2,5 milioane de locuințe (35% din total stoc) 
erau la nivelul anului 2001 în stare de degradare avansată care impunea reabilitarea infrastructurii și 
echipamentelor  urgent.

5  Agenția Națională pentru Locuire este agenție guvernamentală care face managementul pro-
gramelor de locuire subvenționate de guvern.

6  O listă exhaustivă cu actele legislative și programele de locuire adoptate după 1990 în România, 
poate fi consultată în Mathema et al., (2015, pp. 227-230).
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programe pentru achiziționarea de locuințe (cum ar fi Prima Casă) sau programe 
pentru reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale (Mathema et al., 2015, p. 52).

De la începutul anilor 1990 reforma sectorului de locuire a inclus și procesul de 
retrocedare a terenurilor (Legea fondului funciar nr. 18/1991) și a caselor naționa-
lizate (Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile 
cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului). Comparativ cu alte state 
din regiune (cum ar fi Albania, Bulgaria sau Croația), Tsenkova (2009, p. 65) nota 
că în România procesul de retrocedare a decurs fără dificultăți majore. În practică, 
procesul de retrocedare a fost unul greoi, cu multe probleme asociate. La nivelul 
anului 2015, din 80.000 de solicitări, erau rezolvate în jur de 30.000, cu despăgubiri 
care deja depășeau 4 miliarde de euro (Mathema et al., 2015, p. 93). Din perspectiva 
chiriașilor din locuințele naționalizate, cei mai mulți fiind beneficiari de locuințe 
sociale sau de alte tipuri de chirii subvenționate, procesul de retrocedare a locuințe-
lor a însemnat că s-au trezit, în primă fază, peste noapte, chiriași în mediul privat. 
Prin diferite acte legislative (OUG nr. 40/19997, OUG nr. 68/20068 sau Legea nr. 
74/20079) drepturile acestora ar trebui să fie protejate. Din nefericire, mulți chiri-
ași ai statului din aceste locuințe sfârșesc în continuare prin a fi evacuați forțat, fără 
a avea la dispoziție vreo alternativă.

Procesul de reformă a sectorului de locuire în prima parte a tranziției a însem-
nat, în linii foarte mari, transferul responsabilităților de la centru către autoritățile 
publice locale și privatizarea masivă a stocului de locuințe. Cele două procese au dat 
startul la unui ciclu istoric de reducere a investițiilor în sector și de „abandonare 
morală” a locuirii de către guvern (Chelcea și Druță, 2016, p. 533). Astfel, în anii 
1990, autoritățile publice locale au devenit unul dintre cei mai mari jucători ai sec-
torului public de locuire. Dar nu pentru o perioadă foarte lungă de timp, deoarece 
rolul statului (prin autoritățile publice locale) la nivel de sector de locuire a scăzut 
rapid și semnificativ. Procentual, privatizările masive din anii 1990 din România au 
condus la o reducere a stocului de locuințe publice de la 30% la sub 2% din total stoc 
de locuințe (Vincze, 2017, p. 32; Dan, 2018, p. 18).

În prezent, în România, locuirea socială este menționată în mai multe docu-
mente legislative care reglementează activitatea mai multor instituții centrale și/

7  OUG nr. 40/1999 stabilește măsuri de protecție pentru chiriașii care trăiesc în locuințe care 
urmează a fi retrocedate. La cererea chiriașului, contractele de închiriere pot fi refăcute pentru peri-
oade de 3-5 ani, putând fi reînnoite dacă ambele părți sunt de acord. Proprietarul poate însă să refuze 
reînnoirea contractului pe motiv că dorește să se mute în locuința respectivă sau vrea să o vândă. De 
asemenea, poate încheia contractul, dacă chiriașul nu a plătit chiria pentru cel puțin 3 luni consecuti-
ve (Mathema et al., 2015, p. 86).

8  OUG nr. 68/2006 prevede alocarea, cu prioritate, de către unitatea administrativă teritorială a 
unor locuințe din fondul public chiriașilor evacuați.

9  Autoritățile locale trebuie să asigure un fond de locuințe adecvat care să poată fi pus la dispozi-
ția chiriașilor evacuați ca urmare a retrocedării fostelor case naționalizate.
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sau locale sau servicii10 și este recunoscută ca element de bază în lupta împotriva 
excluziunii sociale și a sărăciei11. Totuși, conform definițiilor operaționale utilizate 
de Legea asistenței sociale nr. 292/201112, locuirea socială nu este considerată ser-
viciu social (Stănculescu et al., 2017, p. 33). Legea locuinței nr. 114/1996 asigură 
cadrul general de implementare a politicilor privind locuirea socială, de la construc-
ția acestor locuințe la alocare sau administrare. Astfel, conform Legii locuinței nr. 
114/1996 (art. 2, lit. c) locuința socială este definită ca fiind „locuință care se atri-
buie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economică 
nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în 
condițiile pieței”. Această definiție generală se referă mai degrabă la destinația pe 
care o locuință considerată socială ar trebui să o aibă, decât la caracteristicile acestei 
locuințe. Capitolul 5 al aceleiași legi aduce completări privind atributele fizice ale 
unei locuințe sociale și oferă detalii tehnice privind „respectarea suprafeței utile și 
a dotărilor stabilite în limita suprafeței construite” (Legea nr. 114/1996, art. 41).13 
Locuințele sociale realizate în urma reabilitării unor construcții existente trebuie 
să asigure „dotarea minimă”; această precizare este importantă, deoarece la nivelul 
întregii țări există un stoc de locuințe „minim dotate” deținut de autoritățile pu-
blice locale care este alocat, cu chirie subvenționată, cel mai adesea grupurilor vul-
nerabile. Acest stoc de locuințe mai degrabă precare este inclus, de cele mai multe 
autorități publice, în categoria locuințelor sociale. Alternativ, există autorități care 
le numesc „locuințe iefine”, „locuințe cu chirie la stat” sau, mai general,

„locuințe cu caracter social” (Stănculescu et al., 2017, p. 19). Limita foarte ne-
clară de la nivelul percepției autorităților publice locale dintre locuință socială și 
alte locuințe „cu caracter social” este reflectată de cercetările realizate14 pe această 
temă și este confirmată și de răspunsurile primite în cadrul cercetării realizate în 
acest articol.

În prezent, în România există trei programe care se adresează direct nevoii de 
locuințe sociale a unor grupuri diferite din populație: (1) Programul de construc-

10  Legea nr. 114/1996 privind locuirea, Legea nr. 215/2001 privind administrația publică loca-
lă, Legea nr. 116/2002 privind combaterea marginalizării sau Legea nr. 292/2011 privind asistența 
socială.

11  Conform documentelor strategice precum Strategia Națională privind Reducerea Sărăciei și 
Promovarea Incluziunii Sociale 2015-2020 (Teșliuc, Grigoraș și Stănculescu, 2015).

12  Art. 77 paragraf (2 și 3): Principalele categorii de servicii sociale organizate în centre reziden-
țiale cu găzduire pe perioadă determinată sunt: (a) centre de primire în regim de urgență a victimelor 
violenței în familie; (b) centre de recuperare pentru victimele violenței în familie; (c) locuințe pro-
tejate (paragraf 2), iar în centre de zi sunt: (a) centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea 
violenței în familie; (b) centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației (paragraf 3).

13  Detaliile tehnice privind suprafața utilă și nivelul de dotare al unei locuințe sociale sunt pre-
zentate în Anexa 1 la Legea nr. 114/1996.

14  Cum ar fi, de exemplu, Sondajul privind locuirea socială realizat de Banca Mondială și MDRAP 
(Teșliuc, Grigoraș și Stănculescu, 2015).
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ții de locuințe sociale conform Legii nr. 114/1996, (2) Programul de construcții de 
locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate și (3) Progra-
mul-pilot Locuințe sociale pentru comunitățile de romi conform HG nr. 1237/2008. 
Toate aceste programe au ca scop creșterea ofertei de locuințe sociale (cu chirie 
subvenționată), fie prin realizarea unor noi construcții, fie prin reabilitarea unor 
construcții deja existente. Deși adresează același tip de nevoi, cu grupuri țintă di-
ferite, programele sunt structurate relativ diferit. Programul-pilot Locuințe sociale 
pentru comunitățile de romi conform HG nr. 1237/2008 este cel mai recent și diferă 
ca structură de celelalte două, fiind „o componentă experimentală pentru aplicarea 
Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor prin care se asi-
gură un număr maxim de 300 de locuințe sociale la care să aibă acces prioritar și 
nediscriminatoriu, în condițiile legii, familiile și după caz, gospodăriile din comuni-
tățile de romi cu venituri reduse” (HG nr. 1237/2008, cap. 1, art. 1). Din cele 300 de 
locuințe previzionate în cadrul programului, în perioada 2015-2018 au fost recepți-
onate 189, iar în anul 2018 mai erau 63 recepționate, în curs de lichidare financiară 
și 21 de obiective noi de investiții (Agenția Națională pentru Locuințe, nedatat).

Programul de construcții de locuințe sociale conform Legii nr. 114/1996 și 
Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din ca-
sele naționalizate sunt, în realitate, principalele programe de locuire din România. 
Datele disponibile privind alocările de buget în cadrul acestor programe15 relevă 
că în perioada 2015-2017, pentru construcția de locuințe sociale și de necesitate, 
conform Legii nr. 114/1996, a fost alocată suma de 112.500.000 lei. De exemplu, 
în 2017 au primit finanțare 24 de localități din 14 județe pentru realizarea a 1.190 
de locuințe sociale și de necesitate. În cazul celor mai multe dintre aceste localități, 
finanțarea din 2017 completează finanțări primite pe proiecte inclusiv din 2015. 
Astfel, conform listei care cuprinde obiectivele de investiție pentru locuințe sociale 
și de necesitate conform Legii nr. 114/1996 pentru anul 2017, cele mai multe locu-
ințe sociale au fost finanțate în județele Hunedoara, Vrancea, Constanța și Olt (în 
jur de 100 de unități).

În privința cheltuielilor cu locuințele sociale, România se situează mult sub ni-
velul european, cu doar 2,63 PPC16 comparativ cu 158,78 PPC media EU 28 în 2016 
(Eurostat, nedatat). Cheltuieli la fel de scăzute sau mai scăzute înregistrează doar 
Bulgaria (0,07 PPC) și Portugalia (0,58 PPC). La polul opus sunt Marea Britanie 
(375.50 PPC), Danemarca (239.93 PPC) sau Germania (204.84 PPC) care alocă bu-
gete aproape duble față de media europeană. Altfel spus, în 2016 România cheltuia 
1,23 euro/locuitor în ceea ce privește locuirea socială comparativ cu 158,78 euro/
locuitor media la nivel european.

15  Conform datelor disponibile pe data.gov.ro.
16  Paritatea puterii de cumpărare, monedă convențională ce permite comparabilitatea între țări.
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Caracterul descentralizat al locuirii sociale ridică multiple probleme. Limitările 
financiare în cazul localităților mici și/sau sărace, dar și percepțiile negative asoci-
ate dezvoltării, respectiv administrării unui astfel de stoc de locuințe (percepute 
ca având costuri la nivel de capital politic pentru administrația publică locală) fac 
ca cele mai multe autorități publice locale să fie reticente în a construi sau dedica 
clădiri/ spații în această direcție. Deși „Guvernul răspunde de aplicarea unitară, pe 
întreg teritoriul țării, a politicii de dezvoltare a construcției de locuințe” (Legea nr. 
114/1996, art. 67), la nivel operațional, autoritățile publice locale sunt direct și 
complet responsabile pentru politicile de locuire socială. Ele au un nivel foarte ri-
dicat de autonomie, fapt care se traduce într-un sector de locuire socială care este 
dependent de resursele limitate de la nivel local și reflectă mai degrabă disponi-
bilitatea autorităților publice locale de a investi decât răspunsul la nevoile reale 
de locuire. Din acest punct de vedere, putem spune că reformele post socialiste 
ale sectorului de locuire au acordat autorităților publice locale autonomie aproape 
completă în luarea deciziilor referitoare la sectorul de locuire publică și cu această 
autonomie a fost transferată și responsabilitatea de a răspunde la nevoile de locuire 
ale grupurilor defavorizate. Însă, așa cum observă și Power (1987, p. 66) „consiliile 
locale au devenit proprietari fără angajament, strategie sau plan de acțiune”. „Pa-
radoxul descentralizării” (Lux și Sunega, 2014, p. 514), așa cum reflectă și analiza 
sectorului de locuire socială românesc prezentată în continuare, descrie cum, odată 
lăsată decizia în mâinile autorităților publice locale, în special a celor mici și cu 
resurse limitate, efectele negative apar imediat la nivelul grupurilor vulnerabile. 
Lipsa de resurse și/sau de disponibilitate pentru a implementa măsuri costisitoare 
din punct de vedere financiar sau nepopulare din punct de vedere politic conduce la 
penalizarea săracilor ale căror nevoi de locuire rămân neadresate. Faptul că locuirea 
socială este un serviciu pus 100% în responsabilitatea autorităților publice locale 
nu justifică absența completă a unui sistem de monitorizare sau evaluare la nivel 
național a programelor privind locuirea socială.

Monopolul autorităților publice locale asupra locuirii sociale, specific, de al-
tfel, statelor est europene a dus, după 1990, la dispariția aproape completă a sec-
torului și la o funcționare cel puțin deficitară17. În țările vest europene, locuințele 
sociale sunt furnizate de autorități publice locale (prin diverse agenții sau compa-
nii publice) în parteneriat cu un sector privat din ce în ce mai numeros, alcătuit 
în special din organizații non-profit sau cu profit limitat. România se găsește la 
nivel european, fiind în compania unor state precum Bulgaria, Estonia, Ungaria, 
Letonia, Lituania și Slovacia unde responsabilitatea locuirii sociale este plasată 

17  Hegedüs (2009, p. 3) menționează câteva excepții în care acest fenomen nu s-a manifestat 
(Cehia, Polonia și Rusia) și întreabă retoric, dacă aceste state urmează o altă traiectorie sau, pur și 
simplu, procesul de privatizare se întâmplă într-un ritm mai încet.
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doar în sarcina autorităților publice locale. State precum Austria, Italia sau Marea 
Britanie au cea mai diversă paletă de furnizori de locuințe sociale, stocul deținut 
de autoritățile publice fiind completat de companii deținute public, cooperative 
și asociații non-profit, dar și de organizații private care acționează pentru obține-
rea profitului (Pittini și Laino, 2011, p. 26). Tendința la nivel european este, deci, 
de scădere a rolului pe care îl joacă autoritățile publice locale și de diversificare a 
actorilor implicați în furnizarea de locuințe sociale, accentul fiind pus pe dezvol-
tarea de parteneriate publice-private și pe atragerea sectorului privat (în special 
non-profit) în furnizarea de locuințe sociale (Scanlon, Fernandez-Arrigoita și Whi-
tehead, 2011, p. 12). Această tendință este un efect, pe de o parte, al acțiunilor de 
reducere a presiunii pe bugetele publice, și pe de altă parte, al viziunii neoliberale 
care consideră că furnizorii privați sunt mai eficienți și mai sensibili la nevoile 
solicitanților (Scanlon, Fernandez-Arrigoita și Whitehead, 2015, p. 4). În Româ-
nia, diversificarea furnizorilor de locuințe sociale nu este nici măcar la nivel de 
discuție pe agenda publică. Cum ironic le numesc Scanlon, Fernandez-Arrigoita și 
Whitehead, (2011, p. 13) România, ca și celelalte state în care autoritățile publice 
joacă un rol central și totalitar în sectorul de locuire socială „doar testează apele”. 
Articolul 50 din Legea locuinței face singura referire la „persoane fizice și agenți 
economici care pot sprijini prin donații sau contribuții construcția de locuințe so-
ciale”, fără a oferi informații suplimentare în acest sens. Până în acest moment, în 
practică nu există cazuri de entități private (nonprofit sau pentru profit) care să 
ofere locuințe sociale pe piața românească.

Imaginea locuirii sociale din România18

După 1990 sectorul de locuire socială românesc aproape a dispărut, iar statul, prin 
autoritățile centrale, a fost și este ca și inexistent. Nevoia pentru o locuință socială 
nu s-a diminuat o dată cu reformele post-comuniste, ci, pe fundalul crizelor eco-
nomice și sociale care s-au succedat, s-a accentuat și diversificat. Problemele struc-
turale ale sectorului de locuire, moștenite din perioada comunistă (stoc de proastă 
calitate, deja uzat moral, ineficiența financiară a schemelor de locuire în context 
de piață, reducerea la maxim a subvențiilor pe locuire) suprapuse pe procesul de 
privatizare a locuințelor (celor mai bune) au făcut ca mare parte din locuințele care 
definesc cei sub 2%19 ai sectorul public de locuire să fie locuințe sub standard care 
au nevoie de intervenții masive.

18  Rezultatele prezentate în continuare reprezintă analize secundare pe datele colectate în cadrul 
sondajului național privind locuirea socială desfășurat de Banca Mondială și MDRAP în octombrie 
2014 (Teșliuc, Grigoraș și Stănculescu, 2014), fiind cele mai recente și complete date colectate la nivel 
de localitate privind locuirea socială.

19  La sfârșitul anului 2017 erau 109.648 locuințe în proprietatea statului (1,22%) (Dan, 2018, p. 
18, conform datelor INS).
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La sfârșitul anului 2014, 43% dintre localitățile din mediul urban din România 
nu dețineau nici o locuință socială. Acest procent este alcătuit în general de locali-
tățile de mici dimensiuni, în special de cele care au fost declarate orașe în perioada 
2002-2006, sărace și/sau slab dezvoltate. Astfel, din cele 131 de localități care au 
declarat în septembrie 2014 că nu dețin nici o locuință socială, peste 90% sunt ora-
șe mici, cu mai puțin de 20.000 de locuitori. Prin comparație, toate orașele care au 
peste 200.000 de locuitori dețin locuințe sociale. În 16 județe, mai bine de jumătate 
dintre localități din județ nu au stoc de locuințe sociale. Chiar și acolo unde la nivel 
de județ este înregistrat un număr mare de locuințe sociale, acestea sunt grupate 
în una sau două localități din județ. Un exemplu relevant este județul Arad, unde 
doar două orașe – Arad și Chișineu Criș – din 11, dețin un stoc de locuințe sociale, 
sau Brăila, unde din 4 municipalități doar în municipiul Brăila există stoc de locu-
ințe sociale. Doar în județele Galați, Mehedinți și Sălaj, toate localitățile din mediul 
urban au locuințe sociale. Din perspectiva nivelului de dezvoltare socială locală a 
localității (IDSL, conform Sandu, 2011)20 localitățile care nu dețin nici o locuin-
ță socială, sunt, în procent de peste 85% localități slab dezvoltate. Aproape 12% 
sunt localități mediu dezvoltate și doar patru dintre cele care nu au locuințe sociale 
sunt localități dezvoltate (Voluntari, Bragadiru, Câmpina și Curtea de Argeș). De 
o manieră similară, peste 60% dintre localitățile care nu au nici o locuință socială 
înregistrează cele mai mari rate de sărăcie (AROP). Astfel, dacă la nivel individual, 
absența unei locuințe nu poate fi privită niciodată independent de istoricul perso-
nal și este asociată cu probleme complexe din toate sectoarele vieții sociale (sărăcie, 
nivel scăzut de ocupare pe piața forței de muncă, nivel de educație scăzut etc.) și la 
nivel de comunitate, absența oricărui fond de locuire socială reflectă o multitudine 
de probleme, mai degrabă structurale, care țin atât de nivelul de dezvoltare sau de 
sărăcie a comunității, cât și de voință politică sau de ceea ce Silver (1994) denumea 
„deficiență de solidaritate” socială.

Dezvoltarea unui stoc de locuințe sociale este puternic dependentă de resur-
sele financiare ale localității, aspect care dezavantajează din start localitățile mici 
și sărace care au resurse limitate pentru a investi într-un astfel de stoc și nevoi 
prea mari pentru a le putea gestiona. În localitățile în care nu există nici o locuință 
socială nivelul estimat al nevoii (pe baza cererilor efective înregistrate la primărie) 
poate varia între 20 și 700. În realitate, însă, nevoia poate fi mult mai ridicată. Sunt 
multe localități care nu primesc cereri pentru locuințe sociale pentru că nu dețin 
stoc de locuințe sociale. În cazul acestora problema este rezolvată din start prin 

20  Indicele de dezvoltare socială locală este calculat pentru toate unitățile administrativ-terito-
riale ca scor factorial compus din 7 variabile: (1) stoc de educație de la nivelul comunității, (2) vârsta 
medie a populației de peste 14 ani, (3) speranța de viață la naștere, (4) numărul de automobile la 
1,000 de locuitori, (5) suprafața medie pe locuință, (6) consumul de gaze per locuitor în metri cubi, 
(7) categoria de mărime-rezidență a localității (Sandu, 2011, p. 7).
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delimitarea responsabilității autorităților publice față de nevoia populației. Aceasta 
este maniera cea mai simplă de a face evaluarea nevoii de locuire socială în localită-
țile din România. Acolo unde absența unei locuințe este vizibilă („strigată în stra-
dă”), aceasta este cel puțin numărată, nu neapărat adresată. În momentul în care 
individul în nevoie găsește o soluție de locuire, inclusiv improvizată sau insalubră, 
situația lui nu mai este definită ca fiind de nevoie, cel puțin atât timp cât prezența 
sa în ruine nu stă în „calea dezvoltării urbane”.

La nivel declarativ, cele mai multe primării consideră că sunt necesare inves-
tiții în dezvoltarea de locuințe sociale. Doar în localitățile în care nu există în acest 
moment nici o locuință socială21, pentru a acoperi nevoia declarată și înregistrată 
de locuințe sociale sunt necesare cel puțin 8.912 de unități. Dacă este să extindem 
acest calcul și asupra localităților care dețin un stoc de locuințe sociale, necesarul 
de locuințe pentru acoperirea cererilor deja înregistrate este de peste 66.000 de 
locuințe (din calcul este eliminat  municipiul  București).22

O parte dintre localitățile care nu dețin stoc de locuințe sociale par să se orien-
teze către construcția sau amenajarea de alte tipuri de locuințe – locuințe pentru 
tineri, locuințe de serviciu, locuințe de necesitate sau alte tipuri de locuințe din fon-
dul locativ de stat. Cel mai consistent fond este, de departe, cel dedicat tinerilor sub 
35 de ani. Aproape jumătate (47%) din localitățile care nu au locuințe sociale oferă 
spre închiriere locuințe ANL (în medie 52 pe localitate, cu un minim de 9 la Drago-
mirești sau Săveni și un maxim de 226 la Huși). Localitățile care au afirmat că nu au 
nevoie și nu intenționează să dezvolte un fond de locuințe sociale adună peste 400 
de locuințe ANL (12% din totalul locuințelor ANL din cele 131 de localități anali-
zate). Aceste date reflectă o tendință generalizată a autorităților publice locale de 
a aloca resurse pentru grupuri din populație care sunt mai bine poziționate social 
(de exemplu, tinerii sub 35 de ani) decât pentru cei care sunt în situație de vulnera-
bilitate. Exceptând locuințele ANL, celelalte tipuri de locuințe administrate de au-
toritățile publice și oferite cu chirie subvenționată sunt reduse ca număr. Cu toate 
acestea, administrarea lor este caracterizată de autoritățile publice ca fiind proble-
matică. Principalele dificultăți menționate sunt veniturile reduse ale beneficiarilor, 
incapacitatea lor de a face față cheltuielilor cu locuirea, respectiv acumularea de 
datorii la bugetul local. Suplimentar, o parte dintre primării, menționează limită-
rile bugetare pe care le are autoritatea publică în a susține aceste locuințe, atât din 
perspectiva subvenționării chiriei, cât și a administrării clădirilor. Aceste dificultăți 
fac perspectiva dezvoltării unui stoc de locuințe sociale și mai îndepărtată.

21  Calcul realizat pentru 91 de localități. Din cele 131 care nu au locuințe sociale, 25 au afirmat că 
nu consideră că ar trebui să aibă un stoc de locuințe sociale, iar 15 nu au răspuns la întrebare.

22  În cadrul sondajului doar sectoarele 1 și 2 au răspuns. Numărul de cereri de locuințe sociale 
înregistrate la primărie până la 30 septembrie 2014 era, în cazul sectorului 2, de 1.054. Sectorul 1 nu 
a răspuns la această întrebare.
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Lipsa de acțiune în sectorul de locuire socială este generalizată. Autoritățile pu-
blice locale, care nu au locuințe sociale, au achiziționat sau au construit un număr 
extrem de redus de locuințe după 1990 și nu au vreo planificare strategică în această 
direcție. Doar 7 localități cu stoc zero de locuințe sociale declarau în 2014 că au o 
strategie/ planificare care să adreseze problema locuințelor sociale (au făcut o ana-
liză a raportului dintre cerere și ofertă sau au o planificare a investițiilor). Nici una 
dintre aceste localități nu avea, însă, un buget dedicat special pentru locuirea socială.

În ceea ce privește stocul existent de locuințe sociale, la sfârșitul anului 2014, 
în România existau 27.633 locuințe sociale (fără București)23 distribuite de o mani-
eră inegală pe teritoriul țării. Indiferent de cum privim datele, observăm diferențe 
semnificative între regiuni, între județe, între orașele mici și cele mari sau între 
orașele dezvoltate/ bogate și cele mai puțin dezvoltate/ sărace.

Numărul de locuințe sociale variază foarte mult între județe. Dacă este să luăm 
ca exemplu două județe vecine, Ialomița și Brăila, raportul este de 120: 2.377 locu-
ințe sociale. Regiunile Sud-Est, Centru și Nord-Vest, precum și localitățile cu peste 
50.000 de locuitori numără cele mai multe locuințe sociale și cumulează peste 50% 
din stocul total de la nivel național. În termeni de dezvoltare a localității, cele mai 
mult locuințe sociale sunt deținute de localitățile cele mai dezvoltate, cu cele mai 
scăzute rate de sărăcie. Localitățile mici, sub 20.000 de locuitori, declarate ca fiind 
localități urbane în perioada 2002-2006 dețin sub 0,5% din stocul total de locuințe 
sociale.

Locuirea socială în România este preponderent la bloc; cele mai multe locuințe 
sociale (aproape 70%) sunt situate în blocuri (condominiuri). Dintre acestea, puțin 
peste jumătate au fost construite după 1990 și, în general, doar în orașele mari – de 
aproape 5 ori mai multe locuințe sociale situate în blocuri construite după 2001 
sunt în orașe de peste 50.000 de locuitori comparativ cu orașele cu mai puțin de 
10.000 locuitori. Cele mai multe locuințe sociale „la bloc” se înregistrează în regi-
unea Sud-Muntenia, unde peste 90% din cele 2.970 de locuințe sociale declarate 
sunt situate în blocuri de apartamente. Cu toate acestea, specificitatea locuințelor 
sociale preponderent „la bloc” din România se păstrează indiferent de predictorul 
pe care îl avem în vedere: regiune, dimensiune oraș, nivel de dezvoltare a orașului 
sau rata sărăciei.

Stocul total de locuințe sociale este unul învechit: peste 60% din locuințe sociale 
existente în acest moment în România sunt mai vechi de anul 1990. În acest procent 
cântăresc greu locuințele sociale care sunt situate în alte tipuri de clădiri decât la 
bloc. În cele mai multe cazuri, acestea sunt foste clădiri naționalizate care în procent 

23  Doar sectoarele 1 și 2 au răspuns la chestionar. Numărul de locuințe sociale declarat în sectorul 
1 era de 339 locuințe, iar în sectorul 2 de 209. Reprezentanți ai Primăriei Generale a Municipiului Bu-
curești au oferit în cadrul unui seminar organizat de Banca Mondială pe 12 februarie 2015 informații 
estimative pentru sectorul 3 (în jur de 650 de locuințe), sectorul 4 (200) și sectorul 6 (136 locuințe).
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de 90% au fost construite înainte de 1990. Evaluarea autorităților publice locale este 
că, în cazul acestor clădiri, nevoia de intervenție este critică. Situația este cu atât mai 
gravă în orașele mici, unde aproape 60% din locuințele sociale situate în alte tipuri 
de clădiri au nevoie de consolidări sau intervenții capitale. Nevoia de intervenție 
rămâne ridicată (18%), dacă ne raportăm la întregul stoc de locuințe sociale.

Pe lângă problemele de infrastructură care definesc sectorul de locuire socială 
din România, o altă caracteristică definitorie este inadecvarea numărului de locuin-
țe disponibile la nevoie. Rata de ocupare a stocului de locuințe sociale este de 97% 
la nivel național. Pe un număr de locuințe sociale nesemnificativ sunt, în medie, 
412 cereri înregistrate. Cele mai mult cereri de locuințe sociale sunt înregistrate la 
primările Bacău și Timișoara (6.470, respectiv 6.078 cereri). În general, localitățile 
mari, dezvoltate, cu rata sărăciei scăzută, care au deja un stoc de locuințe sociale, 
declară că au și cereri înregistrate la primărie care nu sunt adresate corespunzător. 
87% dintre autoritățile publice locale din România declară că este necesară o inves-
tiție în dezvoltarea stocului de locuințe sociale din localitatea lor. Nevoia estimată 
de autorități este, în orice caz, mai scăzută decât numărul cererilor pe care aceleași 
autorități le declară ca fiind înregistrate la primărie (66.029 cereri înregistrate ver-
sus 53.263 locuințe sociale estimate de autoritățile publice locale ca fiind necesare). 
Aceste diferențe identificate tocmai în datele oferite de către autoritățile publice 
locale reflectă, o dată în plus, interesul scăzut în dezvoltarea unui stoc de locuințe 
care să adreseze nevoile persoanelor în situație de vulnerabilitate și decizii arbitra-
re privind cine merită și cine nu merită o locuință socială.

Principala problemă identificată în raport cu administrarea stocului de locu-
ințe sociale este că el ar trebui să adreseze problemele de locuire a unor grupuri 
din populație care sunt sărace. Numărul mare al datornicilor și nivelul ridicat al 
datoriilor pe care aceștia le înregistrează la plata chiriei sau a cheltuielilor cu locu-
ința sunt principalele probleme pe care autoritățile publice locale le menționează în 
ceea ce privește administrarea stocului de locuințe sociale. La limitările financiare 
ale beneficiarilor se adaugă fondurile insuficiente de care dispun primăriile pentru 
construcția de noi locuințe sau pentru întreținerea eficientă și/sau renovarea locu-
ințelor sociale din patrimoniul local. Toate aceste limitări de ordin financiar sunt 
completate și de faptul că investițiile în locuințe sociale nu generează același capital 
politic pe termen scurt ca și cele care adresează alte grupuri „mai meritorii” din po-
pulație, cum ar fi tinerii sau profesioniștii de la nivel local. Acest fapt este reflectat 
de politicile de locuire de la nivel local pe care, așa cum am notat mai sus, o parte 
din primăriile din România le aplică.

Concluzii
În context românesc, absența completă a locuințelor sociale și/sau caracterul rezi-
dual al stocului existent reprezintă prima și cea mai puternică formă de excluziune 
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de la locuirea socială și în general de la locuire decentă. Absența oricărei alternative 
de locuire socială în 43% din localitățile din mediul urban din România reprezintă 
o formă structurală de excluziune. Când discuta despre ipostazele culturii sărăciei 
în România, Preda (2007, p. 164) identifica apartenența teritorială/ comunitară a 
individului ca fiind o sursă de excluziune. Această apartenență la un teritoriu sau la 
o comunitate „face ca [individul] să nu își satisfacă o anumită nevoie pentru că nu 
sunt resurse în comunitate, deși există o soluție formală în sistem și ea funcționea-
ză și în alte comunități”. Desigur, discuția privind apartenența la o comunitate (în 
sensul de structură administrativă în cazul de față) ca sursă a excluziunii de la locu-
ire este una conceptuală. Structural, persoanele care locuiesc în localități în care nu 
există locuințe sociale sunt dezavantajate comparativ cu membrii unor localități, 
unde, în teorie, dacă sunt în nevoie pot solicita sprijin pentru o locuință. Asta nu 
exclude, însă, faptul că stocul de locuințe existent poate fi insuficient sau inadecvat 
sau că grupurile vulnerabile au la fel de multe șanse de a fi excluse de la locuirea 
socială, chiar și acolo unde există.

Starea stocului de locuințe sociale existent care excelează prin absență și rezi-
dualizare descrie retragerea statului din sectorul de locuire socială și odată cu asta 
din relația de responsabilitate față de grupurile aflate în vulnerabilitate în relație 
cu acest sector.
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Considerații privind locuirea și riscul seismic

Adrian-Andrei Stănescu, Oana Luca, Florian Gaman

Expunerea României la riscul seismic este printre cele mai mari din Europa. Esti-
mările indică existența a aproximativ 11.000 de gospodării care ocupă peste 600 
clădiri de locuinţe incluse în Clasa I (cea mai mare) de risc seismic în întreaga ţară. 
Bucureștiul prezintă cel mai mare risc seismic dintre toate capitalele europene și 
este unul dintre cele mai vulnerabile 10 orașe din lume. 

Fig. 1 Harta de zonare seismică a UE. Sursa: ESPON Data Base 2004

În București cel puțin 2200 de imobile de locuințe, deja expertizate, sunt con-
siderate vulnerabile (încadrate în clasele de risc I-II și în categoriile de urgență U1-
U3)  și necesită consolidare. 

În cazul prăbușirii uneia dintre clădirile cu risc seismic ridicat, acest lucru 
poate avea un impact negativ major asupra zonei înconjurătoare, afectând atât 
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clădiri de locuit, infrastructura publică (căi de circulație, rețele de utilități etc.) 
cât și patrimoniul cultural ceea ce va conduce la cheltuieli publice însemnate, încă 
necuantificate. 

Pentru consolidarea clădirilor cu destinație majoritară de locuințe, aflate în 
situație de risc seismic, a fost inițiat Programul de consolidare a clădirilor de locuit 
multietajate, implementat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Adminis-
trației. Programul pune la dispoziția Asociațiilor de Proprietari finanțare publică 
sub formă de împrumuturi fără dobândă, pentru reabilitarea clădirilor încadrate în 
Clasa I de risc seismic iar proprietarii locuințelor trebuie să ramburseze împrumu-
turile în rate lunare într-o perioadă de până la 25 de ani. Această schemă actuală de 
împrumuturi fără dobândă pentru clădirile rezidențiale încadrate în Clasa I de risc 
seismic nu se dovedește atractivă pentru proprietari și, prin urmare, majoritatea 
clădirilor vulnerabile rămân neconsolidate.

Înainte de 1940 proiectarea clădirilor în România nu ținea cont de existența 
acțiunii seismice, din lipsă de date tehnice relevante (magnitudine, accelerări, de-
plasări). În 10 noiembrie 1940, un puternic cutremur de pământ, cu magnitudinea 
moment Mw estimată la 7,7 grade, a adus în atenția specialiștilor focarul seismic 
Vrancea.

Imediat după acest eveniment, în România a apărut prima reglementare tehni-
că ce ține cont de acțiunea seismică în proiectarea clădirilor. În intervalul de 80 de 
ani, din 1940 și până astăzi, conceptul de proiectare seismică a evoluat continuu în 
Romania și, în același timp, a crescut capacitatea clădirilor executate, de a suporta 
acțiunile dinamice excepționale produse de mișcarea terenului de fundare în urma 
cutremurelor.

Punerea în siguranță a patrimoniului existent. Considerații privind 
proiectarea/expertiza tehnică
Soluțiile constructive adoptate în decursul timpului au depins de calitatea materi-
alelor, soluțiile tehnologice, nivelul de înălțime, soluțiile de fundare, nivelul cunoș-
tințelor inginerești, conducând la o diversitate practic infinită de situații „clădire 
existentă”. Această infinitate de situații conduce la necesitatea analizării de la caz 
la caz a fiecărei construcții.

În normativul P100/1992 apar pentru prima oară, capitole care tratează preve-
deri referitoare la evaluarea nivelului de protecție al construcțiilor existente. Acest 
normativ are la bază ideea că nicio clădire nu este la fel cu alta și, în consecință, fi-
ecare clădire trebuie evaluată independent, de către un expert, inginer constructor 
cu o bogată experiență, având ca rezultat o documentație tehnică numită expertiză 
tehnică, ce conține atât o “radiografie a construcției” cât și fundamentarea soluției 
de intervenție.
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Concluziile expertizelor tehnice efectuate în perioada 1992-1996 au clasificat 
clădirile investigate în trei clase de urgență: U1 – proiectare și consolidare în 2 ani 
de la data expertizării; U2 - proiectare și consolidare în 3 ani de la data expertizării 
și U3 - proiectare și consolidare în 10 ani de la data expertizării. 

În această perioadă, conform evidențelor din cadrul  Primăriei Municipiului 
București – Administrația Municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, 
până la data de  7 ianuarie 2020, în București erau realizate  un număr de 1557 
expertize vizând clădiri încadrate în cele trei clase de urgență care trebuiau conso-
lidate cel târziu până în anul 2006.

Lipsa capacității de punere în practică a recomandărilor expertizelor tehnice, a 
condus la o nouă clasificare a clădirilor, și anume expertizarea în patru clase de risc 
seismic, I-IV din care cele aflate în clasele I și a II-a se consideră că necesită consoli-
dare, începând cu anul 1996.

Conform evidențelor menționate mai sus, în București au fost realizate un 
număr de 664 expertizări încadrate în clasele I și II de risc și aproximativ 120  în 
clasele III și IV. 

Din totalul de 2397 clădiri expertizate (U1,U2, U3, RsI, RsII, RsIII și RsIV) au 
fost consolidate până in ianuarie 2020 doar 96 de clădiri, respectiv cca  4%.

Similar, la nivel național, există un număr de câteva sute de imobile expertiza-
te, din care doar câteva au fost consolidate.

Fig. 2 – Număr de imobile expertizate/consolidate în București 1992-2020

Această abordare pune accentul pe evidențierea  gradului de vulnerabilitate al 
clădirii, fiind clar că perioada în care se va face consolidarea depinde de factori eco-
nomici, sociali și politici ce nu pot fi cuantificați prin reglementări tehnice.
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Treptat schimbările legislative au promovat expertiza tehnică a unui imobil ca 
punct de plecare pentru recomandări privind modificări la nivelul subsistemelor 
clădirilor, avize de funcționare sau lucrări de modernizare: 

a. conform Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, nu sunt 
permise modificări ale construcțiilor existente fără a prezenta Expertiza tehnică în 
baza căreia Consiliul Local eliberează Autorizația de construcție/demolare;

b. legislația europeană în domeniul eficienței energetice a impus reabilitarea 
termică a clădirilor. O parte a modernizărilor sistemului clădire îl constituie ter-
moizolarea fațadelor clădirilor și refacerea finisajelor exterioare. Cu toate acestea, 
refacerea fațadelor având la bază o expertiză tehnică incompletă (expertiza calitati-
vă), odată cu execuția termosistemului pereților fațadă, ascunde degradările struc-
turale și conferă un aspect de nou unor clădiri cu avarii posibile semnificative. O 
clădire aflată în clase de risc seismic ridicat (I sau II) nu trebuie să primească autori-
zație de construire pentru  realizarea unor lucrări de modernizare fără a se efectua 
mai întâi consolidarea acesteia;

c. clădirile aflate în clasa I de risc seismic nu mai pot adăposti spații comercia-
le, conform Legii 282/2015 referitoare la măsuri pentru reducerea riscului seismic 
al clădirilor existente.

Ca urmare a acestor evoluții, este necesar ca, la nivel național, să existe o abor-
dare unitară privind cuantificarea patrimoniului construit și evaluarea vulnerabi-
lități acestuia. În acest sens Normativul P100-1-2013 împarte teritoriul României, 
din punct de vedere al hazardului seismic, în mai multe zone, în funcție de valoarea 
maximă probabilă a accelerației orizontale în amplasament ag, având valori între 
0.10g-0.40g. În practică, se consideră zone cu intensitate seismică semnificativă, 
suprafețele unde ag depășește 0.2g. Ca urmare a acestei clarificări tehnice, cel puțin 
în orașele aflate în zone cu intensitate seismică semnificativă ar trebui realizată o 
analiză de vulnerabilitate pentru a estima numărul actual al imobilelor ce necesită 
expertizare.

Referitor la volumul important de expertize tehnice existente, se observă din 
nou necesitatea unei abordări unitare. Expertizele finalizate până în 1996, care în-
cadrează clădirile în clase de urgență trebuie analizate iar clădirile trebuie încadrate 
în clase de risc seismic.

Eșecul programului actual de consolidare
Așa cum se arăta anterior, procesul de punere în siguranță a patrimoniului constru-
it existent a evoluat diferit și în funcție de forma de proprietate, respectiv:

a. Patrimoniul construit, proprietate a statului (unități de învățământ și de 
asigurare a sănătății publice, instituții de interes central sau local) a beneficiat de 
finanțare de la buget și cofinanțare externă din partea Băncii Internaționale de Re-
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construcție și Dezvoltare și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Procesul de 
consolidare a acestor clădiri progresează lent.

b. Patrimoniul construit cu destinație majoritară de locuințe, proprietate pri-
vată necesită finanțare proprie, de multe ori ca asociație de proprietari. Numărul 
redus de astfel de clădiri consolidate limitează procesul la stadiu de experiment sau 
de proiect pilot. 

Eșecul procesului de punere în siguranță al clădirilor cu destinație de locuințe 
prin Programul de consolidare a clădirilor are multiple cauze, printre care:

•  incidența cutremurelor majore deși recunoscută nu este privită ca inevita-
bilă - riscul sau pericolul perceput asociat acestor clădiri este relativ scăzut, având 
în vedere că ultimul cutremur major s-a produs cu aproximativ 40 de ani în urmă;

•  istoricul național privind procesul de scoatere din imobile a proprietarilor 
are conotații negative în mentalul colectiv datorită exproprierilor, naționalizărilor, 
evacuărilor forțate  care au avut loc de-a lungul timpului, ceea ce induce o atitudine 
de respingere din partea proprietarilor în vârstă;

•  lucrările efectuate prin consolidare vizează în special exigența privind re-
zistența și stabilitatea clădirii, fără un efect vizibil concret (confort, estetică etc.);

•  costurile lucrărilor sunt considerabile, valoarea putând varia între 400-
500Euro/mp;

•  execuția lucrărilor poate dura între 18-24 luni, timp în care imobilul este „în 
șantier”

•  neîncrederea în seriozitatea firmelor de execuție privind respectarea costuri-
lor, termenelor de execuție și a calității finisajelor;

•  lipsa de încredere în autoritățile statului privind garanții credibile în spriji-
nul cetățeanului - lipsa „locuințelor de necesitate” sau a altor instrumente, pentru 
a facilita relocarea temporară pentru locatari, pe perioada desfășurării lucrărilor de 
consolidare

Aspecte tehnice  privind eficientizarea procesului de punere în siguranță  
a patrimoniului construit existent
În cadrul planului de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit ar trebui să 
fie considerate intervenții pe baza unei analize multicriteriale care să țină cont de 
importanța arhitectural – urbanistică, numărul locatarilor, evaluarea riscului îm-
preună cu un proces participativ de angajare a comunităților de ocupanți pentru 
creșterea nivelului de conștientizare și facilitarea procesului de relocare. Planul ar 
trebui să cuantifice intervențiile necesare în termeni de prioritizare, costuri, solu-
ții acceptabile de sprijin financiar la nivel local sau guvernamental, supraveghere 
și garanții privind calitatea și durata lucrărilor de consolidare executate de firme 
private.  
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Totodată trebuie încercat ca în cadrul metodologiei de evaluare seismică pen-
tru clădirile existente să fie introdusă o scară de corelare între expertizele deja exis-
tente cu cele efectuate la nivelul actual de cunoaștere cât și cu cele viitoare, astfel 
încât să existe în timp o abordare unitară iar efortul tehnic, științific și financiar 
deja depus să nu fie irosit. 

Este necesar a fi realizat un recensământ național al fondului construit, cu un 
regim de înălțime superior P+1E+M, realizând clasarea în funcție de anul construc-
ției. Acesta ar putea fi predat Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC pentru a 
fi în permanență completat, utilizând procesele verbale de recepție pe care ISC le 
verifică la terminarea lucrărilor.

O componentă esențială a unui astfel de program este aceea de comunicare 
publică și de conștientizare. Mulți locuitori, inclusiv agenți privați (de exemplu pro-
prietarii de magazine) nu sunt conștienți de riscul la care sunt expuși în timp ce 
lucrează sau locuiesc în clădiri nesigure. Grupurile vulnerabile, cum ar fi vârstnicii, 
persoanele cu handicap sau cu venituri mici sunt cele mai reticente în a intra în 
astfel de programe, având în vedere inconvenientul de relocare temporară. Prin 
urmare, este esențial să se sublinieze faptul că aceste clădiri sunt un risc atât pentru 
locuitorii lor și cât și pentru public. 

Cu cât concluziile expertizei influențează mai mult valoarea/beneficiile imobi-
lului cu atât presiunea pentru o cotare satisfăcătoare în detrimentul realității va fi 
mai mare, astfel că este necesară eliminarea dependenței de finanțarea beneficiaru-
lui privat în vederea asigurării obiectivității expertului tehnic.

Finanțarea prin programul european de reducere a consumurilor de energie 
pentru încălzirea clădirilor ar trebui acordată numai imobilelor care dețin o exper-
tiză tehnică certificând clasa de risc seismic în care este încadrat imobilul. 

Alte aspecte social economice privind eficientizarea procesului de  punere  
în siguranță a patrimoniului construit existent
Analizele efectuate în timp au indicat că eșecul programului de consolidare se dato-
rează unor cauze de natură politica, psihologică, socială și economică motivate atât 
de specificitatea procesului de construire cât și de deficiențele societății românești. 
În acest context trebuie regândită strategia de abordare în realizarea programului 
astfel încât aceasta să înlăture motivele lipsei de interes privind punerea în siguran-
ță a clădirilor în general și nu în ultimul rând a clădirilor de locuit.

O abordare simplistă atribuie riscul și responsabilitatea integral proprietari-
lor. Privind mai atent, prăbușirea unei clădiri înalte afectează atât locatarii cât și 
persoanele, bunurile și infrastructura aflate în proximitate. Pornind de la ipote-
za rezonabilă a decesului majorității proprietarilor, în cazul unei prăbușiri totale a 
clădirii multietajate, responsabilitățile post-seism privitoare la decesul/distrugerile 
„colaterale” prăbușirii imobilului rămân neacoperite.
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Pentru prevenirea unor astfel de situații, autoritățile locale și centrale ar trebui 
să devină parteneri care să aducă încredere, echilibru și siguranță societății civile și 
proprietarilor de bună credință.

O primă etapă, ce ar trebui parcursă de corpul de experți atestați MLPDA, ar fi 
identificarea în baza expertizelor deja existente, a situațiilor în care clădirile pot fi 
consolidate local fără părăsirea imobilului de către proprietari, sau cu un timp redus 
pentru relocare. În această categorie se găsesc clădirile care prezintă vulnerabilitate 
ridicată într-o zonă restrânsă a construcției, cum ar fi ”blocurile cu parter flexibil”.

Această abordare ar permite „dezghețarea” programului de consolidări cu solu-
ții soft care ameliorează gradul de siguranță al clădirilor, impune un efort financiar 
mai mic pentru beneficiari, nu necesită relocarea acestora pe perioada execuției 
lucrărilor și permite instituțiilor statului să construiască un fond de locuințe de 
necesitate pentru relocarea proprietarilor din imobilele ce necesită consolidare in-
tegrală.

Soluțiile de consolidare utilizând sisteme inovative de izolare seismică ar putea 
fi adaptate pentru a reduce durata de relocare doar cu asigurarea unui sprijin finan-
ciar care să compenseze costurile mai mari față de soluțiile tradiționale.

Având în vedere ca imobilele aflate în clasa I de risc se află, preponderent, în 
zona ultracentrală, au suprafețe generoase și un grad de confort ridicat, este re-
comandat ca procesul de construcție al locuințelor de necesitate să vizeze imobile 
cu un confort sporit, în zona centrală, pentru a crea climatul de încredere într-un 
demers serios,  necesar beneficiarilor pentru a accepta relocarea, considerat drept 
un proces costisitor atât din punct de vedere psihologic cât și financiar. 

Fig. 3 - Pozitia în București a clădirilor încadrate în clasa I de risc seismic 2018    
Sursa: www.arcgis.com/
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În aceste condiții, se poate trece la o nouă etapă și anume determinarea locata-
rilor favorabili demarării procesului de consolidare în cadrul asociațiilor de propri-
etari ai clădirilor aflate în clasa I de risc.

Este evident că un grad de acceptare de 100% este imposibil din punct de vede-
re statistic. Abordarea poate fi secvențială, cu soluții particularizate pentru fiecare 
caz, după cum urmează:

Asociațiile în care proprietarii care acceptă consolidarea sunt în inferioritate 
(0-50%) vor fi invitate să urmărească procesul de punere în siguranță a altor clădiri 
evidențiindu-se avantajele ce decurg la terminarea procesului.

Asociațiile ai căror proprietari care acceptă consolidarea sunt în majoritate 
(51-75%). Având în vedere că dreptul la proprietate este inviolabil dar și decizia 
minorității lezează siguranța majorității, se poate imagina o abordare legislativă 
la nivelul descurajării unei atitudini pasive cu privire la siguranța structurală, prin 
dublarea impozitului pe clădire pentru locatarii care se împotrivesc majorității.

Asociațiile ai căror proprietari care acceptă consolidarea sunt în majoritate 
semnificativă (75-90%). Acestora li se poate aplica același mecanism ca cel descris 
mai sus dar poate impune triplarea impozitului pe clădiri. O astfel de formă de 
coerciție financiară poate reduce numărul celor nehotărâți sau poate crea un me-
canism de înnoire a colectivului de proprietari prin vânzarea acestor apartamente 
având proprietari persoane fără posibilități materiale, pe piața liberă și ar crea fon-
duri la nivelul primăriilor pentru finanțarea proiectării în vederea consolidării sau 
a mutării locatarilor dornici să-și consolideze clădirile.

Aceste moduri de abordare pot aduce asociațiile de proprietari la un palier de 
acceptare de peste 90% și rareori de 100%. Autoritatea publică ar trebui să acorde 
proprietarilor care se împotrivesc consolidării opțiunea de a de a fi despăgubiți în-
tr-un interval rezonabil de timp (înainte de începerea lucrărilor de consolidare) la 
prețul pieței, autoritatea publică devenind astfel proprietarul apartamentului.

O altă abordare a autorităților locale/centrale ar putea viza achiziționarea de la 
proprietari a apartamentelor din imobilele aflate în clasa I de risc seismic, printr-o 
agenție specializată a statului și consolidarea acestora pe banii publici. Pasul urmă-
tor constă în vinderea/închirierea apartamentelor, cu drept de preempțiune pentru 
foștii proprietari, la preț egal cu suma primită inițial plus costul consolidării. Un 
astfel de mecanism ar acorda libertatea proprietarilor să își cumpere un alt aparta-
ment sau să dispună arbitrar de suma de bani primită fără a mai fi dependenți de 
revenirea în imobil la terminarea lucrărilor. 



Special

Cum pot orașele României să prevină emigrarea 
locuitorilor lor în străinătate?

Barbu Mateescu

În competiția pentru menținerea locuitorilor actuali sau pentru atragerea unor po-
tențiali migranți, orice oraș românesc începe cu un handicap prin comparație cu o 
localitate din afara țării. Penalizarea e dată de funcționarea în genere defectuoasă a 
anumitor componente ale statului român: spitale insalubre care te ucid cu bacterii 
aparte, un sistem educațional prăfuit și mediocru, birocrație lentă și slab digitali-
zată etc. 

“Competitorii” adică orașele din centrul și vestul Europei care sunt destinații 
posibile de migrație, au aproape întotdeauna la dispoziție sisteme funcționale din 
aceste puncte de vedere. 

Implicit, ca oraș ai datoria să furnizezi o continuare pentru propoziția: “Aș ple-
ca din România dar..”. Această continuare trebuie să fie hotărâtoare. “Aș pleca din 
România dar calitatea serviciilor publice din orașul în care locuiesc este înaltă.” Sau: “Aș 
pleca din România dar îmi place să trăiesc aici, în acest oraș. Sunt fericit aici.” Sau: “Aș 
pleca din România dar aici se află familia mea, sau prietenii mei, sau o afacere/firmă la 
care nu aș renunța.”

Ideea de mai sus este punctul de pornire pentru câteva observații sau extinderi 
ale discuției.

Relațiile umane, oameni la care să poată apela, printre motivele  
care îi țin pe români în țară
În primul rând, handicapul față de Occident este parțial compensat de comoditatea 
inerentă tuturor. Orice sistem sau organism funcționează în sensul menținerii, pe 
cât posibil, a resurselor disponibile. A schimba pe termen lung localitatea în care 
trăiești implică nu numai costuri financiare, ci și psihologice. 

Motivațiile de natură socială sunt de asemenea relevante: cu toții am construit 
rețele umane complexe de prieteni, cunoștințe, oameni la care să putem apela la ne-
voie, angajați sau angajatori. A porni totul de la zero în altă țară nu este ușor, chiar 
și bazându-te pe tehnologii moderne pentru a menține legătura cu cei lăsați acasă.
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Această stare de fapt implică o realitate dureroasă: deseori pleacă tocmai oa-
menii curajoși, dinamici, adică potențialii antreprenori economici sau culturali, 
persoanele cu resurse interne considerabile și cu standarde relativ înalte – pentru 
care un status quo mediocru sau submediocru este insuficient. Dacă aș fi primar, nu 
m-aș uita la comoditate ca fiind factorul care să-mi salveze localitatea. 

Cei care pleacă în ciuda puternicei tentații a stabilității sunt tocmai oamenii 
care, prin acțiunile lor, ar fi generat mai multă atractivitate pentru oraș în ochii vi-
itorilor potențiali emigranți, adică adolescenții sau copiii de azi – iar acea atractivi-
tate ar fi redus migrația. De asemenea, împotriva comodității și învingând-o, pleacă 
tocmai oamenii care ar fi creat instituțiile formale sau informale, procesele și cadrul 
ce ar fi atras migranți din alte orașe sau zone, reducând astfel impactul numeric al 
emigrației spre Occident.

Exemple relevante în context mi se par băltirile Craiovei și Constanței, care 
au produs în practic orice domeniu performeri, inovatori sau oameni extrem de 
capabili – și pe care îi găsești în principal în străinătate sau în București. Cele două 
localități au probleme autentice în a-și reveni, întrucât masa critică a capitalului 
uman de care e nevoie pentru remontare este deja plecată. Vorbim de un cerc vicios 
sau de o profeție care se împlinește singură: absența acestor oameni reduce tem-
po-ul celor două municipii și mărește probabilitatea ca generațiile viitoare, privind 
în jur, să tragă concluzia că orașul e blocat și să emigreze – ceea ce mărește probabi-
litatea ca generațiile de după ele să gândească la fel etc.

Orașele dinamice opresc emigrația
Pleacă însă nu numai spărgătorii de norme, generatorii de soluții și idei sau viitori 
antreprenori economici sau culturali – ci și oamenii disperați. Iar din multe locali-
tăți urbane din România pleacă tocmai cei disperați. Mai sus am pornit de la premi-
sa că orașul românesc care dorește să-și păstreze locuitorii are măcar argumentul 
fundamental să o poată face: economia. 

Dinamismul din acest domeniu are un efect explicit: oferă locuri de muncă 
și deci măcar o fărâmă de probabilitate ca locuitorii să poată rămâne. O fântână 
luxoasă în centrul unui orășel este inutilă dacă locuitorii mor de foame. 

Există  însă un impact implicit legat de efervescența economică: o localitate vie 
din acest punct de vedere mobilizează energii, atrage eventual migranți din alte zone 
ale țării, deține un tempo ridicat, cu o viață socială intensă. Un oraș cu o forță de 
muncă ocupată are, mai devreme sau mai târziu, localuri numeroase pentru petre-
cerea timpului liber, o fertilitate considerabilă, un capital uman mai înalt. Iar acest 
lucru produce sau schimbă percepții, stări de spirit, chei de lecturare a realității. 

Dacă locuiești într-un oraș dinamic, pozitiv, pus pe treabă ai o probabilitate 
mai mică să arunci prosopul vizavi de România – ai o probabilitate mai mare să 
consideri că lucrurile merg, în genere, în direcția corectă.
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Calitatea serviciilor publice 
Revenind la ideea principală de la începutul textului, calitatea instituțiilor publice 
dintr-o localitate are un impact direct asupra emigrației, putând-o accelera sau re-
duce spre zero. 

Această informație produce o stare nemulțumitoare pentru autoritățile locale: 
ele nu pot influența direct management-ul unor instituții atașate ombilical de biro-
crația centrală a țării, dar viața în localitate este influențată de acele instituții, iar 
primarii pățesc consecințele.

Implicit, autoritățile locale trebuie să acționeze indirect, uneori prin lobby per-
sonal, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice. “Nu e treaba mea” este o 
scuză corectă din punct de vedere administrativ sau juridic – însă nu e de ajuns. 

În măsura în care oferă o creștere a calității față de instituțiile de stat, cele 
private sunt un mijloc de a remonta handicapul față de un oraș vestic. Personal, cel 
puțin în domeniul medical, consider că diferența dintre privat și stat este de la cer 
la pământ. 

Dar din punct de vedere financiar instituțiile private nu sunt accesibile oricui. 
În plus, de vreme ce ele funcționează pe logica profitului, o extindere în localitatea 
ta depinde de modul în care ele evaluează situația economică: există o piață pentru 
servicii medicale sau educaționale private? Din nou economia primează.

Aspectul localității
O metodă facilă de a utiliza în folosul tău atât comoditatea naturală a locuitorilor 
cât și aspirația naturală spre mai bine este creșterea propriilor standarde. Sintag-
ma este pretențioasă dar ascunde o realitate simplă: în plan strategic, trebuie să 
fii tu orașul occidental pe care locuitorii și-l doresc. Pentru a detalia acest aspect 
aș putea scrie câteva mii de cuvinte, dar un aspect anume mi se par destul de im-
portant și de subestimat pentru a fi menționat urgent. Mă refer la aspectul public 
al localității. 

Revăd pozele pe care le-am făcut în Viena vara trecută: în câteva zile de mers 
pe jos zeci de kilometri am găsit fix 2 (două) clădiri cu fațade dărăpănate. În Ro-
mânia, Oradea a luat taurul de coarne iar alte localități sunt în diferite stadii de 
manageriere a problemei. Întrucât da, vorbim despre o problemă. Un oraș murdar, 
neîngrijit și prăfuit inspiră neîncredere, dă impresia de “sat fără câini” și furnizează 
un imbold constant în sensul migrației. 

Aspectul psihologic este extrem de important și extrem de subestimat. Nu 
există oraș mare sau semnificativ în România care să nu aibă probleme din acest 
punct de vedere – strada Moților din Cluj, centrul Timișoarei și mari părți din cen-
trul Bucureștiului arată într-o mică măsură precum ariile echivalente din Munchen, 
Praga sau Budapesta. 
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Fără excepție, explicația pentru aceste situații este de natură juridică: fie un re-
gim incert al proprietății, fie o capacitate redusă de acțiune a autorităților. Oradea 
a arătat că pot fi găsite soluții.

Imaginea locuitorilor despre propriul oraș
Rezumând, există câteva stadii în care se pot afla localitățile urbane din țara noas-
tră. Cele fără o viață economică consistentă sunt condamnate la a deveni comune 
de facto sau la a se converti din municipii în orășele. Ca exemplu major și grav, in-
capacitatea Brăilei și Galațiului de a coopera, alcătuind împreună o zonă metropoli-
tană puternică de sute de mii de locuitori, le sugrumă pe amândouă. O zonă cu un 
potențial economic major – atât în planul consumului cât și al producției – nu s-a 
născut. În loc să supraviețuiască împreună, unite, cele două localități mor separate 
și singure. Atractivitatea migrației, în astfel de locuri, este enormă.

Localitățile viabile din punct de vedere economic se confruntă cu creșterea 
standardelor locuitorilor, compensată parțial de comoditate. Ele sunt practic obli-
gate să se adapteze, mereu cu un ochi către Vest. Un exemplu insolit îl reprezintă 
capacitatea de utilizare a râurilor ce le traversează. 

Donaukanal, un braț al Dunării ce traversează centrul Vienei, este în anotim-
purile calde gazda a zeci de evenimente și antreprize simultane. Poți asculta funk, 
heavy metal, jazz, poți degusta o băutură flambată sau o bere retro în doar câteva 
minute și câteva sute de metri. După programul de lucru, pe măsură ce se lasă sea-
ra, zeci de mii de vienezi se plimbă, participă la concerte sau pur și simplu fumează 
liniștiți în șezlonguri, privind Dunărea și centrul orașului. 

La nivel subiectiv, nimic – nici bogăția istorică a orașului, nici precizia trans-
portului în comun sau politețea locuitorilor – nu mi s-a părut mai atractiv decât 
acele ore și acele mulțimi. Pentru marea majoritate a orașelor românești, însă, râu-
rile ce trec prin oraș sunt o mică inconveniență și atât. Natura nu este integrată în 
ritmul de viață al locuitorilor în măsura în care ar putea să fie.

Suprapunerea tuturor lucrurilor pe care le-am menționat aici constă în imagi-
nea locuitorilor despre propriul oraș. Faci parte dintr-o poveste de succes? Te simți 
mândru, jenat sau indiferent atunci când spui în ce localitate din România locu-
iești? Te pomenești căutând mental o scuză ca să explici de ce n-ai emigrat încă? În 
termeni concreți, discuția aici se divide. 

Atunci când vorbim despre orașe altele-decât-Bucureștiului contează, în afară 
de elemente subiective precum experiențele și percepțiile personale, și capacitatea 
orașului de a genera evenimente pozitive sau remarcabile. Își manifestă locuitorii 
tendința naturală de a crește, de a învăța, de a experimenta lucruri noi împreună cu 
orașul sau în ciuda sa? 

Există localități – și nu puține – de care auzim doar când acolo se petrece un act 
de violență extremă sau un scandal de corupție. Manifestări tradiționaliste, precum 
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zilele orașului, se adresează exact publicului care nu mai are, din motive biologice, 
tentația migrației. Tinerii au la dispoziție doar activitățile care îi separă de comuni-
tatea locală – și nu ia mult timp să-ți dai seama că o viață petrecută în bună parte 
online în Orăștie sau Bacău sau Giurgiu poate fi la fel de bine petrecută online și 
în altă țară, cu adăugirea că elementele offline pot fi mult superioare în străinătate.

Bucureștiul, locul unde identitatea locală e un lucru rar
În ceea ce privește Bucureștiul, cadrul dezbaterii este aparte întrucât, din estimări-
le mele, nu există localitate în România în care oamenii să fie mai puțin conștienți 
de identitatea lor locală. Fenomenul e cumva asemănător conceptului ideologic de 
stânga de “white privilege“: oamenii care aparțin unei minorități sunt conștienți de 
acest lucru – cei majoritari nu se gândesc niciodată că sunt majoritari.

În practică, a fi locuitor al Bucureștiului reprezintă mult mai puțin – ca iden-
titate, relevanță sau intensitate – pentru un locuitor al capitalei decât înseamnă 
pentru ieșeni că rezidează în Iași, pentru clujeni că locuiesc în Cluj etc. Explicațiile 
sunt numeroase. Implicațiile însă contează mai mult. 

Când ponderează gândul de a migra în străinătate, bucureștenii evaluează Ro-
mânia și mai puțin Bucureștiul în special, orașul fiind perceput drept caracteristic 
țării ca atare, cu câteva nuanțe pozitive adiționale (cum ar fi veniturile mai mari). 
Practic, atunci când vorbim despre tentația migrației, bucureștenii joacă cu alte 
pachete de cărți decât alți locuitori ai țării, argumentele uzitate atât pro-rămânere 
cât și pro-plecare fiind semnificativ mai numeroase.

Ultimul deceniu și jumătate a adus românilor o creștere semnificativă a ve-
niturilor și standardelor de viață. Orașele mari au fost principalele câștigătoare. 
Economic vorbind, ele încep să joace în aceeași ligă cu echivalentele lor din Europa 
centrală și de vest. 

Cine nu este atent, însă, se poate pomeni cu o populație ostilă și dezamăgită: 
un oraș slab întreținut sau care se târăște inerțial, fără viziune, este mai acceptabil 
pentru locuitori dacă și veniturile lor sunt mici (“ei, asta e, totul merge prost!”) 
decât dacă veniturile lor sunt consistente. Reacționăm mai dur la disonanțe (“am 
bani mulți dar trăiesc într-un oraș mizer!”) decât la peisaje uniform proaste, pentru 
al doilea set de circumstanțe psihologia umană construind tot felul de mecanisme 
de adaptare. O efervescență economică este meritorie, dar nu protejează cu totul 
un oraș de mirajul emigrării.



B) SMART: ORAȘUL ȘI TEHNOLOGIA

Ce înseamnă, de fapt, un smart city?1

Adrian Mihălțianu

Când vorbim despre orașe smart, ne gândim în primul rând la tehnologie. Tot felul 
de dispozitive care ar trebui să ne ajute să ne deplasăm mai repede, să găsim mai 
ușor ce avem nevoie și să putem comunica cu autoritățile atunci când nu ne convine 
ceva.

Toate administrațiile locale de la noi umblă la vedere cu lozinca „smart” în ulti-
mul timp, ba încă aruncă cu milioane de euro din banii noștri în tot felul de tehno-
logii, însă realitatea este, mai degrabă, crudă: încă avem sisteme primitive în tot ce 
înseamnă reglarea traficului, găsirea informațiilor și interacțiunea cu autoritățile.

Vizita mea în Boston din această toamnă m-a învățat că „smart” înseamnă cu 
totul altceva, cel puțin în orașele care lucrează de un deceniu cu acest concept.

Ce este și ce nu este orașul smart
Boston are o echipă dedicată pentru „noile mecanici urbane”, MONUM, o duzină de 
experți care încearcă să transforme acest oraș american într-unul smart. Am stat de 
vorbă timp de o săptămână pe teme de urbanism, iar concluziile cu privire la orașul 
inteligent m-au luat prin surprindere.

În primul rând, conform acestei echipe, „smart” nu se referă la tehnologie, ci 
la abordarea problemelor de către administrația publică. Cei din Boston nu 
se mai concentrează asupra senzorilor și tehnologiilor de măsurare și strângere de 
date, ci asupra modului în care acestea pot îmbunătăți semnificativ viața locuitori-
lor. Nu se mai uită la aparate, ci doar la efectul dorit.

Atunci când edilii noștri vorbesc despre orașe smart, ei se află, de obicei, lângă 
un exemplu de infrastructură experimentală cu impact mic și foarte mic asupra 
bunăstării locuitorilor, de la o bancă cu wifi, la o banală tabletă care-ți arată în câte 
minute va veni autobuzul în timp ce tu ai ajuns deja în stație. Dar smart înseamnă, 
de fapt, altceva.

1 Material publicat anterior pe platforma PressOne, la adresa: https://pressone.ro/ce-inseamna-
de-fapt-un-smart-city
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Biroul echipei MONUM din primăria Boston se ocupă de oameni, nu de tehnologie. Româ-
nii de la primăria Cluj, aflați în vizită, au priceput acest lucru

Diferența între un proces teoretic de implementare și unul real arată cam așa.

Este o ecuație complexă, în care tehnologia este doar una dintre variabile. De 
exemplu, atunci când Boston vrea să afle părerea locuitorilor săi, poate folosi pa-
nouri interactive aflate în zonele cu spații pietonale, însă acestea pot arăta într-o 
măsură limitată ce gândesc ei de fapt. Soluția colectării de feedback de la cetățeni 
include și o aplicație numită BOS:311, prin care aceștia pot semnala problemele din 
zona lor, dar și întâlniri față în față la primărie, sondaje făcute prin intermediul for-
mularelor Google sau, de ce nu, focus-grupuri. Fiecare are rolul său și nu poți lăsa 
doar în seama tehnologiei acest element esențial al democrației locale.

Mai țineți minte când a fost ultima dată când primarul vostru a venit în cartier 
să discute problemele care vă preocupă? Exact. Cu foarte puține excepții, primarii 
noștri sunt de negăsit timp de patru ani de zile, până vine campania electorală. Iar 
tehnologia nu compensează interacțiunea directă.

Orașele smart nu sunt, în același timp, doar o colecție de senzori și de căi de 
feedback. Este minunat să strângi date despre traficul auto dintr-o anumită zonă, 
dar acestea nu servesc, în sine, la mare lucru. Ele devin utile abia în momentul în 
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care sunt analizate și cuplate cu un sistem de semaforizare inteligentă și cu acți-
uni concrete ale primăriei pentru a fluidiza traficul acolo unde apar probleme. Iar 
răspunsul și implicarea cetățenilor este esențial în orice soluție încercată în oraș, 
pentru că tehnologia uneori poate face mai mult rău decât bine.

Boston este unul dintre orașele-lider în domeniul „smart cities”

Primăria Boston cooperează cu asociația arhitecților în crearea și implementarea proiec-
telor

„Nu putem controla totul, trebuie să inspirăm oamenii să facă schimbări în viața lor.” 
Sabrina Dorsainvil, Director of Civic Design, Boston Mayor’s Office of New Urban Mechanics

Uneori, aceste sisteme sunt date peste cap de faptul că zeci de mii de șoferi fo-
losesc Waze sau Google Maps pentru a ajunge mai rapid la destinație, aglomerând 
zone care erau înainte liniștite, fapt care duce la accidente și la ambuteiaje și mai 
grave. Dependența de tehnologie și incompatibilitatea dintre sisteme pot duce la 
exact opusul unui oraș inteligent, pentru că aceste inteligențe artificiale care stau 
în spatele aplicațiilor pot începe să se lupte între ele prin intermediul nostru, pe 
un teren pe care nu-l înțeleg încă: străzile și cartierele sunt nu doar bucăți de in-
frastructură, ci parte a unui organism social complex.
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Din acest motiv, mi-au spus experții primăriei din Boston, orice inițiativă teh-
nologică trebuie să ofere date care să poată fi apoi preluate și prelucrate în mod 
integrat, iar una dintre greșelile făcute în trecut a fost faptul că au apelat la furni-
zori diferiți de senzori care ofereau tehnologii incompatibile. Bazele de date pro-
venite de la fiecare dintre aceștia trebuie să poată fi consultate la comun, trebuie 
să genereze câmpuri similare, altfel primăria ajunge ca, după zece ani (iar aceasta a 
fost exact experiența americanilor) să aibă mari dificultăți în a integra aceste date 
într-un sistem coerent.

Băncile smart cu încărcare solară și conexiune USB sunt drăguțe și utile,  
dar nu suficiente pentru un oraș inteligent

Da, este frumos să ai bănci smart, care îți pot încărca telefonul de la soare 
prin niște panouri solare sau care îți oferă conexiune wireless. Este la fel de in-
teresant să poți avea acces gratuit la internet din partea primăriei în mijlocul 
orașului sau să poți ști când vine autobuzul printr-o aplicație de pe telefon – toate 
acestea încep să apară și la noi. Dar un oraș cu adevărat smart este unul cu o 
strategie în spate, în care toate aceste tehnologii sunt integrate treptat 
și coerent, altfel se cheltuie zeci de milioane de euro în fiecare ciclu electoral pe 
noi și noi aplicații și dispozitive care sunt abandonate apoi cu rapiditate de noii 
edili.

Cum dezvolți un oraș cu adevărat smart
Când vorbim de strategii, nu vorbim de planuri mărețe care durează doi ani să fie 
elaborate și două luni să fie abandonate. Nu vorbim nici de planuri pe termen lung 
și foarte lung, mai ales într-un context în care tehnologia se schimbă cu rapiditate.

Pe aceste durate, cu adevărat smart sunt valorile pe care le adoptă un oraș 
(valorile celor din primăria Boston sunt, în mod surprinzător: Încredere, Curiozita-
te, Grijă și… Încântare).
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În colțul din dreapta sus, valorile surprinzătoare ale Primăriei Boston
„Nu avem mari planuri strategice pe 20 de ani, ci experimentăm diferite lucruri în timp ce ne 
concentrăm pe OAMENI” Jaclyn Youngblood, Chief of Staff, Mayor’s Office of New Urban Mechanics

Cum te ajută aceste valori, atunci când nu le pui doar ca să dea frumos într-o 
prezentare? Destul de simplu, așa cum mi-au explicat oamenii MONUM:

•  Încrederea este esențială. De exemplu, dacă oamenii nu au încredere că da-
tele lor personale sunt în siguranță, vor refuza sistemele avansate de identificare 
facială sau biometrică, sau vor lupta împotriva sistemelor care le urmăresc felul în 
care se mișcă prin oraș etc. Încrederea se clădește prin comunicarea cât mai clară a 
obiectivelor reale ale fiecărei tehnologii aduse în spațiul public, nu prin anunțarea 
din senin a unor măsuri luate în grabă (cum s-a întâmplat la noi);

•  Curiozitate – primăria este mereu curioasă nu doar ce gândesc cetățenii 
orașului, dar și cu privire la soluțiile implementate de alte orașe similare, indiferent 
că vorbim de transport public, de traficul auto individual, de gestiunea deșeurilor 
sau educație. Curiozitatea îi face să experimenteze la scară mică și să vadă ce merge 
și ce nu înainte de a lua măsuri la nivel de cartier sau oraș;

•  Grija – este valoarea care îi forțează să nu se pripească atunci când iau mă-
suri sau când implementează o nouă tehnologie. De exemplu, au crezut că imple-
mentarea unui sistem de parcări cu senzori ar putea duce la o imagine clară și în 
timp real cu privire la care locuri de parcare sunt libere în oraș, fapt care ar fi redus 
masiv timpul pierdut de șoferi în trafic. Dar după implementarea locală au văzut că 
rata de eroare de 20% făcea sistemul inutilizabil, iar acum caută un alt sistem care 
să fie mult mai exact înainte să fie implementat la nivelul orașului. Tot grija îi face 
să creeze pistele de biciclete separate de traficul auto și pietonal, dar și ferite de 
ușile mașinilor parcate.

•  Încântarea – probabil cel mai curios cuvânt prezent pe vreo listă de valori, 
dar extrem de important. Nu e suficient, în opinia celor din Boston, ca orașul să fie 
eficient. E esențial ca locuitorilor să le placă să locuiască în el. Să aibă o atmosferă, 
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un vibe plăcut, care să te încânte. Iar Boston, în ciuda problemelor de trafic și de in-
frastructură, are acest vibe. De ce? Pentru că primăria colaborează cu mediul privat 
pentru a reface zonele urâte și cu probleme și a le transforma în oaze în care să te 
simți bine. Pentru că primăria îi invită pe cetățeni să vină cu propriile proiecte de 
renovare urbană și să le aplice în propriile comunități. 

Sunt suficiente niște valori într-un context atât de tehnologizat?
Valorile acestea enunțate de americani par a fi concepte abstracte, dar realitatea 
arată că orașele care au succes le aplică încă de la fundamentarea noilor proiecte, nu 
le adaugă doar ca pe o glazură la contracte deja stabilite dinainte cu clientela locală.

Semafoarele inteligente nu rezolvă singure traficul. E nevoie de mult mai multe măsuri 
coerente pentru a rezolva problema.

Un oraș cu adevărat smart este dezvoltat, așadar, pornind de la aceste valori (la 
care se adaugă, neapărat, sustenabilitatea și reziliența, pentru că vorbim de secolul 
XXI și de problemele sale majore pe care orașele nu le pot ignora), pentru că doar 
așa poți integra cum trebuie tehnologiile vândute de unii sau de alții.

Tot stratul tehnologic se așază peste acest substrat valoric, altfel orice fel de 
strategie de tehnologizare va duce la un eșec usturător și foarte costisitor. Uitați-vă 
doar la câte panouri „de informare” instalate de primăriile noastre mai sunt func-
ționale sau folosite de cetățeni, la câte zeci de mii de euro au fost date pe ecranele 
din autobuzele noi care pun filmulețe penibile sau la discuția care tot trenează cu 
privire la sistemele de taxare a parcării în oraș (cu senzori, pentru că edilii noștri 
n-au auzit de eșecul celor din Boston).

Da, este esențial ca orașele românești să devină smart, și încă foarte repede. 
Avem deja aplicații care permit interacțiunea cetățenilor cu administrația, se di-
gitalizează multe operațiuni și se fac licitații pentru camere video inteligente, însă 
toate acestea vor fi absolut degeaba în momentul în care sunt făcute în absența 
unui plan integrat.
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A fost o experiență cu adevărat interesantă să vezi oameni vorbind mai mult 
despre valori decât despre tehnologie într-un oraș situat vizavi de MIT, cea mai 
titrată universitate politehnică din lume, și de Harvard, de la care au plecat atâția 
antreprenori deveniți miliardari între timp. Dar poate tocmai de aceea, pentru că 
au la dispoziție acest bazin de oameni extrem de talentați, cei de la primăria Boston 
se concentrează mai mult pe oameni, iar nu pe aparate.

Orașul numără câți bicicliști folosesc zilnic pista generos amenajată. Măsurarea este esen-
țială pentru orice decizie de extindere.

Parcurile au expoziții interactive accesibile prin telefonul mobil. Partea „jucăușă” a unui 
smart city.

Cum să explici asta unei administrații publice din România care abia iese din 
obișnuința contractelor făcute la comandă, a investițiilor „smart” făcute ca să fie și 
a fondurilor europene de milioane de euro tocate doar pentru că există?

Există speranțe, totuși. În această vizită, eu am însoțit echipele de la Centrul 
Cultural Clujean și Divizia de Inovare Urbană Cluj, iar oamenii primăriei de la Cluj 
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au părut foarte interesați de cele aflate la Boston. S-au educat și și-au luat informa-
țiile din cel mai bun loc, cum ar veni.

De la un cartier postindustrial sărac la cel mai dinamic cartier din SUA: 
povestea Boston Seaport District2

Acum doar zece ani, cartierul Seaport din South Boston era plin de construcții din 
cărămidă roșie aproape abandonate, parcări la sol uriașe și străzi rău-famate, pline 
de mizerie. Deși aflat aflat chiar vizavi de centrul marelui oraș american, Seaport 
era sufocat de lipsa de viziune a administrației locale, de lipsa de inițiativă a pro-
prietarilor de imobile din zonă și de o infrastructură învechită, care făcea aproape 
imposibilă conexiunea cu orașul.

Astăzi, Seaport District, o zonă de circa 2 kilometri pătrați – cât un cartier bu-
cureștean, mai e numit și Innovation District, pentru că aici își au sediul peste 200 
de firme, dintre care câteva zeci sunt din industria IT și high-tech, cu nume uriașe 
precum General Electric, Reebok, Vertex, PwC și altele asemenea.

Trenurile, metrourile și autostrăzile încă ocupă o mare parte a cartierului.

Clădirile vechi au găsit o nouă viață: birouri high-tech

2 Material publicat anterior pe platforma PressOne, la adresa: https://pressone.ro/de-la-un-car-
tier-postindustrial-sarac-la-cel-mai-dinamic-cartier-din-sua-povestea-boston-seaport-district
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Clădirile industriale de cărămidă roșie au fost renovate și transformate în biro-
uri atunci când a fost posibil. Când nu a fost, au fost date jos, iar pe locul uriașelor 
terenuri virane și parcări au apărut imobile ultramoderne care atrag în fiecare zi 
peste 5000 de corporatiști extrem de bine plătiți. Iar țărmul oceanului a fost reno-
vat și pietonalizat, fiind acum râvnit de dezvoltatorii imobiliari care ridică comple-
xuri rezidențiale de lux în care un apartament de două camere costă, în medie, 2 
milioane de dolari.

Pare o poveste tipic americană, în care omul sărac ajunge peste noapte bogat 
și nu mai știe de unde a plecat, dar irlandezii din South Boston nu se încadrează 
cu ușurință în această matriță. Discriminați timp de decenii de către protestanții 
descendenți ai englezilor care au fondat Boston, catolicii irlandezi au găsit nenu-
mărate feluri în care să se reinventeze prin forțe proprii (treabă descrisă pe larg în 
multe filme americane, de la Good Will Hunting la The Departed, cu Matt Damon, 
Leo DiCaprio și Mark Wahlberg, printre alții). Iar din îndârjirea lor poate învățăm 
și noi ceva.

Lecția din South Boston
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Ca român (și bucureștean), atunci când mergi pe trotuarele late din Boston 
și vezi clar urmele fostei sărăcii a lumii postindustriale în timp ce de jur împrejur 
se ridică noile clădiri din granit, oțel și sticlă, nu poți să nu rezonezi cu ce au făcut 
oamenii de aici. Pentru că povestea Seaport District ar putea fi oricând povestea 
cartierelor Uranus, Republicii sau Obor din București sau a altor foste cartiere in-
dustriale din orașele României.

Atâta doar că aici locul fabricilor și a depozitelor de marfă nu a fost preluat de 
malluri și proiecte rezidențiale înghesuite în viitoare ghetouri, ci de o dezvoltare 
coerentă, executată cu mare atenție și pas cu pas, în special de către dezvoltato-
rii privați. Normal, e și aici o luptă continuă între oraș (primărie), care a venit cu 
viziunea și infrastructura, și proprietarii de terenuri, care au înțeles cu greu de ce 
ar trebui să renunțe la parcările multietajate și la izolarea tipică complexurilor de 
imobile de birouri și să accepte, în schimb, mici părculețe, spații de colaborare, piste 
de biciclete și stații de metrou.

Mai întâi infrastructura, abia apoi construcțiile

Uriașa clădire este, de fapt, o gură de aerisire pentru autostrada subterană
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Pentru că toate acestea se fac, până la urmă, din taxele pe care le plătesc aceste 
companii și angajații lor. Iar taxele trebuie să fie suficiente pentru a finanța și dez-
voltarea zonelor adiacente, să nu se ridice din neant o sferă strălucitoare înconjura-
tă de maghernițe. Ca mai știm noi unde (a zis cineva Voluntari – Pipera?).

Diferența majoră față de ce se întâmplă la noi este că primăria a venit cu vizi-
unea, dar și cu toată infrastructura înainte ca primele blocuri de birouri să-și sape 
fundațiile. Și nu mă refer doar la șosele – deși îngroparea fostei autostrăzi suspen-
date care sufoca zona și trimiterea traficului într-un imens tunel a fost esențială 
pentru dezvoltarea zonei – ci și la tot ce înseamnă utilități.

Dar despre infrastructură vom mai vorbi într-un articol separat. Important 
este că primăria a avut un plan pe termen lung și mai ales nu a ezitat să-l pună în 
aplicare într-un dialog constant cu părțile interesate din zonă. Aș zice chiar că a 
fost esențial pentru ca proprietarii obișnuiți să facă un bănuț ușor din parcări la sol 
întinse pe hectare de beton să înțeleagă că pot face mii de bănuți într-un mod ceva 
mai complicat dar mult mai sustenabil, investind într-un cartier coerent.

Fără viziunea fostului primar Menino și preluarea ei de către noul primar Wal-
sh, Seaport District ar fi rămas doar o altă zonă îngrozitoare, ca în multe orașe ame-
ricane. Fără promovarea agresivă către companiile de IT și înaltă tehnologie, făcută 
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chiar de către autorități, n-ar fi venit nici celelalte firme din cu totul alte domenii 
(servicii, încălțăminte etc), care transformă zona într-un centru de inovație.

Poate cel mai important lucru a fost contractarea unei mari firme de arhitectu-
ră care să coordoneze construcția unui cartier după principii moderne. S-a asigurat 
astfel o unitate arhitecturală care lipsește în dezvoltările haotice de la noi.

Centrul orașului Boston se vede superb din Seaport District

Zonele comerciale alternează cu cele rezidențiale și de relaxare
N-ar fi fost mai bine și mai ușor să vină un singur mare investitor?

Boston s-a ferit să atragă aici vreun mare producător industrial care ar fi an-
gajat, probabil, tot 5000 de muncitori, dar într-o singură uzină dintr-o singură in-
dustrie. Orașele monoindustriale pot înflori și dispărea la fel de repede, pe urmele 
succesului sau eșecului investitorilor. În plus, salariile ar fi fost mult mai mici decât 
cele din companiile de tehnologie, iar taxele, de asemenea. Dimpotrivă, atragerea 
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unei combinații de companii de tot felul și a unor proiecte rezidențiale îi permit 
cartierului (și orașului de care aparține) să prospere indiferent de furtunile bursiere 
sau financiare.

Este un semnal de dezvoltare sustenabilă pentru oricine vrea să-l înțeleagă. 
Noi ne bucurăm încă foarte tare atunci când un mare producător auto vine la noi în 
țară, fără să înțelegem că, de fapt, marea oportunitate se poate transforma într-o 
catastrofă dacă autoritățile nu știu să atragă și tot complexul de entități economice 
care să creeze o economie echilibrată. Iar asta, cu tot regretul, nu se poate lăsa doar 
pe seama pieței.

Modul în care e gândit Seaport District pune accentul pe cooperare. Un cu-
vânt greu de mestecat de americani, darămite de români, dar care e esențial pentru 
viitoarele meserii, pentru viitoarea economie – și nu vorbesc aici despre 2050, ci 
despre 2025. Spațiile pietonale sunt organizate ca niște piațete în care să-ți poți 
da întâlnire, clădirile comerciale și de birouri sunt construite în terase pe care se 
desfășoară cafenele și restaurante, iar străzile în pantă sunt transformate în scări 
placate cu lemn la mijloc, transformându-le astfel în amfiteatre ad-hoc.
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O rețetă posibilă și în România
Ca român, din nou, nu mă pot abține să mă întreb ce anume e atât de greu să venim 
și noi cu o viziune concretă pentru dezvoltarea unui oraș, ținând cont de specificul 
comunităților, de sufletul și trecutul locului, dar mai ales privind către meseriile vi-
itorului și către industriile care vor crește foarte mult în următoarele două decenii?

Există încercări și proiecte – precum cel anunțat la Cluj, dar încă lipsește viziunea 
pe termen lung care să includă nu doar zone de locuit, ci acest complex rezidențial-co-
mercial-birouri orientat spre viitor. Și mai ales curajul de a strânge laolaltă privații 
care pur și simplu nu sunt obișnuiți să colaboreze nici între ei, nici cu primăria.

Seaport District este un model care poate fi urmat, în mare, fără să fim nevoiți 
să reinventăm roata. Evident, are și el problemele sale – gentrificarea fiind una 
dintre ele (locuitorii din South Boston nu-și pot permite, evident, apartamente-
le de două milioane de dolari bucata cumpărate de magnații chinezi care-și trimit 
odraslele la MIT și Harvard). Dar să ajungem noi să avem aceste probleme și apoi 
mai vorbim.
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Sper ca mulți dintre candidații la viitoarele alegeri locale să vorbească tot mai 
mult despre planurile și proiectele lor concrete pentru dezvoltarea echilibrată a 
orașelor. Să-i văd visând, să-i aud cum sunt obsedați de cele mai bune soluții, de re-
vitalizarea cartierelor adormite sau părăsite, să-i întâlnesc pe stradă vorbind despre 
viziunea lor pe termen lung pentru București, Cluj, Timișoara, Constanța sau Iași.

Când primarul Menino, un veteran al administrației locale, a vorbit prima dată 
despre acest Cartier al Inovației, s-a râs mult în presa locală. Dar primarul a arătat 
că are capacitatea de a se reinventa, și asta e singura cale prin care ne putem rein-
venta și noi orașele noastre. Iar urmașul său i-a dus mai departe viziunea.

Cinci lecții pe care le-am putea învăța din exemplul orașelor americane  
în privința infrastructurii3

Autostrăzi urbane sau metrou? Parcări supraetajate sau parcuri? Bulevarde mai lar-
gi sau piste de biciclete și benzi cu sens unic și viteză mică? Un oraș dedicat mașini-
lor sau mai degrabă oamenilor?

Astfel de întrebări nu ni le punem doar noi, în România. Am plecat din cel mai 
aglomerat oraș din Europa, București, către cel mai aglomerat oraș la ora de vârf din 

3 Material publicat anterior pe platforma PressOne, la adresa: https://pressone.ro/5-lectii-pe-ca-
re-le-am-putea-invata-din-exemplul-oraselor-americane-in-privinta-infrastructurii
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SUA, Boston, pentru a vedea nu doar ce fac bine americanii, ci și care sunt greșelile 
lor, poate vom reuși să le evităm.

Există mari asemănări cu orașele de la noi din țară aflate în plină dezvoltare 
(București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași etc.), dar și câteva deosebiri. Iar răspunsul 
nu stă întotdeauna în mai multă infrastructură, ci în soluții deștepte, luate cu mare 
atenție față de banul public și, mai ales, față de cum va arăta viitorul.

1. Autostrăzile urbane suspendate sunt o prostie extrem de costisitoare
În anii ‘40-‘50 ai secolului trecut, autoritățile din Boston au vrut să rezolve 

problema traficului congestionat din centrul orașului construind o autostradă sus-
pendată care trecea chiar prin inima aglomerației urbane. Ideea a părut strălucită la 
acea dată, dar s-a dovedit a fi dezastruoasă.

Noi visăm la așa ceva, americanii nu găsesc soluția să scape de ele.

În dreapta imaginii, spațiul verde arată unde era fosta autostradă urbană. În stânga, 
puteți vedea ce spațiu uriaș ocupă încă infrastructura auto.

Nu doar că orașul a fost tăiat în două de un monstru din beton armat care a se-
parat comunități întregi, dar traficul nu s-a îmbunătățit defel, în ciuda multiplelor 
benzi de circulație și a nenumăratelor conexiuni cu străzile din zonă. Ambuteiajele 
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durau ore bune, iar poluarea și zgomotul erau infernale. Cam aceeași experiență pe 
care o au corporatiștii din Pipera pe celebrul pod, doar că întinsă pe aproape trei 
kilometri. Același lucru se va întâmpla pe noul pasaj de la Doamna Ghica, cel puțin 
pe un sens de mers, precum și pe majoritatea celorlalte proiecte care rezolvă doar 
probleme punctuale, fără să ia în seamă imaginea de ansamblu.

Costul autostrăzii suspendate a fost uriaș, dar a fost depășit cu mult de costul 
reparării acestei greșeli – tunelurile care i-au luat locul au costat peste 14,6 miliarde 
de dolari (când se ajustează pentru inflație) iar șantierul acestora a blocat orașul 
pentru circa 15 ani!

2. Orașele care finanțează traficul auto individual riscă să dea faliment
Chiar și după mutarea autostrăzii suspendate în subteran prin Big Dig, proiec-

tul extrem de scump despre care vorbeam, traficul auto nu s-a îmbunătățit semni-
ficativ, dovadă că Boston a rămas cel mai aglomerat oraș la ora de vârf. Sunt diverși 
factori care contribuie la această situație, iar geografia locului joacă un rol impor-
tant, însă de departe cea mai mare vinovată este mentalitatea locuitorilor, care in-
sistă să-și folosească mașinile individuale.

Mașinile intră în tunel și nu mai aglomerează centrul orașului. Dar la ora de vârf  
rămân blocate, inclusiv în subteran.

Investiția în tunelul lung de 2,4 kilometri terminat în 2007, împreună cu ce-
lelalte lucrări de infrastructură din cadrul proiectului Big Dig, va fi recuperată abia 
prin 2038. Între timp, orașul abia dacă mai are bani pentru a investi în transport 
în comun modern și sigur – metrourile Bostoniene au rame de prin anii ‘80 care 
se mișcă foarte încet și sunt pline ochi la ora de vârf, iar stațiile de metrou nu au 
climatizare, vara fiind încinse.

Dar locuitorii refuză să fie taxați pentru a rezolva problema și continuă să fo-
losească autoturismele, aglomerându-se unii într-alții pe panglica de beton aflată 
acum în subteran, în loc să folosească transportul în comun. Este un cerc vicios 
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greu de spart. Cât timp mașina rămâne mai confortabilă decât alternativele, ea va 
fi folosită, în ciuda blocajelor.

Deși bicicliștii ajung mult mai repede la destinație, oamenii încă preferă să stea minute  
în șir în mașinile lor confortabile.

Să nu ne închipuim că vom reuși să facem în același timp infrastructura nece-
sară transportului în comun și cea destinată mașinilor individuale – dacă america-
nii nu au avut bani suficienți, noi nici atât.

3. Soluția traficului este transportul în comun modern, sigur și confortabil
Boston se află în plin proces de schimbare a ramelor de metrou învechite cu 

câteva sute de vagoane moderne, construite în SUA. Deși procesul e foarte lent din 
cauza lipsei banilor, ar trebui ca metroul să-și crească în final capacitatea de trans-
port cu peste 40%. Abia atunci va putea municipalitatea să ceară bani locuitorilor 
prin taxe care să-i îndemne să folosească noile metrouri.

Zeci de miliarde de dolari au fost investite, de-a lungul anilor, în panglicile de beton care 
sufocă orașul. Azi e foarte greu să găsești bani pentru alternative moderne.
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Toate studiile arată că orice soluție de „eliberare” a traficului auto individual 
este, de fapt, doar o păcăleală, pentru că imediat ce oamenii observă că traficul este 
mai lejer, abandonează transportul în comun sau bicicletele în favoarea mașinii 
individuale. Ceea ce duce, din nou, la congestie, la mai multe cereri pentru pasaje, 
tuneluri, bulevarde, străpungeri și așa mai departe.

Parcările supraetajate care împânzesc centrul Bostonului arată oribil și ocupă 
un spațiu foarte prețios, care ar putea fi folosit de clădiri rezidențiale sau de birouri. 
Sau, de ce nu, de parcuri și piețe publice. Unele dintre ele vor fi demolate și mutate 
în subteran tocmai în acest scop, de utilizare mult mai eficientă a spațiului orașului. 
La noi, unii vor să începem să le construim, pe motiv că sunt mai ieftine decât cele 
subterane. În realitate, o strategie pe termen mediu și lung se uită nu doar la prețul 
inițial, ci și la impactul asupra întregii zone, pentru că acele clădiri vor rămâne acolo 
cel puțin 50 de ani.

Așa trebuie să arate o pistă de biciclete veritabilă, nu ca imitațiile scumpe de la noi.

Dimpotrivă, investițiile masive în transportul în comun (cu precădere metrou, 
dar și metrou ușor și autobuze) duc nu doar la decongestionarea străzilor, dar și la 
timpi mult mai mici de tranzit, care rămân similari chiar dacă gradul de utilizare a 
acestei infrastructuri crește. Este esențial să se păstreze nivelul calității serviciilor 
oferite prin investiții susținute, altfel oamenii vor începe să migreze din nou spre 
mașini. Dar costurile generale sunt mai mici decât cele dedicate mașinilor. Trans-
portul în comun nu intră, pur și simplu, în cercul vicios al infrastructurii pentru 
traficul auto individual.

4. Orașele nu se mai pot dezvolta coerent fără o viziune pe termen lung cu pri-
vire la infrastructura de transport

Arătam în primul articol din seria scrisă în Boston că orașul și-a dezvoltat un 
cartier întreg al inovației, bazat pe o viziune pe termen lung. Dar, spre deosebire față 
de ce se întâmplă în România, acolo primăria a venit mai întâi cu infrastructura (Big 
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Dig fiind o mare parte din proiect, pentru că a eliberat bariera fizică dintre cartie-
rele subdezvoltate și centrul orașului), iar abia apoi au început să apară investițiile 
imobiliare.

Remarcați cum trebuie să arate un bulevard modern: piste de biciclete, spații de parcare 
care separă traficul auto de bicicliști dar nu-i pun în pericol când se deschid ușile, copaci și 

spații verzi.

Bucureștiul, Clujul, Timișoara, Iașiul, precum și orice alte orașe din România 
nu se mai pot dezvolta doar la voia întâmplării. Problemele majore legate de trafic 
practic sufocă viitorul acestora, oamenii încep să se mute în alte părți ale țării și 
mai ales ale continentului, iar lipsa de perspective este unul dintre motivele majore 
pentru care cei mai talentați români pleacă în valuri.

Boston a înțeles, în ceasul al treisprezecelea și cu costuri enorme, faptul că 
nu poate să se mai dezvolte fără să-și pună la punct infrastructura. Și, pentru că a 
pierdut câteva decenii bune, o face cu greu și mai are mult până să rezolve proble-
ma. Dar putem vedea deja kilometri întregi de piste de biciclete, însoțiți de zeci de 
puncte de la care poți închiria o bicicletă modernă, o întreagă infrastructură care 
își așteaptă clienții, adică exact acei oameni care încă stau blocați în mașinile lor la 
semafoare.

Primăria colaborează cu asociațiile de arhitecți și ingineri pentru a găsi soluțiile tranziți-
ei orașului de la unul dedicat mașinilor, la unul dedicat oamenilor.
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Cu alte cuvinte, atunci când autoritățile vor avea curajul să impună taxe, alter-
nativa va fi existat deja, iar locuitorii nu vor fi forțați să accepte servicii de proastă 
calitate. Comparați asta cu ceea ce se întâmplă în România, acolo unde se impun 
mai întâi taxe, iar infrastructura beneficiază doar de o mică parte din ele, de multe 
ori cu mare întârziere.

5. Car sharing, car hailing și restul alternativelor pot face foarte bine orașului 
doar în anumite condiții

Soluțiile moderne de transport includ serviciile de împărțire a mașinii cu mai 
mulți oameni, dar și cele prin care poți chema o mașină pentru a te transporta 
prin oraș. Ele pot ajuta la decongestionare prin faptul că o singură mașină ser-
vește mai mulți oameni, iar în acest fel se eliberează locuri de parcare, în special 
atunci când clienții renunță la mașinile personale. Pentru că mare parte din tra-
ficul aglomerat e cauzat de șoferii care caută un loc de parcare, avem un efect 
benefic în cascadă.

Când plouă sau e frig, nu-ți arde să mergi cu bicicleta. Are și transportul alternativ  
limitele sale. Aici intervin serviciile de car sharing și hailing.

În plus, ele permit un nivel sensibil mai bun de servicii decât cel oferit de taxi-
metre, în măsura în care sistemul de notare a șoferilor este folosit corespunzător. 
Dar, la fel ca în cazul trotinetelor electrice, aceste lucruri funcționează doar în mă-
sura în care și șoferii acelor mașini respectă regulile de circulație și mai ales primesc 
un ajutor din partea primăriei. În caz contrar, ele contribuie la congestia din centrul 
orașului, în special atunci când sunt alese în detrimentul transportului în comun.

În Boston s-au creat zone speciale în care vehiculele Uber, Lyft și altele aseme-
nea pot opri pentru a prelua sau lăsa pasagerii, ca să nu mai încurce traficul. La fel 
trebuie să funcționeze și trotinetele electrice, care nu vor putea fi lăsate oriunde, ci 
doar în zone special desemnate. Simplul fapt că nu mai folosești mașina personală 
nu garantează că „salvezi” orașul – e nevoie de mult mai mult decât atât.
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Mii de biciclete le stau la dispoziție bostonienilor, frumos aranjate în stații speciale.

Azi, în Boston, locul acelei autostrăzi suspendate care zdrobea orașul este luat 
de un parc întins pe 2,4 kilometri. Greenway este un exemplu de manual cu privire 
la redarea orașului locuitorilor săi. În locul unui trafic intens și zgomotos, ai grupuri 
de turiști care se minunează la florile de câmp care cresc aici, localnici care merg 
agale cu bicicleta sau doar își plimbă câinii, corporatiști care ies la iarbă verde la 
prânz sau copii care se joacă în fântânile arteziene, priviți de pe margine de către 
părinți.

Pe aici trecea oribila autostradă suspendată. Acum, se plimbă oameni și se aud păsărele.

Este ca și cum am avea un parc în locul mașinilor de pe Calea Victoriei și Ma-
gheru în București, 21 decembrie și Ferdinand din Cluj, Revoluției din Timișoara 
sau Tudor Vladimirescu din Iași, iar tot traficul de pe ele ar fi dus în subteran. Sau, 
și mai bine, înlocuit de transport în comun ultramodern și piste de biciclete.

Greenway este un parc superb și benefic, dar cu un cost uriaș cauzat de greșelile 
trecutului.

Poate vom fi suficient de inteligenți să nu le repetăm și noi acum, când tocmai 
ne dezvoltăm „o țară ca afară”.



Țesătura digitală într-un smart city.
O perspectivă asupra orașelor, cetățenilor și soluțiilor 
urbane personalizate

Radu Puchiu

O nouă misiune a orașelor
În ianuarie 2016, Klaus Schwab, Fondator și Director Executiv al World Econo-
mic Forum (WEF) menționa într-un articol publicat în preajma reuniunii anuale 
a WEF, referindu-se la impactul celei de-a IV-a Revoluții Industriale, următoarele: 
„Ne aflăm în fața unei revoluții tehnologice care va schimba fundamental modul 
în care trăim, muncim și relaționăm unii cu ceilalți. Scara, scopul și complexitatea 
transformării va fi una cu care umanitatea nu a mai experimentat-o până acum. 
Nu știm încă în ce mod se va manifesta, dar un lucru e clar: răspunsul la această 
transformare trebuie să fie unul integrat și cuprinzător, implicând toți participanții 
organizării politice la nivel global, de la sectorul public și cel privat la cel academic 
și societatea civilă.”1

Transformările aduse de tehnologie sunt deja o realitate. De la impactul asupra 
capitalului uman, pieței muncii, afacerilor, guvernării și politicilor publice până la 
inovațiile în biotehnologie sau neuroștiințe, aproape că nu există latură a vieții co-
tidiene care să nu fie afectată. Din păcate însă, acel răspuns integrat și cuprinzător 
la nivel global se lasă așteptat.

În fața acestei realități, orașele se află în prima linie a impactului adus de teh-
nologie. De la misiunea tradițională de a administra bine o comunitate și de a 
livra servicii de calitate cetățenilor, orașele sunt puse în fața unei lupte pe multi-
ple planuri pentru a face față transformărilor rapide aduse în societate. Pe lângă 
impactul noilor tehnologii, primarii și administrațiile locale trebuie să răspundă 
unor provocări nemaiîntâlnite, ca amploare și rapiditate de desfășurare, pentru 
a-și atinge scopul de a crește calitatea vieții în urbe. Fără a avea pretenția de a le 
cuprinde pe toate, sunt de enumerat câteva aspecte vizibile și binecunoscute.

1 htt ps ://www.we for um.org/a gend a/2016/01/ the- four th- industr i a l - revolut i -
on-what-it-means-and-how-to-respond/ 
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Procesul de urbanizare
În 1950, circa 30% din populația globului trăia în orașe. În 2018, procentul celor 
care trăiau la oraș trecuse de 55%, iar prognozele Organizației Națiunilor Unite2 
estimează că, în anul 2050, peste două treimi din populația globală, de aproximativ 
9,8 miliarde de oameni la acel moment, va trăi în orașe. Dinamica este și ea la fel de 
interesantă. Practic, în 2018, peste 2 milioane de oameni se mutau la oraș în fiecare 
săptămână. De remarcat este și faptul că populația urbană va atinge peste 88% în 
țările dezvoltate, de la 81% în prezent, însă țările în curs de dezvoltare vor avea cea 
mai mare transformare - de la 67%, în prezent, la 83%, în 2050. 

Actualele modele de administrare și guvernare locală nu vor putea face față 
acestui proces fără o schimbare majoră. Urbanizarea vine cu o serie de probleme 
adiționale ce țin de segregare, inegalitate, acces la servicii publice etc. Toate acestea 
afectează calitatea vieții la nivel de oraș. Lor li se adaugă impactul adus de turism 
- în 1950 numărul de turiști la nivel global era de circa 25 milioane, în 2018 el a 
atins un nivel record de circa 1,4 miliarde3 - și cel determinat de procesul de migra-
ție - numărul persoanelor care au emigrat sau imigrat, la nivel global atingând 272 
milioane4, ceea ce reprezintă, prin comparație, mai mult de jumătate din populația 
Europei.

Schimbările climatice
Ajuns unul dintre subiecte principale de discuție la nivel global, efectele vizibile 
provocate de schimbările climatice pun orașele în fața unei realități mult mai apă-
sătoare decât se poate observa la o primă vedere. Impactul economic adus de ura-
gane în Statele Unite, de exemplu, se ridică anual la circa 28 de miliarde de dolari. 
Cea mai mare parte (60%) este acoperită de agențiile federale, restul, însă, se află 
pe umerii autorităților locale. Aceste sume nu sunt de ignorat, în contextul în care 
regiunile afectate asigură 46% din forța de muncă din Statele Unite și contribuie cu 
peste 46% la produsul intern brut al țării5.

Un alt fapt remarcabil, în acest sens, este și răspunsul orașelor la anunțul retra-
gerii guvernului american din Acordul de la Paris, semnat de 196 de state, în 2016 
-  407 orașe americane au decis să continue angajamentele luate internațional6. 

Obligate să răspundă unor provocări reale, orașele vor urmări, astfel, rezol-
varea la nivel local, fără să mai aștepte decizii politice complicate la nivel de țară, 

2 https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf 
3 Max Roser (2020) - „Tourism”. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: ‚htt-

ps://ourworldindata.org/tourism’ [Online Resource]aari
4 https://www.un.org/development/desa/en/news/population/international-mi-

grant-stock-2019.html 
5 https://www.thebalance.com/hurricane-damage-economic-costs-4150369 
6 https://medium.com/@ClimateMayors/climate-mayors-commit-to-adopt-honor-and-uphold-

paris-climate-agreement-goals-ba566e260097 
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regiune sau global. Acest transfer de reglementare către local va continua, însă, fără 
a deveni o voce la nivel global, orașele vor fi condamnate la a răspunde permanent 
unor probleme curente, fără a contribui la soluții de amploare. 

Generațiile Z și C
Schimbările de generații au adus mereu transformări la nivel de societate și stil de 
viață. În mod particular, generațiile născute după 1997, în era internetului, social 
media și a noilor tehnologii (generațiile  Z - ale nativilor digitali și C - ale celor co-
nectați permanent), preocupă foarte mult analizele actuale datorită schimbărilor 
pe care le aduc modului de viață, al obiceiurilor de consum și modului de relaționa-
re. Fără a pune o tramă rigidă pe această împărțire generațională, câteva caracteris-
tici sunt de luat în seamă, mai ales în ce privește impactul la nivel urban.

Conectați permanent la internet, cu cele mai mari durate de timp petrecut on-
line, generațiile Z și C trăiesc într-un mediu majoritar digital. Campioane la con-
sumul de conținut video, informându-se și relaționând cu ajutorul social media, 
comunicând pe mai multe canale simultan, sunt preocupate de crearea de conținut 
digital într-un mediu în care totul este apreciat, personalizat și optimizat. 

Impactul lor la nivelul orașelor va fi unul destul de important pe măsură ce 
preferințele de grup și folosirea social media pentru a-și impune puncte de vedere, 
chiar dacă ele nu sunt majoritar îmbrățișate, se vor manifesta destul de puternic. 
Aversiunea față de ierarhii și reguli impuse vor fi elemente în plus de luat în seamă, 
mai ales în ceea ce privește modul de comunicare al administrației orașelor. Poate 
cel mai concludent exemplu este cel al Gretei Thunberg - tânăra care la numai 15 
ani a pornit în 2018 o grevă a elevilor în Suedia, reușind să aducă în prim-plan pe 
agenda globală problemele climatice, în mai puțin de un an7.

Orașele vor avea în reprezentanții acestor generații fie aliați temporari, fie duș-
mani foarte vocali. Totul depinde numai de modul în care vor reuși să îi implice și 
să răspundă modului lor de acțiune.

Ca o primă concluzie aici, orașele vor fi obligate nu numai să răspundă provo-
cărilor de zi cu zi, dar și fenomenelor mai largi, ce se manifestă global. Impactul 
noilor tehnologii, fie ca vorbim de  vehicule autonome, imprimare 3D, inteligență 
artificială sau blockchain, va fi unul important la nivelul companiilor și pe cale de 
consecință al economiei locale, forței de muncă și orașelor. Acestuia i se adaugă și 
efectele celorlalte fenomene menționate - legate de urbanizare, schimbări climatice 
sau generaționale. Orașele nu vor putea lupta eficient decât dacă vor îmbarca toți 
actorii locali într-o misiune dincolo de limitele lor administrative - inteligență co-
lectivă, soluții locale scalabile, impact global.

7 https://www.edie.net/news/9/Timeline--The-rise-and-rise-of-Greta-Thunberg-COP-25-Ma-
drid/ 
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De ce orașe (mai) inteligente
În cartea sa, „From Intelligent to Smart Cities”8, Mark Deakin spune: „Suntem încă 
într-o epocă a digitalului mai degrabă decât a unor orașe inteligente. Toate defini-
țiile orașelor inteligente pun accent pe folosirea tehnologiei informației și comuni-
cațiilor pentru a face orașele mai inovative și eficiente. Ele însă nu subliniază la fel 
de tare nevoia de a înțelege ce generează această inteligență și ce forme de integrare 
există între actorii inovării, comunități deschise și conectate, aplicațiile existente și 
modalitățile de măsurare și monitorizare, care toate împreună schimbă funcțiile de 
cunoaștere și inovare la nivel de oraș. Trebuie să proiectăm soluții integrate pentru 
fiecare sector al ecosistemului de inovare al orașului, integrarea fiind cheia către 
inteligență și eficiență înalte.”

Într-adevăr, abordarea orașelor în a-și eficientiza procesele a fost mai degrabă 
izolată, punctuală și nu la nivel de sistem, neurmărind integrarea ci mai degrabă 
soluții venite din afară, mai ales din industria care le dezvoltă. 

Într-un articol recent9 Aaron M. Renn, important analist pe probleme urbane, 
identifică trei valuri care au însoțit conceptul de orașe inteligente. Primul val, spune 
el, a fost unul al companiilor mari ce aveau o lungă istorie de lucru la soluții axate 
pe nevoile clienților, ușor adaptabile pentru cerințele orașelor în relația cu cetățe-
nii. Centre de control al traficului sau transportului public, rețele de senzori de tot 
felul, sisteme de monitorizare video și altele au fost cap de afiș pentru mulți ani și 
încă mai sunt. Din păcate însă, soluțiile de acest tip nu au întâmpinat o adoptare 
largă. Nu toate orașele au putut să suporte costurile ridicate și perioadele lungi de 
implementare. În timp, tocmai această lipsă de integrare a arătat și lucrurile mai 
puțin plăcute - controlul traficului nu a dus neapărat la o îmbunătățire a lui, mo-
nitorizarea video a generat o discuție amplă legată de dreptul la intimitate și viață 
privată și exemplele pot continua.

 Al doilea val a fost cel al datelor deschise. Venită ca o promisiune de transfor-
mare, de responsabilitate a autorităților, de transparență și potențial de generare 
de beneficii economice, deschiderea datelor a fost folosită de către multe orașe ca 
un element de implicare a comunităților de programatori și a micilor întreprin-
zători în a genera soluții rapide pentru oraș. Prin deschiderea datelor au apărut 
rapid aplicații ce puteau monitoriza transportul în comun, calitatea aerului, starea 
drumurilor sau eficiența lucrărilor publice. Exemplele au fost remarcabile la nivelul 
numărului de aplicații și a utilizării lor, dar nu au putut aduce o transformare gene-
rală la nivel de oraș. Din aceste acțiuni au emers discuții relevante privind calitatea 
datelor, disponibilitatea lor și modul în care acestea oferă, prin interpretarea lor, o 

8 Mark Deakin & Husam Al Waer (2011) From intelligent to smart cities, Intelligent Buildings 
International, 3:3, 140-152, DOI: 10.1080/17508975.2011.586671

9 https://www.governing.com/community/How-Cities-Lost-Control-of-the-Urban-Te-
ch-Revolution.html 
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imagine corectă. E de menționat, totuși, că multe dintre soluții au dus la folosirea 
mai bună a datelor la nivel de oraș și la deciziile luate.

Dacă primul val a fost unul dinspre companii spre administrație, iar al doilea 
unul al administrației către cetățeni, cel de-al treilea și mai recent dintre valuri este 
mai degrabă unul direct al companiilor către cetățeni, ocolind de cele mai multe ori 
administrația. Deja cunoscutele exemple de companii de ride-sharing Uber și Lyft, 
precum și inițiative asemănătoare, au schimbat modul de interacțiune cu orașul. Un 
alt exemplu, aici, este cel al serviciului de navigare Waze. Aplicația de optimizare a 
rutelor parcurse a dus la modificarea comportamentului în trafic, alegerea rutelor al-
ternative și a orelor de plecare/sosire. La nivel de date, transformarea e și mai mare. 
Datele nu mai sunt doar ale orașelor, în sistemele lor de management al traficului, ci 
în posesia unor actori privați, care nu sunt de cele mai multe ori aliniați cu strategiile 
orașelor. Waze a generat, de exemplu, aglomerări în zone rezidențiale prin dirijarea 
traficului acolo, ducând la multe inconveniente pentru comunitățile mai mici10.

Revenind la ce ar trebui să însemne un oraș inteligent, exemplele de mai sus 
și valurile succesive menționate arată că ignorarea unuia dintre actori nu duce la o 
transformare a orașului sau o creștere a calității vieții, la nivel general. Transforma-
rea tehnologică e necesară, aș zice inevitabilă, dar ea trebuie făcută în mod integrat, 
participativ și prin colaborarea activă a părților. Tehnologia trebuie să aibă misi-
unea de a transforma orașele cu ajutorul cetățenilor și să fie aliniată cu viziunea 
amplă a orașului.

Supercetățenii
În 2019, la 30 de ani de la nașterea Internetului, Tim Berners Lee, inventatorul 
acestuia, publica o scrisoare deschisă de reflexie asupra a ce și-a dorit să creeze și 
cum a ajuns să se dezvolte rețeaua globală de informație. „Contractul pentru Inter-
net nu trebuie să fie o listă de reparații rapide, ci un proces care să arate o schimbare 
a modului în care înțelegem relația noastră cu comunitatea online. Trebuie să fie 
suficient de clar, astfel încât să devină o stea călăuzitoare  pentru drumul ce trebuie 
urmat, dar îndeajuns de flexibil, pentru a se adapta schimbărilor rapide ale tehno-
logiei. Este călătoria noastră de la o adolescență digitală la un mult mai matur și 
incluziv viitor matur”11, spune acesta în scrisoarea sa.

Într-adevăr, este impresionant ce a însemnat apariția Internetului și la câte 
lucruri a dat naștere: acces la informație, acces la tehnologii, progres economic, o 
schimbare totală a ierarhiilor companiilor, globalizare accelerată, noi meserii, noi 
obiceiuri, noi stiluri de viață. La fel ca toate lucrurile care au dus la progres, nici 
Internetul nu a venit doar cu beneficii. Digital divide, fake news, intervenții străine 

10 https://www.lamag.com/citythinkblog/waze-los-angeles-neighborhoods/ 
11 https://webfoundation.org/2019/03/web-birthday-30/ 
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în alegeri, manipulare la o scară mult mai mare, biased AI sunt doar câteva exemple, 
iar implicațiile lor la nivel individual sau societal sunt foarte mari.

Cel mai recent barometru al încrederii publicat de Edelman12 arată că, în ciuda 
unei creșteri economice globale constante, încrederea în toate instituțiile la nivel 
de societate măsurate - guvern, mediu de afaceri, organizații neguvernamentale 
și media - este la cea mai joasă treaptă din cei 20 de ani de măsurători. Mai mult 
decât atât, pe un cadran, având ca axe competența și etica, cei mai mulți dintre 
respondenți plasează guvernele și media ca fiind neetice și incompetente, mediul 
de afaceri ca oferind o competență bună, dar nu foarte etică și organizațiile negu-
vernamentale ca fiind etice, dar nu foarte competente. Nicio instituție, așadar, în 
cadranul competent și etic.

În cartea sa „The Second Mountain”13, David Brooks surprinde foarte bine 
această lipsă de încredere și izolare: „ Există întotdeauna un echilibru între individ 
și  societate. În unele vremuri, presiunea grupului a sufocat și zdrobit sinele, iar 
indivizii au simțit nevoia disperată de afirmare și expresie a individualității lor. În 
vremea noastră, prin contrast, sinele este amplificat, iar colectivitatea este slabă. 
Am derapat prea departe în direcția individualismului. Rezultatul este o pierdere a 
legăturii - o criză a solidarității.”

Acest hiper-individualism, așa cum îl menționează David Brooks, este amplificat 
de tehnologie, deși conectat la cunoaștere, duce la izolare socială, neîncredere, pola-
rizare. Adică, este exact opusul lucrurilor pe care creatorii Internetului și le-au dorit.

Cum putem rupe această spirală a neîncrederii și izolării? Una dintre cheile 
transformării este fără îndoială la nivel individual. „Am găsit o mișcare ce nu știe 
că este o mișcare”, spune același autor. Oameni care în ciuda tuturor provocărilor, 
descrise mai sus, aleg conectarea cu ceilalți, generează soluții împreună cu comuni-
tatea și își fac vocea auzită. David Brooks îi numește „țesători” („weavers”).

Exemplele sunt numeroase și vin să pună accent pe acest țesut social („wea-
ving”) văzut ca un mod de viață și o stare de spirit, nu un set de acțiuni, per se. 
Acesta se referă la grija și implicarea pe care fiecare o are, interacționând cu ceilalți.  
Este o dorință de a fi deschis și iubitor, indiferent dacă obții sau nu ceva în schimb. 
Un „țesător” privește comunitatea sa ca fiind acasă și încearcă să o facă iubitoare și 
primitoare. Își tratează vecinii drept familie, indiferent de diferențe și divergențe 
și găsește sens și bucurie în legătura și grija pentru ceilalți14.

În mediul online, țesătura digitală se creează aproape instant, fiind facilitată 
de viteza informației, conținut croit pe nevoile publicului țintă și de performanțele 
tehnologice. 

12 Edelman Trust Barometer 2020 Global Report
13 David Brooks (2019), The Second Mountain, The Quest for a Moral Life, Random House 
14 Anderson, S., Weavers, [online], https://www.livingasequals.com/2019/03/14/weavers/
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Cu toate acestea, la nivel individual, oricât ar fi de mare implicarea, putem con-
strui relațiile una câte una, ceea ce necesită timp, iar relațiile nu se amplifică atât de 
repede pe cât se dorește, într-o epocă a vitezei. Totuși, se produc schimbări reale și 
vizibile. Dacă poți schimba câțiva oameni din jurul tău, poți schimba și comporta-
mentul la scară largă. Dacă reușești să modifici lentila prin care oamenii văd lumea, 
atunci poți schimba modul în care oamenii acționează și interacționează. Cultura 
se schimbă doar atunci când un grup mic de oameni, adesea provenind din mijlocul 
societății, găsește o modalitate mai bună de a trăi, iar celelalte grupări încep să 
copieze modelul. 

Suntem, așadar, la nivel individual, de cetățean, într-o misiune de a „țese” 
această rețea interumană, de a folosi tehnologia pentru a accelera acest proces. Su-
per-cetățeni pentru super-orașe.

Țesut digital pentru țesut social
Acest proces de refacere a unui țesut social - poate fi extrapolat și la ceilalți actori la 
nivel de oraș: oameni care „țes”, tehnologii care aduc împreună comunități, afaceri 
care creează legături și orașe care facilitează acest proces de inovare participativă. 
Oameni, afaceri și instituții publice lucrând împreună, ajutați de platforme digitale 
și aplicații mobile care analizează date, implică activ membrii societății și conectea-
ză orașul la rețele de soluții urbane reale din întreaga lume. 

Am pornit de la o schimbare a misiunii fiecărui actor în fața provocărilor care 
se întrevăd. De la cetățeni așteptând îmbunătățirea serviciilor publice la cetățeni 
implicați în a găsi, prin colaborare, soluții pentru comunitate și oraș, de la tehno-
logii care extrag date și complică viața orașelor la companii ce lucrează împreună, 
aliniindu-se la viziunea orașelor, de la primării preocupate de soluții locale la pri-
mării facilitatoare ale unui proces de inovare conectat global.

Misiunea „țesăturii” digitale este să ajute, faciliteze, accelereze refacerea țesu-
tului social. Nu-l poate înlocui și nu poate fi eficace decât cu participarea tuturor 
actorilor - cetățeni, mediu de afaceri, guvern local. Primăriile care vor facilita acest 
proces sunt cele câștigătoare. Mediul de afaceri, care se va alinia la transformarea 
orașului, va avea de câștigat. Cetățenii ce își vor dedica energie și timp, pentru a se 
implica în dialog și în activități pentru comunitate, vor avea satisfacții mai mari și, 
de ce nu, o viață mai bună împreună. Orașele smart sunt orașe cu țesuturi sociale 
și digitale solide.

Și ca sa închei într-o notă „tehnologică”, citându-l pe Steve Jobs: „există deja o 
aplicație pentru asta!”.



Tehnologie și umanism.  
Smart City și Well City – un oraș în care calitatea vieții 
oamenilor este urmărită îndeaproape

Dan Hodoș

Despre orașe pentru oameni și inteligență
Principalele avantaje ale proiectelor de dezvoltare urbana inteligenta se regăsesc, 
general vorbind, in calitatea vieţii cetăţenilor unui oraș. In mod normal, un oras 
inteligent e un oraș in care oamenii au acces mai ușor la servicii publice si pot face 
acţiuni și activități care țin de spațiul public mai eficient și relaxat. Proiectele de 
Smart City oferă servicii publice eficiente și rapide, acces la instrumente tehnologi-
ce inteligente și infrastructura publică sau privată inteligentă .

Orașul inteligent este construit în jurul cetățeanului, în jurul necesităților 
acestora. Iar pentru asta, nu este nevoie doar de tehnologie. Este nevoie de lideri 
locali cu viziune care să învestească  în noile tehnologii inteligente, digitalizare, 
inteligență artificială, IoT, 5G și alte concepte revoluționare, pentru a raspunde  
provocărilor sociale și economice care apar în comunitățile urbane: de la mobilitate 
și transport, la aerul pe care îl respiram, la timpul pierdut din cauza birocrației, la 
sistemul de învățământ  și de sănătate, la planificarea orașelor.  Plăcerea de a trăi 
într-o astfel de comunitate definește un smart city, în viziunea mea.  Atractivitatea 
acelei comunități înseamnă smart city.

Mai mult, un oraș inteligent este un oraș bine guvernat, cu o legislație și gu-
vernare stabilă, cu planuri de dezvoltare bine definite, care folosește tehnologia ca 
instrument pentru a gestiona procesele, resursele și serviciile în scopul de a satisfa-
ce nevoile cetățenilor și ale mediului de afaceri. Așadar premisa este cea a unui oraș 
corect / normal guvernat care își cunoaște foarte bine resursele pe care se bazează, 
generează procese eficiente și oferă servicii stabile și competitive cetățenilor săi și 
entităților care aduc astfel plus valoare.

Aș mai enumera câteva elemente definitorii ale conceptului de Oraș inteligent, de 
care avem nevoie pentru a simți îmbunătățirea calității vieți în orașe: senzorii – fie că 
sunt aparate de fotografiat, rețele acustice și alte sisteme fără fir – care să comunice in-
formații despre starea sănătății cetățenilor și starea infrastructurii orașului etc.; sateliții 
geostaționari și alți sateliți și platformele orbitale care să monitorizeze atmosfera orașu-
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lui, nivelurile de poluare, sistemele meteorologice și de mediu locale din întreaga gamă de 
spectru EM, acordând o atenție deosebită eventualelor amenințări cauzate de cutremure, 
furtuni, inundații și alte dezastre naturale; precum si energie suficientă pentru alimen-
tarea orașului generată din surse regenerabile curate – eoliană, solară, geotermală, hi-
droelectrică – cu sistem de alimentare compartimentat pentru izolare rapidă și dotat cu 
sisteme robuste de rezervă în caz de defecțiune. 

Despre orașe inteligente, în lume
In Europa si in Romania sunt mai multe orase care incep sa integreze in spatiile 
publice solutii tehnologice si incep sa devina « smart ». Intr-o radiografie rapida,  
in tarile baltice Tallin (Estonia) si Jelgava (Letonia ) sunt orase au inceput sa fie 
tehnologizate. In centrul Europei, Freiburg sau Basel incep sa intre in aceasta cate-
gorie, ca si Barcelona sau Lisabona, in peninsula iberica. Exemplele pot continua, 
bineinteles, cu orase nordice sau cu marile capitale, dar un lucru e clar : majoritatea 
oraselor importante de pe continent incepe sa deschida proiecte de « smart city «.

Despre orașe inteligente, în România
În România, în ultimii 4-5 ani, tot mai multe orașe au început să fie receptive la 
acest concept și multe dintre ele au început deja implementarea unor proiecte 
„smart”, în diverse domenii. 

Statisticile mediului privat vorbesc de peste 300 de astfel de proiecte generate 
prin deschiderea autorităților locale. Dar, aceasta este necesară pentru a cunoaște 
realitatea de la care plecăm, iar în acest sens am solicitat deja o evaluare. 

Totuși care sunt criteriile pentru care o localitate poate fi definita ca fiind smart 
/ inteligentă? Câte din aceste proiecte au achiziționat standardele ISO, în număr de 
10?  As insista pe ideea ca orașele care tind spre statutul de” orașe inteligente”  să 
achiziționeze standardele ISO, instrumente care oferă cadrul general care definește 
„orașul smart” și care arată cum pot ajunge acolo. Așadar, haideți ca împreună să 
investim inteligent. 

Vestea bună este avem multe orașe care accesează proiecte considerate inteli-
gente, in Romania. Voi da doar câteva exemple, dintre orașele pe care le-am vizitat.

Alba Iulia, primul oraș care a adoptat proiecte inteligente, grație și unui pro-
iect pilot: iluminatul inteligent, smart parking, monitorizarea calității aerului, ca să 
menționez câteva dintre proiecte.

Apoi, Oradea, și Clujul. Oradea cu al său drum expres cu ajutorul căruia traversezi 
orașul în câteva minute,  cu locul nr. 1 în eficiența serviciilor publice și atragerea fon-
durilor europene; Cluj-ul, care a venit cu Antonia, primul “funcționar public virtual” 
din România, și cu primele autobuze electrice. Dar, mai sunt alte orase, cu mai multe 
sau mai puține proiecte, dar care și-au propus ca obiectiv să devină orașe inteligente. 



III. URBANIZARE: MEGA, SMART, WELL CITIES / 1371

Orașul smart încurajează creativitatea, inovarea, colaborarea dintre mediul 
privat, cetățeni și autorități, oferă oportunități pentru educație, cariera și antrepre-
noriale. Iar acestea înseamnă atât soluții de ordin social, cultural , dar și de moder-
nizare tehnologică, prin planificarea infrastructurilor conexe care vor determina și 
mai mult orașele inteligente de mâine. Chiar dacă vor fi necesare investiții semnifi-
cative în infrastructură pentru a aduce aceste proiecte la îndeplinire, se așteaptă ca 
beneficiile să depășească cu mult costurile.

Ca să trecem și într-un plan mai “palpabil” al dialogului, Bucurestiul dispune cu 
siguranță de oameni deosebit de capabili și vizionari, dar pentru a începe să pășeas-
că în această nouă dimensiune de evoluție socială, trebuie ca acest demers să devină 
o prioritate, însumată într-o viziune strategică a administrație publice locale.

Cred că România are potențial să devină un pol al orașelor smart, având în ve-
dere proiectele accesate, dar și intențiile anunțate de primarii mai multor orașe. Și 
mă bucur, așa cum spuneam, să avem lideri locali cu viziune și curaj. Pentru că asta 
e o cerință importantă în drumul către orașul inteligent.

Desigur, fiecare oraș are propriile provocări, propriile soluții. Dar, dincolo de 
eforturile de pe plan local, este utila și o viziune de ansamblu, pe termen lung, la 
nivel central, care printre altele, să poată ajuta la conectarea orașelor smart și să 
contribuie la creșterea economică și calitatea vieții în orașe.

Din păcate, Strategia Națională de Smart City nu a fost finalizata până acum, 
deși parea ca este in lucru de peste 2 ani. Este nevoie de o viziune integratoare; da, 
este un document cadru, vizionar, național, dar care are nevoie și de o abordare bo-
ttom-up, de la firul ierbi, și ne bazăm pe experiența acestor buni gospodari, primarii 
și city managerii care au îndrăznit să creadă în comunitățile din care fac parte. 

Îmi doresc ca toate institutiile care e necesar sa fie implicate să fie cele care 
dau orașelor Strategia pentru orașe inteligente, un instrument util pentru viitorul 
orașelor, și, în primul rând, pentru confortul cetățenilor.

Important într-un oraș inteligent este să poți integra diferitele tehnologii în-
tr-un tot. Deocamdată, multe orașe implementează doar proiecte. Ceea ce e foarte 
bine, dar, este nevoie că pe viitor,  acestea să fie corelate într-un management “smart” 
al comunității locale. Practic, este că într-un puzzle: fiecare proiect are rolul și impor-
tanța să, dar integrarea în imaginea de ansamblu da adevăratul sens al jocului. 

Pentru a permite diseminarea bunelor practici, formarea și învățarea com-
portamentelor noi reprezintă o dimensiune strategică esențială pentru orice oraș 
inteligent. Participarea cetățenilor și crearea infrastructurii și a serviciilor vor fi 
văzute că o apropriere a serviciilor și tehnologiilor de către cetățeni, dar necesită o 
abordare de formare în colaborare cu municipalitatea.

O posibilă modalitate de a stimula incluziunea cetățenilor poate fi colaborarea 
cu actori mici (cum ar fi start-up-urile) care sunt deja prezenți pe teritoriul pentru 
a crea soluții de produse sau servicii.



1372 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Și  mai e nevoie de ceva: de colaborare public-privat. În opinia mea, partene-
riatele public-privat sunt creierele din spatele orașelor inteligente. Fără un parte-
neriat public-privat, un plan urban inteligent vă rămâne cel mai probabil blocat la 
nivelul de proiect.

Există un număr de factori care converg spre a transforma în realitate viziunea 
unei municipalități într-un oraș inteligent: lansarea rețelelor publice Wi-Fi de mare 
viteză; evoluția rapidă a dispozitivelor IOT care permit oamenilor, companiilor și 
agențiilor guvernamentale să măsoare și să obțină date în timp real; noile sisteme 
de transport și de afaceri.

Chiar conceptul de „inteligent” presupune utilizare resurselor într-un mod 
constructiv, prin integrarea părților constitutive ale comunității, ale entitatii lo-
cale.

Este o viziune pe termen lung cu privire la investirea timpului și a banilor. 
Acesta este motivul pentru care edilii trebuie să arate mediului privat / de afaceri și 
operatorilor modul în care investițiile lor în orașele inteligente se vor răscumpără.

Secretarul-general al Națiunilor Unite, Ban Ki-Moon afirma... „Construirea de orașe 
durabile – și un viitor durabil – vă necesita un dialog deschis între toate ramurile admi-
nistrației naționale, regionale și locale. Și vă avea nevoie de implicarea tuturor părților 
interesate – inclusiv a sectorului privat și a societății civile, în special a celor săraci și 
marginalizați”.

Smart City si Well City – cum, cine și unde
Exemple de bune-practici ? Încep, din nou, cu Alba Iulia, care a agregat cel mai ex-
tins și mai variat număr de soluții Smart City față de orice alt oraș din țară – de-
sigur, e important ca ele să evolueze de la faza de pilot și să fie permanentizate. 
Continui cu Oradea, care are probabil cel mai mare număr de proiecte Smart City 
non-pilot, cum ar fi o parcare supraetajată dotată cu tehnologii smart, cum ar fi ve-
rificarea de la distanță a disponibilității locurilor. Orașul Brașov are, deasemenea, 
mai multe inițiative Smart City, printre care un sistem de iluminat inteligent, con-
trolat dintr-un centru de comandă. O companie cu capital romanesc construiește 
în prezent pista și balizajul pentru Aeroportul din Ghimbav,  care va da un avânt 
important zonei printr-o mai bună interconectare de transport și, implicit, econo-
mică. Sunt și în Iași inițiative din ce în ce mai promițătoare, dar și în Pitești, unde 
vedem subiectul  din ce în ce mai prezent în spațiul public, coordonat cu o strategie 
Smart City care a fost déjà definită de administrația locală. În București, cel mai 
activ sector este Sectorul 3, care are un sistem de supraveghere video extins și a im-
plementat recent pubele stradale de colectare selectivă inteligente, care comunică 
în timp real starea de încărcare și eficientizează semnificativ costurile de salubriza-
re. Eu, prin proiectul pe care-l coordonez incerc sa fiu in concact cu aproape toate 
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primările tara, care au inițiative și potențial de dezvoltare în zona aceasta si unde 
vad interes în creștere și avans față de anii anteriori, mai ales în cazul primăriilor 
care s-au conectat foarte bine la atragerea de fonduri europene.

În momentul de fata nu exista o industrie specializata de “smart city” si firme 
de specialitate in Romania sau in afara tarii. In schimb, majoritatea companiilor 
mari de tehnologie incep sa aiba in componenta departamente care se specializeaza 
in solutii pentru orase inteligente. Incep sa produca hard si soft pentru astfel de 
solutii, atat companiile mari, cat si cele mici si mijlocii sau start-up-urile, romanesti 
sau din strainatate. Nu exista o evaluare clara a companiilor specializate de « smart 
city », dar pot veni cu cateva exemple de companii care sunt specializate sau au di-
vizii de profil : Telekom, Electrogrup, Life is Hard sau Elsaco. 

Daca vobim de solutii, in top 3 se numară stațiile auto electrice, odată cu creș-
terea numărului de autovehicule electrice, pubelele ecologice care cresc eficiența 
operațiunilor de salubrizare și diminueaza impactul deșeurilor asupra mediului, 
dar și soluțiile de wi-fi public.

Foarte multe orașe au început demersuri pentru finanțarea unor proiecte de 
tip Smart City. Majoritatea municipiilor însa vor avea finanțare dedicată pentru 
acest tip de proiecte iîn următoarea perioadă de programare. 

M-aș feri să fac estimări pentru că proiectele Smart City nu reprezintă o ca-
tegorie limitată. Orice proiect urban poate avea componente smart, noțiunea de 
smart pornește, de fapt, de la conectivitate și ea poate fi integrată în orice tip de 
proiect de dezvoltare urbană. În același timp, nu ne putem rezuma cu evaluarea 
la nivelul soluțiilor tehnologice. Pentru ca acestea să funcționeze, este necesară o 
infrastructură de telecomunicații care conectează soluțiile, o infrastructură metro-
politană subterană care facilitează accesul la internet și asigură comunicații sigure 
și așa mai departe. Ce pot să vă spun însă este că, în următorii 3-5 ani, datorită ne-
voii din ce în ce mai apăsătoare de reducere a amprentei de carbon în orașele mari, 
componenta de digitalizare va fi esentială și va accelera adopția unui număr mult 
mai mare de soluții.

In final, anticipez o întrebare :Cat costa un proiect de Smart City ? Dacă aș vrea 
să vă ofer un răspuns cuantificabil, ar trebui să vă dau un interval între 0 și 200 mi-
lioane euro. Discutăm de cele mai multe ori de soluții customizate, adaptate nevoi-
lor și dimensiunilor administrației respective. Spre exemplu, unele chiar generează 
venituri, cum ar fi soluțiile de parcare inteligentă. 

Cifrele sunt cu siguranță în creștere și perspectivele foarte bune. Sunt compa-
nii care pentru care anul 2019 a fost bun dar și foarte intens, care au investit efort 
semnificativ în agregarea de soluții și în adaptarea lor la nevoile locale și se așteaptă 
ca în 2020 valoarea portofoliului de proiecte de smart city sa se tripleze.



Delphi 2.0 – Tehnologia Blockchain & Orașele Inteligente 
ale Viitorului

Alexandru Stănescu

In prezentul articol voi aborda subiectul tehnologiei blockchain in sprijinul dez-
voltării unui oraș inteligent (Smart City). Prin urmare, vom descoperi ce beneficii 
poate aduce utilizarea blockchainului (sau în sens larg – distributed ledger techno-
logy (DLT) in eficientizarea fluxurilor de informaţii si valoare in cadrul unui Smart 
City. Nu voi aborda blockchainul in acest articol din perspectiva unui panaceu sau a 
soluțiilor blockchain în pietele de capital si crypto finantele. 

Din economie de timp si spaţiu, nu îmi propun sa detaliez modul de funcţiona-
re a tehnologiei blockchain.1

Considerentele demersului se regăsesc in dorinţa de găsi soluții de a îmbunătăți ca-
litatea vieții în România cu resurse financiare minime și precis alocate, prin consolidarea 
comunităților și exploatarea suportului tehnologic se poate îmbunătăți calitatea vieții în 
România. Dați-mi voie sa „stric petrecerea” încă de la început: acest lucru nu se poa-
te întâmplă peste noapte, și nu cu resurse minime. Cu toate acestea, exploatarea 
suportului tehnologic – in speță blockchain poate aduce îmbunătăţiri considerabile 
in viata urbana și este un mijloc tehnologic excelent de consolidare și autonomie a 
individului și a comunităților locale. 

Din perspectiva conceptuala, vom pleca de la dezvoltarea conceptului de Smart 
City, si vom analiza principalele componente ale Smart City care pot beneficia de 
tehnologia blockchain. Anumiți autori recunosc existenta a trei faze de dezvoltare 
ale conceptului de Smart City: (i) Smart City 1.0- caracterizat prin intensitatea ad-
optării oricăror noi tendinte de tehnologizare propuse de către companiile multi-

1 Mai multi colegi de publicatie au facut acest lucru deja: Ioan Iacob - Megatendinţe digitale care 
schimbă lumea; Augustin Jianu - (R)evoluția digitală, Daniel Ilinca - E-Guvernare: Ce se poate îmbunătăți 
pe componenta guvern–mediu de afaceri (G2B);  Sebastian Cochinescu - Soluții Blockchain în administra-
ția publică;  Ionut Stanimir - Revoluția blochchain – a fost sau n-a fost?; Stefan Gergely - Sistem digital 
pentru menținerea identităților într-o bază de date distribuită in volumul România digitală: concepte şi 
instrumente operaţionale / Radu Puchiu, Marius Stoian, Marcel Foca. - București : Club România, 
2018 si Ch.Nasulea, S.Mic in “Using Blockchain as a Platform for Smart Cities” in Journal of E-Tech-
nology, Vo.9,N.2, May 2018.
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naționale de ITC. Aceste orașe își propuneau atragerea talentului uman in dorinta 
de a crea centre de inovare din care sa iasa urmatorul Google sau Apple. Orasele si 
conducerea lor aveau un rol pasiv, ideile fiind aduse de consultantii tehnologici ai 
marilor companii de tech; (ii) Smart City 2.0 –caracterizate prin autoritati, primari 
inovativi si proactivi, care au decis sa ia un rol de leadership in tehnologizarea ora-
sului prin implementarea ultimelor tendinte la nevoile identificate ale orasului.2; 
(iii) Smart City 3.0 – caracterizate prin leadershipul cetateanului, sau „co-creatia 
cetateneasca”.3 In aceasta ultima generatie de orase, se regasesc orasele care dau 
o autonomie sporita cetateanului si ii inlesnesc locuitorului puterea de actiune in 
actiuni concrete. Aceasta mentalitate de conducere a unui oras se poate gasi atat 
in orasele cele mai dezvoltate din punct de vedere economic cum ar fi Viena sau 
Vancouver4 sau cele in curs de dezvoltare, cum ar fi Medellin5. 

Aceste tipuri de dezvoltare se intrepatrund in multe orase, in special tipurile 
2.0 si 3.0.

Putem considera doua aspecte importante ale evolutiei Smart City din per-
spectiva blockchain: (i) tehnologia avanseaza, blockchainul trebuie implementat, 
dar trebuie implementat „cu cap”, functie de nevoile identificate. Nu orice proble-
ma tehnica se poate rezolva cu blockchain; (ii) Cetateanul trebuie sa fie in centrul 
preocuparilor implementarii tehnologiei.  

Daca vreti,  asistam la un „iluminism6” cu ajutorul tehnologiei digitale (ilumi-
nismul initial fiind legat de ideea revolutionara ca  omul in centrul universului sau, 
creat de el si pentru el. In acest nou univers, tehnologia nu ii va inlocui dorintele, 
modul de gandire, ci va potenta participarea cetateanului la luarea deciziilor in mod 
activ cu privire la viata orasului. Intr-o lume in care companii multinationale (vezi 
Tesla) ofera gratuit acces la patentele lor in speranta de a dezvolta inovare deschi-
sa (open innovation), orase trebuie sa imbratiseze potentialul latent de inovare a 
rezidentilor sai. Acestia au capacitatea sa identifice nevoi mult mai repede decat 

2 Rio de Janeiro care a cerut IBM sa creeze o retea de senzori pentru mitigarea alunecarilor de 
teren in favelas afectate, sau Barcelona – care a creat o retea Wi-FI publice gratuite – in dorinta de a 
impulsiona noi industrii si colaborari creative; - dezvoltarea unei infrastructure pentru alimentare 
electrica pentru transportul public etc.

3 Boyd Cohen in articolul „The 3 Generations Of Smart Cities - Inside the development of the 
technology driven city” disponibil la https://www.fastcompany.com/3047795/the-3-generati-
ons-of-smart-cities

4 Vancouver a creat un plan de actiune de transformare intr-un oras verde, implicand peste 
30.000 de locuitori. Viena a dat posibilitatea cetatenilor sais a deviza investitori in infrastructura de 
producere a energiei solare a orasului. 

5 Programe care au implicat cetatenii din cartierele marginase sa se implice in tehnologizarea 
bibliotecilor sau a infrastructurii eco a zonei in care traiesc.

6 Iluminismul fiind caracterizat prin ideea ca omul este in centrul creatiei, contractual social in-
tre cetatean si stat (autonomie) ce duce la “societati civile”, separarea bisericii de catre stat, stiinta 
devine baza adevarului demonstrabil. 
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functionarii primariei si pot lucra coopera mult mai bine in comunitate pentru a 
gasi solutii si inovatii cu costuri mult reduse. 

Primariile nu trebuie sa mai vada rezidentii ca beneficiari de servicii, nici macar 
ca si „clienti”, cat mai degraba ca participanti la co-creatie – amelioratori ai calitatii 
vietii intr-un oras. 7 Aceasta imbinare pluridisciplinara om-tehnologie-natura duce 
la o asa-zisa „sinestezie” care defineste orasele viitorului previzbil. 

 Si aici intervine blockchainul. Din punct  de vedere conceptual, vom pleca 
de principalele caracteristici ale blockchain aplicabile in contextul smart city: (i) 
registru unic de inregistrare a informatiilor sub forma unei platforme, „coloana 
vertebrala” ce leaga sisteme, comunitati, si alte forme de transfer de informatie; 
(ii) distribuit; (iii) descentralizat8; prin urmare (iv) aproape imposibil de falsificat; 
prin urmare; si care ofera (iv) trasabilitatatea oricaror informatii de natura digitala 
inscrise in acest registru distribuit.  

Prin urmare, este pentru prima data in formele de organizare si de schimb ale 
organizatiilor umane, cand putem „scapa” de tertul de incredere9 pentru a cumpa-
ra-vinde, depozita, autoriza, crede in originea declarata a unui bun, crede ca votul 
nostru a fost contorizat si ca votul celorlati este veridic;  crede in informatiile trans-
mise de dispozitive „smart” cum ar usa securizata automat a casei, ca frigiderul e 
inchis de la distanta si automat prin senzori, fara frica unui hacker care intra si 
modifica parametrii de functionare a respectivelor dispozitive etc. 

Componentele de baza ale Smart City sunt: (i) Infrastructura; (ii) Guvernanta 
– model decizional al orasului; (iii) Cetatean –toate acestea comunicand intre ele 
printr-o „platforma comuna”. Unii autori considera ca aceasta platforma comuna 
este reprezentata de Internetul Lucrurilor (IoT)10.   In opinia autoruluii, platforma 
comuna in care retelele de IoT comunica si asigura interconectivitatea si siguranta 
datelor nu poate fi decat un DLT. 

Nasulea si Mic11 propun o solutie in acest sens: Registrul blockchainului se afla 
la centrul guvernantei si a comunitatilor din care individul face parte. „Fiecare ce-

7 In a world where companies like Toyota and Tesla freely give away their patents in the hopes 
of spawning more open innovation, cities need to continue to embrace the innovative capacity of 
their residents who are able to detect needs before the city administrators can, and who can collabo-
ratively work to fix the problems and improve the city with rapid, cost-effective innovations. Cities 
must move from treating citizens as recipients of services, or even customers, to participants in the 
co-creation of improved quality of life.

8 „[Blockchainul] redefinește conceptul de tranzacție. În absența unei entități centrale care păstrează, 
administrează și taxează informația, respectiv valoarea, tehnologia păstrează în ecuație doar subiecții tran-
zacției (inițiatorul și beneficiarul)” in Ioan Iacob - Megatendinţe digitale care schimbă lumea, p.38

9 Augustin Jianu - (R)evoluția digitală, p. 55 
10 Saraju Mohanti et alli. In Everything You wanted to Know about Smart Cities, The Internet of 

Things is the Backbone accesibil la  https://www.smohanty.org/Publications_Journals/2016/Mohan-
ty_IEEE-CEM_2016-July_Smart-Cities.pdf

11 Ch.Nasulea, S.Mic in “Using Blockchain as a Platform for Smart Cities” in Journal of E-Tech-
nology, Vo.9,N.2, May 2018, p. 41
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tatean are acces la acest registru distribuit, cetateanul „ruland” o copie a blockchai-
nului ce se sincronizeaza automat. De asemenea, fiecare cetatean are o Identitate 
Digitala care este folosita de cetatean pentru autentificare in tranzactii [autoriza-
tii, acces la contul personal, acces la transport public, etc] ce se inregistreaza si se 
sincronizeaza pe blockchain.” Crearea Identitatilor Digitale ale cetatenilor se rea-
lizeaza in acelasi blockchain.  Prin urmare se poate observa cum registrul acesta 
comun, distribuit poate fi coloana vertebrala a unui ecosistem de ecosisteme (eg. 
ecosistemul transport public care sa contina mini-ecosistemul de autobuze, taxiuri,  
biciclete publice, masini de inchiriat etc). Toate acestea comunica printr-o singura 
platforma ce nu este detinuta de o singura entitate, ci simultan, de toti cetatenii 
ce au posesia unui nod al acestui blockchain. Se pot gandi varii structuri pentru 
sub-ecosisteme sub forma unuor blockain-uri private (eg. Autoritatile publice ce 
doresc sa comunice intre ele informatie care mai apoi sa fie transmisa la blockchai-
nul Smart City-ului. 

Principalele beneficii ale blockchainului pentru orase inteligente se pot subsu-
ma astfel (i) eficientizarea proceselor si a schimburilor comerciale; (ii) democratia 
lichida si autonomia sporita a cetateanului; (iii) suveranitatea detinerii datelor per-
sonale – in contextul in care datele personale sunt nou tip de bun extrem de valoros 
in economia digitala. Ne vom apleca asupra primelor doua teme in acest articol.

Blockchainul ca instrument de eficientizare a proceselor și a proiectelor 
în Smart City
Baza oricarei aplicatii integrate de blockchain pentru plati o reprezinta tokenul –
moneda virtuala ce este proprietatea unui utilizator si care este recunoscuta de 
autoritati sau terti ca unitate de cont, purtand cu sine valoare. Aceasta moneda 
virtuala poate fi una deja existenta (din multitudinea de cripto monede originare 
unor blockchainuri consacrate) sau poate dezvolta un blockchain propriu, cu o mo-
neda proprie. Cel mai folosit model este cel de stablecoin (moneda stabila) ce are o 
contravaloare in depozite banesti, sau bunuri cu lichiditate crescuta. Stablecoinul 
poate avea paritate 1-1 cu RON-ul si astfel fiind folosita in toate tranzactiile tip 
plati in serviciile integrate ale unui Smart City.  

Transport multimodal public integrat (Mobility as a Service – MaaS)
Calatorii nu ar mai trebui sa plateasca separat un bilet de autobuz, metrou sau tram-
vai, bicicleta publica etc. Folosind blockchainul aceste plati ar fi integrate – dintr-un 
singur cont, un user poate plati fara a-l interesa de modul cum variile companii 
publice de transport impart costul calatoriei. Cum blockchainul este un registru 
comun actualizat, settlementul intre aceste companii publice care administreaza 
transportul se poate face automat si trasabil. 
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Urmatorul pas consta in modelul multimodal integrat public – privat. In acest 
tip de transport, userul are acces din contul sau atat la serviciile publice cat si la 
serviciile private (de tip sharing, taxiuri, noi forme de transport). 

Blockchain pare a disrupe serviciile comune de car sharing (Uber,Bolt etc). Pla-
ta intre sofer si calator se poate face prin intermediul unui smart contract pe bloc-
kchainul integrat. Astfel vor aparea noi versiuni de dUber – Uberul descentralizat. 
Practic reteaua distribuita, ca un ansamblu peer to peer, tine locul unui centraliza-
tor ca Uberul (care preia plata de la client, opreste comisionul si da restul soferului).  
Aceste noi modele necesita participarea a cat mai multi useri in retea. Acesti useri 
vor folosi in aceeasi aplicatie, pe acelasi blockchain toate aceste servicii integrate. 

Whim12 – o companie MaaS ofera abonamente de transport lunare folosind 
blockchain in Tokio, Antwerp, Helsinki, Singapore. Pentru un pret lunar – un user 
are acces la transport public, city bike, taxi, rent-a-car si e-scooter. Aplicatia da po-
sibilitatea serviciului pay as you go. 

UbiGo implementeaza o solutie similara in Suedia. 

Plăţi pentru servicii publice, salarii publice, ajutoare sociale 
Cetateanul poate plati serviciile de utilitati, taxe locale dintr-un singur cont. Pri-
maria si serviciile locale vor avea adrese (wallets) diferite in blockchain si vor putea 
trasa cu usurinta platile cetatenilor. O plata efectuata gresit, fiind trasabila, poate 
fi redirectionata catre adresa (walletul) corect.  

De asemenea, cardurile de ajutor social/ reduceri/ gratuitati pot fi alimenta-
te prin plati facute prin blockchain. De exemplu, administratia locala alimentea-
za acele adrese ce corespund beneficiarilor eligibili. Cand situatia beneficiarului se 
schimba (a gasit un loc de munca, starea medicala s-a imbunatatit etc), acest aspect 
este inregistrat in blockchain de catre angajator, sau beneficiar si sistemul recu-
noaste din acel moment o reducere/eliminare a ajutorului social. Nu trebuie sa mai 
treaca o luna, aceasta ajustare se poate face in aceeasi zi. 

Pentru ca tehnologia permite, aceasta alimentare de fonduri nu mai trebuie 
facuta lunar, ci in orice moment, pe model pay-as you-go, caci dificultatile contabi-
litatii inter-servicii sunt inlaturate prin accesul la un registru unic. 

Faptul ca blockchainul poate oferi trasabilitate si transparenta, permite orica-
rui cetatean sa urmareasca orice tranzactie (sau sa agrege informatia) provenind de 
la administratie –pe ce se cheltuiesc fondurile si trasabilitatea efectiva a acestora. 

Acesta agregare de informatii poate fi facuta foarte rapid, servind unor ra-
portari mult mai transparente si rapide. Practic, prin softuri de agregare, se poate 
obtine o raportare in fiecare zi, pentru fiecare tip de serviciu. Posibilitatile sunt 
nelimitate. 

12 https://whimapp.com/plans/#
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Autorizații pentru servicii și afaceri mici locale 
Sa luam exemplul unei case – vom avea un registru (distribuit) ce va contine infor-
matii cu privire la proprietar, ipoteci si alte sarcini, situatia platilor aferente taxelor 
si impozitelor pentru acel imobil, stare speciala (eg. zona istorica), starea imobilu-
lui eventual situatia la zi cu privire la chirii.

Administratia locala poate folosi toate aceste informatii pentru a opera verifi-
cari si a acorda  autorizatii cu privire la renovari, autorizatii de constructie, acorda-
rea autorizatiilor pentru montarea unor panouri solare, utilizarea spatiului ca sediu 
pentru societati comerciale, etc. 

Corelatia cu autorizarea unor activitati economice este evidenta in cazul in 
care se doreste autorizarea unor operatiuni de micro-generare de energie prin in-
termediul panourilor solare, spre exemplu asa zisele „micro-retele” (micro-grids). 
Prin instalarea unor panouri solare, proprietarii imobilelor se pot conecta la o bursa 
de energie locala.Atunci cand proprietarul produce mai mult decat are nevoie casa 
respectiva, poate transmite electricitatea prin retea celor ce au nevoie de ea, conto-
rizarea si pretul stabilit si plata fiind usor determinate prin intermediul blockchai-
nului – micro-plati fiind efectuate catre acesti proprietari in mod automat.

De asemenea, un registru distribuit intre Registrul Comertului si alte institutii 
poate rezolva problema certificatelor, copii dupa actele de identitate sau copii lega-
lizate alte actelor constitutive ale societatilor comerciale – ce servesc interactiunii 
cu bancile, furnizori de utilitati etc. De la un sistem  anevoios de copii si legalizari 
se poate trece la un sistem complet digital, avand siguranta autenticitatii documen-
telor din baza de date descentralizata. 13

Trasabilitate alimentară (cumpărăm produse locale)
Trasabilitatea este o caracteristica determinanta a unui blockchain. Una dintre cele 
mai raspandite utilizari ale blockchainului se refera la trasabilitate pe lanturile de 
productie, logistica ale marfurilor. Exista deja solutii ce se ocupa specific de trasa-
bilitatea alimentelor14: certificare provenienta, ambalare, stocare, comercializare. 
Putem verifica (scanand un QR code) daca salamul de Sibiu provine de la produ-
catorul situat in Sibiu, cand a fost ambalat, cat timp a stat in depozit etc. Putem 
gandi ecosisteme de HORECA „buy local” ce ajuta economia locala (restaurante care 
folosesc preparate locale, de la producatori locali). 

Gestiunea deșeurilor (Waste Management)
Caile Ferate Franceze (SNCF) au introdus o noua metoda de verificare a pubelelor 
din gari. Subsidiara SNCF – Arep foloseste tehnologia blockchain pentru verificarea 

13 Pentru informatii suplimentare despre programul Estoniei a se vedea Nasulea, Mic op.cit 12 
la p. 40. 

14 Pentru mai multe detalii - https://www.te-food.com/blockchain.html
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golirii acestora, daca au fost sortate si modul cum fiecare furnizor de servicii din 
fiecare gara isi indeplineste obligatiile.15

Cei de la Bounties.Network au creat un proiect prin care strangerea deseurilor/
gunoaielor din spatiile publice era rasplatita printr-un sistem de recompense prin 
tokeni de Ethereum permitand si motivand cetatenii sa se organizeze si sa faca 
proiecte si fiind rasplatiti pentru aceasta.16

Autonomia cetățeanului prin „democraţie lichidă” (liquid democracy)
Una cele mai profunde schimbari pe care le poate aduce tehnologia blockchain este 
democratia lichida. Aceasta presupune o imbinare intre democratia directa si de-
mocratia reprezentativa17. Tehnologia permite ca pentru anumite subiecte, pen-
tru care un cetatean are cunostintele necesare, sau pentru temele societale in care 
crede cu tarie, se poate implica votand direct. In alte subiecte ce nu ii sunt atat de 
importante, sau nu doreste sa se implice, poate acorda (si retrage ulterior) votul 
unor delegati. Astfel, teoria politica cu privire la democratia lichida presupune ca se 
obtine o alocare optima a optiunilor de vot si o conducere a cetatii cu un mai mare 
grad de co-interesare a cetatenilor. Acesta metoda a fost deja aplicata in partide 
progresiste din Germania, Suedia18. Aplicarea tehnologiei blockchain la acest con-
cept este aproape intuitiva. 

Comunitatile crypto au aplicat deja aceasta forme de organizare in proiectele 
pe care le desfasoara. Practic, membrii comunitatii propun proiecte, membrii sau 
delegatii lor voteaza (privat sau public) si accepta bugete pentru aceste proiecte, 
urmand ca fondurile sa poata fi varsate la indeplinirea unor obiective in mod auto-
mat, prin contracte smart. 

Ne putem gandi la o multitudine de aspecte de guvernanta din orase ce pot 
fi imbunatatite prin democratia lichida: (i) votul pentru proiecte concrete – mini 
referendumuri sau ca asociatie de locatari/proprietari sau la nivel de cartier; (ii) 
bugete participative bazate pe  nevoile declarate ale cetatenilor; (iii) delegati in con-
siliile locale ce isi pot pierde locul/sau castiga un loc nou pe baza votului instant 
sau organizat trimestrial, anual, functie de nevoile orasului. Daca pana acum votul 
politic era un demers logistic, organizatoric foarte oneros, optiunea unui vot sigur, 
simplu, si rapid prin intermediul blockchain, fara o autoritate centrala care sa „nu-
mere” voturile, iese din sfera fictiunii. 

Se vor naste comunitati autonome, cu guvernanta proprie, buget comun si 
transparent. Asistam si la solutii pe baza blockhain ce dezvolta sisteme de rezolvare 

15 https://hackernoon.com/smart- waste-management-and-blockchain-technolo-
gy-887a8a185357

16 Proiectul Bounties. Network “Bounty for Basura” - https://www.youtube.com/watch?v=-
7S9uxDRJAdo

17 http://liquiddemocracy.org/view/welcome-visitors/view/liquid-democracy
18 A se vedea si initiative locale din SUA, precum  https://democracy.space/
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a conflictelor pe baza de jurati, folosind modelul propus de Kleros. Astfel, anumite 
dispute de natura comerciala, civila din comunitatile digitalizate pot fi rezolvate 
printr-o forma de arbitraj, apeland la „inteligenta colectiva” a unor jurati propusi 
chiar de comunitate. Disputele se pot astfel rezolva rapid, fara blocarea instantelor 
pentru dispute minore (celebra „cearta cu vecinul”). 19

De ce este nevoie de tehnologie pentru orașele României  
în următorii 100 de ani? 
Intr-un articol publicat de Brookings Institute20, profesorul Indermit Gill21 face 
previziunea ca ce tara va  conduce aplicarea inteligentei artificiale in societate, va 
conduce lumea pentru urmatorii 100 de ani. 

Desi articolul vorbeste despre inteligenta artificiala, (iar nu blockchain), in opi-
nia mea acestea sunt corelate. Este bine stiut ca AI – inteligenta artificiala din prezent 
se bazeaza pe machine learning. In termeni simpli, „masinaria” foloseste informatia 
acumulata sa faca previziuni. Aceasta a aparut in anii 50 (Turing a dezvoltat concep-
tul prin care o masina poate descifra si executa un set de instructiuni – studiul sau 
fiind considerat inceputul stiintei computerelor). Computerul va folosi iteratii in care 
noi date vor fi validate/invalidate – si va invata prin sabloane pe care le-a primit. Acu-
ratetea prezicerii depinde de cantitatea de informatii pe care le primeste. 

In acest context intervine blockchainul ca infrastructura prin care o serie enor-
ma de informatii se pot extrage din interactiunile digitale umane, o serie foarte 
mare de indicatori masurati in permanenta si  inregistrati de blockchain.  Diferenta 
fata de situatia actuala si ginantii tech este ca aceste informatii nu vor apartine unei 
platforme centrale (gen Facebook, Google) sau donate (prin acceptul cetateanului) 
catre autoritati publice locale sau centrale. Se pot crea varii niveluri de protectie si 
privacy ce respecta drepturile si libertatile fundamentale ale cetaneanului, garanta-
te prin Constitutie. Revenind, cu cat super-creierele vor avea mai multa informatie 
validata, cu atat vor deveni mai performante. Prin urmare, cine va detine cantitati 
uriase de informatii in forma cat mai structurata, va putea dezvolta AI superior.  

In acelasi articol, prof. Gill atragea atentia22 asupra doua aspecte esentiale pen-
tru intelegerea transferului tehnologic la nivel global: 

Timpul de la brevet la lansarea pe piata se injumatateste: pentru motorul cu 
aburi a fost nevoie de 80 de ani, pentru electricitate – 40 de ani, pentru IT – 20 de 
ani iar pentru AI se estimeaza 10 ani; 

19 Pentru detalii - https://kleros.io/whitepaper_en.pdf
20 https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/01/17/whoever-leads-in-artifi-

cial-intelligence-in-2030-will-rule-the-world-until-2100/?fbclid=IwAR1RN15NUJC2gcPPifTUYM-
vRZRai385PVm4_WcE85y-aqqZ1MJpTxm898mI

21 Printre altele, fostul Economist Sef al Bancii Mondiale pe Europa si Asia Centrala.
22 Ibid. 21
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Tarile ramase in urma nu vor putea creste in salturi mari, importand tehno-
logie din tari mai dezvoltate. Romania a facut salturi majore in privinta infras-
tructurii IT trecand de la dial-in internet direct la fibra optica. Daca introducerea 
masinii zburatoare (probabil) poate rezolva problema autostrazilor din  Romania, 
importul de tehnologie nu poate ajuta in saltul urias din domeniul acestor noi teh-
nologii. Dezvoltarea si utilizarea blcokchain presupune inainte de toate o schim-
bare de mentalitate, o forma noua de gandire si de distribuirii de valoare, bazat 
pe noi tipuri de interactiuni, si autonomie. Acest schimb de mentalitati incepe cu 
cetateanul si continua pana la cele mai capilare forme de birocratie administrativa. 
Cum ne-au dovedit ultimii 30 de ani, cel mai greu (dar nu imposibil) de schimbat 
este mentalitatea intr-o societate.

In concluzie, pentru a fi pregatiti pentru noua revolutie industriala, va tre-
bui sa avem modele noi de colaborare si sa ne alegem campionii in inovare. Acesti 
campioni sunt orasele dezvoltate, care (inca) detin mai mult talent uman si sunt 
conectate cel mai bine la lanturile globale de valoare adaugata.  Politicile publice na-
tionale vor trebui sa integreze rapid vocea comunitatilor locale si legislatia trebuie 
sa recunoasca noi forme societare23,  de colaborare, ecosisteme participative noi, 
asa zisele DAO (decentralized autonomous organizations). 

În orasul-cetate Delphi din Grecia antica, se afla faimosul Oracolal Templu-
lui lui Apolo. Pe frontispiciul acestui templu erau gravate următoarele inscripții24: 
„cunoaște-te pe tine însuți” si „nimic in exces”. Cred ca ambele maxime se aplica si 
astazi mai mult ca niciodată in contextul unei noi era de transformări fundamenta-
le. Un oraș, un stat va trebui să își cunoască mai bine cetatenii si nevoile lor, pentru 
ca aceștia o vor cere si vor avea instrumentele tehnologice necesare.  Vom progresa 
încercând, testând si apoi validând tehnologiile ce ne fac mai liberi (în opţiuni, in 
mod de viață, cele ce ne vor oferi o viata mai buna, asa cum a făcut-o si becul la vre-
mea lui). Digitalizarea in exces sau folosirea blockchainului pentru orice, chiar si in 
lipsa unei nevoi reale pentru aceasta infrastructura, s-ar transforma într-un exces. 
Prin urmare, doar echilibrând cele doua deziderate, orașele României viitorului vor 
prospera, dar negreșit tehnologia va fi un factor determinant pentru aceasta. 

23  Spre exemplu forme de organizare cum ar fi  fundatia, SRL-ul, Societatea pe actiuni samd. 
24 Atribuite celor 7 intelepti ai Greciei antice (ce erau filozofi, matematicieni, politicieni si juristi).



Smart Mobility în România. Starea de fapt și provocări
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Contextul național și internațional
Un sfert din consumul mondial de energie și un sfert din emisiile de carbon sunt 
generate de mașini, trenuri și avioane. Mai mult de 50% din populația lumii trăiește 
în orașe, iar la nivelul Europei, aproximativ 75% din populație trăiește în mediul 
urban. În România, conform INS, 54% din populația rezidentă a optat să locuias-
că în mediul urban. Astfel, pe măsură ce gradul de urbanizare crește, presiunea ce 
apasă pe autorități pentru a găsi soluții sustenabile problemelor de mobilitate și 
conectivitate devine din ce în ce mai pregnantă. Mobilitatea trebuie să se adapteze 
și să evolueze în acord cu cerințele populației și cu tehnologiile emergente pe piață. 
Smart Mobility se axează pe reducerea ambuteiajelor și pe oferirea unor opțiuni de 
transport mai rapide, mai puțin poluante și mai ieftine. Componentă a conceptu-
lui de Smart City, Smart Mobility vizează modernizarea infrastructurii urbane de 
transport prin adoptarea tehnologiilor digitale inovative, în vederea obținerii unor 
soluții sustenabile la problemele de mediu și de dinamică a vieții urbane. Iniția-
tivele Smart City și implicit cele de Smart Mobility sunt orientate spre atingerea 
obiectivelor stipulate în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă din 2030, adoptată în 
2015 de către ONU1. 

Astfel, România, la fel ca celelalte țări UE a conștientizat impactul negativ al 
schimbărilor climatice observate în deosebi în mediul urban, prin Strategia Națio-
nală de Dezvoltare Durabilă stabilind obiective ferme pe termen scurt (2020), me-
diu (2030) și lung (2050).2 Prin Smart Mobility se ating 4 din aceste obiective de 
dezvoltare durabilă, și anume: sănătate și stare de bine, energie accesibilă și curată, 
orașe și comunități durabile și acțiunea asupra climei. Mobilitatea inteligentă se 
concentrează pe implementarea unor măsuri ce vizează scăderea nivelului de po-
luare, inclusiv fonică, din centrele urbane și creșterea nivelului de conștientizare a 
beneficiilor transportului ecologic.

1   Web, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
2   Web, http://strategia.cndd.ro/docs/sndd-final-ro.pdf
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Finanțarea Smart Mobility în România
Primul pas în ceea ce privește mobilitatea urbană în România s-a realizat în anul 
2016 când a fost legiferată metodologia europeană privind planul de mobilitate 
urbană.3 Planul de mobilitate urbană a reprezentat pentru orașele din România 
instrumentul cel mai facil de planificare a mobilității, punând accent pe reduce-
rea emisiilor de carbon. Aceste planuri de mobilitate urbană au putut fi puse în 
practică prin finanțarea din fonduri structurale, respectiv prin Programul Operați-
onal Regional 2014-2020: axa prioritară 3 ”Sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon”, axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” și 
axa prioritară 13 ”Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”. Fondurile Europene 
au reprezentat principala sursă de finanțare a inițiativelor de Smart Mobility. Fără 
aceste fonduri România nu ar fi putut ține pasul cu alte state europene, în special 
din cauza constrângerilor bugetare.

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020 s-au finanțat până în prezent 
221 proiecte în domeniul mobilității, în valoare de peste 2.5 mld Euro. Cele mai 
multe proiecte s-au finanțat din prioritatea de investiții 3.2. și prioritatea de in-
vestiții 4.1”promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sus-
tenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”. 
Proiectele au vizat: modernizarea coridoarelor de mobilitate urbană integrată; mo-
dernizare străzi; achiziții de autobuze, tramvaie și troleibuze electrice; amenajarea 
zonelor pietonale și realizarea de piste de biciclete; furnizarea sistemelor de colec-
tare automată a tarifelor de călătorie, de informare a pasagerilor și de management 
al flotei de vehicule; construirea Park&Ride; construire parcări inteligente; imple-
mentarea unui sistem bike-sharing; implementarea unui sistem de management  
inteligent al traficului și realizarea unui terminal intermodal de transport. 

O altă sursă de finanțare a Smart Mobility a fost programul Interreg Europe. 
Prin Interreg Europe, România a beneficiat de finanțarea a 11 proiecte în domeniul 
Smart Mobility, proiecte realizate de agențiile de dezvoltare regională, primării și 
zone metropolitane în parteneriat cu diverse instituții din UE. Acestea au avut ca 
obiective influențarea politicilor publice și realizarea unor planuri de acțiune în ve-
derea: promovării infrastructurii verzi și albastre4; promovării energiei regenera-
bile, a combustibilului alternativ și tranziției spre o economie cu emisii scăzute de 

3   Norme Metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amena-
jarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, web: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176682

4   Web, https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/
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carbon56; promovării conceptului de Mobility-as-a-Service (MaaS)7; îmbunătățirii 
soluțiilor de mobilitate durabilă în sistemele regionale de transport de călători891011; 
încurajării mersului cu bicicleta și mersului pe jos pe distanțe scurte, îmbunătă-
țind accesibilitatea pentru pietoni și bicicliști12; evaluării avantajului competitiv din 
prisma capacității de inovare a transportului regional13 și asigurării unei mobilități 
durabile a elevilor de acasă la școală14.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 a avut o contribuție 
deosebit de importantă, chiar dacă una indirectă, asupra Smart Mobility, întrucât a 
fost orientat spre obiectivele Strategiei Europa 2020, de a promova: o economie cu 
consum redus de carbon, energia verde și moduri de transport prietenoase cu me-
diul. Acest program a alocat circa 5 mld. Euro, prin axele prioritare nr. 1 și 2, pentru 
îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei de transport și pentru dezvolta-
rea unui sistem de transport multimodal durabil. Prin acest program sunt alocați 
României 350 mil. Euro, disponibili după regula n+3, adică până în anul 2023, pen-
tru achiziția de 120 rame  electrice. Reformarea transportului feroviar regional a 
reprezentat o soluție pentru multe orașe europene, mersul cu trenul, putând fi o 
soluție inteligentă de mobilitate și pentru zonele metropolitane din România. 

Programul Connecting Europe Facility a finanțat României în această perioa-
dă de programare 9 proiecte ce s-au încadrat următoarelor priorități de investiții: 
servicii inteligente de transport (ITS); infrastructură sigură; tehnologii emergente 
și inovare; precum și River Information Services (RIS). Proiectele, majoritatea cu 
beneficiari privați, sunt în valoare totală de 94 mil. Euro și au ca scop: dezvoltarea 
unei platforme ITS EU, care va asigura cooperarea între partenerii publici și privați, 
pentru dezvoltarea armonizată a serviciilor ITS; crearea unei rețele de parcări securi-
zate de-a lungul rețelei TEN-T Core; dezvoltarea unei rețele de 9 stații de alimentare 
GNC (gaz natural comprimat) în jurul nodurilor urbane; dezvoltarea infrastructurii 
de navigație și echiparea optimă a aeronavelor în scopul exploatării unor capacități 
avansate de navigație; implementarea și operarea transfrontalieră a sistemului RIS 
(serviciu unic, calitate comună a datelor, acces comun) care să permită gestionarea 
traficului de către autorități și gestionarea transporturilor de către sectorul logistic; 
precum și amplasarea unor stații de încărcare electrică în benzinării.

5   Web, https://www.interregeurope.eu/shrec/
6   Web, https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/
7   Web, https://www.interregeurope.eu/primaas/
8   Web, https://www.interregeurope.eu/emobicity/
9   Web, https://www.interregeurope.eu/innovasump/
10   Web, https://www.interregeurope.eu/optitrans/
11   Web, https://www.interregeurope.eu/e-mob/
12   Web, https://www.interregeurope.eu/cyclewalk/
13   Web, https://www.interregeurope.eu/innotrans/
14   Web, https://www.interregeurope.eu/schoolchance/
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Procesul de alocare a resurselor pentru modernizarea infrastructurii și imple-
mentarea de soluții inteligente de mobilitate trebuie să includă o abordare holistică, 
pe termen lung, considerând mobilitatea un instrument de dezvoltare economică, 
socială și de îmbunătățire a calității vieții.

Starea de fapt și provocări în materie de Smart Mobility
Proiectele și măsurile de Smart Mobility diferă la nivelul României în funcție de 
nevoile și provocările locale. Acestea sunt influențate de mărimea orașului și de 
complexitatea sistemului de transport. Este dificil să vorbim de Smart Mobility în 
unele zone din România, chiar dacă demersuri au fost făcute la nivel național. Pen-
tru dezvoltarea unor soluții Smart, este necesar ca infrastructura de transport să 
fie în condiții bune, ceea ce de multe ori în România nu este valabil. România are un 
potențial deosebit de a continua dezvoltarea de proiecte Smart Mobility, însă tre-
buie să implementeze în primul rând proiectele prevăzute în Master Planul General 
de Transport al României, ce țin de infrastructura fizică de drumuri și căi ferate. 
Soluțiile inteligente de mobilitate pot fi apoi dezvoltate pe infrastructuri conectate, 
modernizate, sau reabilitate.

Până în prezent, marile orașe din România au încercat să răspundă provocă-
rilor în domeniul mobilității prin suplimentarea capacității de transport public, 
achiziționarea de tramvaie, autobuze și troleibuze electrice, însă acest lucru nu este 
suficient ca să vorbim de conceptul Smart Mobility. Multe municipii și orașe din 
România nu dețin transport public în comun, iar dezvoltarea unui astfel de serviciu 
public nu este sustenabil din cauza bazinului relativ redus de populație deservită 
și a distanțelor mici. O altă provocare pentru agenda Smart Mobility în România 
este dată de reziliența cetățenilor în a îmbrățișa mijloacele alternative de trans-
port. Această abordare se menține puternică, românii încă preferând deplasările cu 
autovehiculul individual. Doar în orașele mari din România asistăm la o tranziție 
către transportul public în comun, întrucât aici infrastructura dedicată autovehicu-
lelor este suprasolicitată, locurile de parcare sunt insuficiente și foarte scumpe (de 
exemplu: 10 lei pe ora la Cluj-Napoca).

Pe de altă parte, infrastructura velo depinde de constrângerile spațiale și nu 
poate fi dezvoltată în orașele mici, traversate de drumuri naționale. Astfel, cele mai 
multe orașe mici au optat pentru dezvoltarea, sau modernizarea zonelor pietona-
le, în detrimentul celei velo. În ceea ce privește mersul cu bicicleta au fost făcuți 
pași timizi pentru asigurarea unui mediu propice acestui tip de deplasare încă din 
perioada de programare 2007-2013, finanțarea fiind realizată tot din fonduri euro-
pene. Unele municipii au investit și în sisteme de bike-sharing. Totuși, lipsa unor 
acte normative actualizate pentru proiectarea infrastructurii dedicată mersului cu 
bicicleta a generat amenajări deficitare, rețele incomplete de piste, multe dintre ele 
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fiind amenajate chiar pe trotuare. La nivel național, în următoarea perioadă de pro-
gramare, conform planurilor de mobilitate urbană durabilă, cele mai multe orașe au 
inclus din nou proiecte de dezvoltare a infrastructurii pietonale, precum și proiecte 
pentru dezvoltarea infrastructurii velo. Preponderent, nevoile în ceea ce privește 
mobilitatea urbană nu se vor schimba față de actuala perioadă de programare, pro-
iectele ce vor fi implementate vor conține noutăți legate doar de emergența tehno-
logiilor și de gradul de adaptabilitate a cetățenilor. 

O altă provocare o reprezintă distanța parcursă de acasă până la metrou și de 
la metrou până la locul de muncă de bucureșteni. În multe cartiere distanța până 
la metrou poate fi și de 20 minute. Primăria în parteneriat cu mediul privat poate 
asigura soluții inteligente de transport de la bloc la stația de metrou (spre exem-
plu microbuze colectoare). Un alt aspect important de care autoritățile trebuie să 
țină cont este dat de securitatea copiilor pe traseul acasă – școală. Se recomandă 
instalarea camerelor de supraveghere în oraș, a trecerilor de pietoni inteligente și 
a iluminatului smart cu senzori de mișcare. Prima stradă smart din România va fi 
inaugurata în această lună la Cluj-Napoca. Aceasta are încorporate tehnologii de 
iluminat public cu tehnologie LED și sistem de telegestiune, stâlpi de iluminat cu 
WiFi integrat, bănci cu încărcare USB, sisteme automate de irigații pentru arbori 
cu senzori de umiditate și stații de încărcare pentru mașini, biciclete și trotinete 
electrice.15

Astfel, recomandăm pornind de la bunele practici internaționale și naționale 
implementarea următoarelor inițiative de Smart Mobility la nivelul întregii țări, 
în funcție de mărimea orașelor, constrângerile spațiale și bugetare, complexitatea 
transportului și nevoile specifice:

Dezvoltarea de stații de autobuz interactive, cu acces WiFi, portale USB de în-
cărcare a telefoanelor mobile, panouri solare de informare a mersului autobuze-
lor16;

Implementarea unui sistem de Smart ticketing, pe bază de smart card, cu posi-
bilitatea plății prin aplicație mobilă, sau prin SMS, pentru Compania de Transport 
Public, care să permită urmărirea prin GPS a tuturor vehiculelor de transport pu-
blic, oferind afișaje cu informații pentru pasageri în cadrul stațiilor modernizate17;

Construirea de parcări și dezvoltarea unor tehnologii inteligente de parcare, 
care includ iluminat inteligent, senzori pentru monitorizarea locurilor disponibile, 

15   Web, http://www.monitorulcj.ro/actualitate/80002-lucrarile-la-prima-strada-smart-pe-ulti-
ma-suta-de-metri-va-fi-inaugurata-luna-aceasta#sthash.imz39Zit.cv0xh93J.dpbs

16   V. Rahyaputra, N. K. Muna, N. S. Rizal,” Barcelona’s Smart City: The Frontrunner in Digi-
tal Transformation”, Center for digital society, http://cfds.fisipol.ugm.ac.id/uploads/files/posts/72/
CFDS_CASESTUDIES_BARCELONA.pdf

17   ”Hong Kong Smart City Blueprint”, https://www.smartcity.gov.hk/doc/HongKongSmartCi-
tyBlueprint(EN).pdf
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a zgomotului și a calității aerului, oferind informații în timp real șoferilor prin apli-
cații mobile. În marile orașe din SUA și Canada, clădirile istorice sunt transformate 
în parcări, menținându-se la exterior fațada istorică18;

Dezvoltarea unui sistem de management a traficului bazat pe date și anali-
ze predictive, care să includă: semafoare inteligente, treceri de pietoni cu senzori, 
camere de supraveghere pentru numărarea vehiculelor din trafic și pentru înregis-
trarea evenimentelor de trafic, senzori instalați în intersecții care colectează date 
de trafic, etc. În Beijing acest tip de sistem inteligent de management al traficului 
a redus aglomerația în trafic cu 60%, a dublat capacitatea de transport, a scăzut 
consumul mediu de carburant și timpul petrecut în trafic. 1920

Crearea unei platforme digitale ce integrează planificarea unei călătorii de la 
un capăt la altul;21

Implementarea unor sisteme de bike sharing, car sharing, Park and Ride și no-
duri intermodale. Predicțiile în materie de mobilitate indică că până în 2020, bici-
cletele electrice vor reprezenta 10% din total, iar studiile arată că fiecare mașină în 
sistem car sharing înlocuiește 11 mașini private. Orașe ca Frankfurt, sau Amster-
dam, au dezvoltat linii de viteză pentru bicicliști, concomitent cu implementarea 
unor sisteme de bike sharing, care se bucură de notorietate în rândul turiștilor și a 
oamenilor de afaceri. Se preconizează că în următorii ani angajatorii vor fi obligați 
să pună la dispoziția angajaților biciclete, locuri de parcare și vestiare;2223

Amenajarea de stații de încărcare a vehiculelor electrice. În România există 
aproximativ aproximativ 400 de stații publice de încărcare și 250 de stații de încăr-
care gestionate de operatori privați (Socar, Rompetrol). Totodată, marile lanțuri de 
hipermarket-uri (Lidl, Penny, Kaufland) și lanțuri hoteliere oferă gratuit stații de 
încărcare. Numărul înmatriculărilor de autovehicule electrice crește, triplându-se 
în al doilea semestru al anului 2019, iar rata de creștere a numărului de stații pu-
blice de încărcare este de 30% pe semestru. Acest trend este dat în mare parte de 
subvențiile acordate, fondul guvernamental pentru subvenții fiind utilizat în între-

18   ”Montreal Smart-City Pilot System (MSCPS)”, Technical Report by Broadband Communi-
cations Research Laboratory (BCRL) Department of Electrical & Computer Engineering, McGill 
University, Montreal, 2017, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/
documents/MSCPS_Technical_Report_171031.pdf

19   J. Brahm, P. J. Parsons, ”Chicago Smart Mobility ATMS”, https://www.itsmidwest.
com/2018-Annual-Meeting/presentations/ppdf/session-2/CMS%20Phase1_Brahm.pdf

20   New York City, ”Building a Smart and Equitable City”, http://www.umdsmartgrowth.org/city/
wp-content/uploads/2018/08/NYC-Smart-Equitable-City-Final.pdf

21   ”Urban Mobility In The Smart City Age”, https://smartcitiescouncil.com/resources/ur-
ban-mobility-smart-city-age

22   Frankfurt am Main, ”Masterplan 100 % Climate Protection, https://energiemanagement.
stadt-frankfurt.de/Englisch/Masterplan-Climate-Protection.pdf

23   ”Smart City Wien Framework  Strategy 2019–2050. Vienna’s Strategy for Sustainable Devel-
opment”, https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008552.pdf
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gime anul trecut. Suma alocată pentru anul 2020 este de 140 mil. lei. Programul 
Rabla Plus, coordonat de Ministerul Mediului prin Administrația Fondului pentru 
Mediu (AFM), oferă o subvenție de 9.000 euro pentru vehiculele pur electrice și 
4.000 euro pentru vehiculele hibride. Un alt program finanțat prin AFM este cel 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promo-
varea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid 
plug-in. Prin acest program sunt finanțate UAT-urile cu peste 50,000 locuitori, in-
stituțiile publice, sau operatorii economice ce aparțin acestor UAT-uri. Sunt finan-
țate până la 80% din cheltuielile generate de instalarea stațiilor de reîncărcare, în 
cuantum de maxim 900,000 lei per proiect.

Finanțarea din fondurile europene ce vor fi puse la dispoziția României pen-
tru cercetare-inovare, în perioada de programare 2021-2027, a unei infrastructuri 
de cercetare-dezvoltare în domeniul programării sistemelor de conducere autono-
mă a mașinilor, nivel 3 și 4 (nivelul 5 semnifică o autonomie deplină a mașinii) și 
al optimizării bateriilor electrice, precum și construcția unei facilități de testare a 
conducerii autonome (poligon și testare pe segment de drum în condiții de trafic 
real, facilități 5G, etc). Un exemplu de bună practică pentru această inițiativă este 
Austria, care a făcut deja pași importanți în dezvoltarea de  linii fixe cu transport 
autonom independent.24

Implementarea unor tehnologii smart în aeroport, care să includă: tehnologii 
biometrice de recunoaștere facială pentru check-in și boarding; extinderea servici-
ilor de check-in mobil în hoteluri, centre de conferință, locuri de interes turistic; 
furnizarea serviciilor de pick-up bagaje; vehicule autonome între terminale, etc;25

Pe loturile de autostradă cu nivel de trafic ridicat, precum și în zonele metro-
politane se recomandă crearea unei benzi separate pe care să funcționeze un sistem 
electronic de colectare a taxelor, utilizat pentru a evita congestiile de trafic generate 
de navetiștii care călătoresc în orele de vârf.26 

Continuarea proiectelor de Smart Mobility în România și în perioada următoa-
re de programare va aduce beneficii multiple. Cel mai important dintre aceste bene-
ficii este reducerea consumului de combustibil fosil, cu implicații asupra nivelului 
de emisii de gaze cu efect de seră, asupra calității aerului și al sănătății populației. 
Un alt avantaj este dat de reducerea congestiilor de trafic, ce se realizează prin ma-
ximizarea utilității infrastructurii existente de transport și distribuirea cererii de 
mobilitate între multiple moduri de transport, rute și perioade de timp. Implemen-
tarea unei agende unitare Smart Mobility în România necesită o implicare activă a 

24   Web, https://www.dig-in.com/articles/autonomous-driving-in-the-fast-lane-in-austria
25   ” Hong Kong Smart City Blueprint”, https://www.smartcity.gov.hk/doc/HongKongSmartCi-

tyBlueprint(EN).pdf
26   Web, https://www.peachpass.com/
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mediului politic pentru a crea strategii pe termen lung, planuri de acțiune și toto-
dată o implicare activă a stakeholderilor relevanți (universități, centre de cercetare, 
mediul privat), care să ofere soluții inteligente problemelor de mobilitate și care să 
contribuie la schimbarea de paradigmă în ceea ce privește transportul urban, prin 
încurajarea transportului în comun.



Ce înseamnă să fii „cetățean digital” în 13 orașe  
din România1

Adrian Mihălțianu

Să zicem că locuiești în urbea X din județul Y și constați că, în mod repetat, firma de 
salubritate lasă gunoiul pe stradă în loc să îl ridice.

Ce faci?
A) „Uiți” intenționat să tragi obloanele de cu seară, ca să fii sigur că te trezești 

la răsărit și să le tragi un perdaf angajaților de la firmă;
B) Suni la primărie, dar e ocupat/ nu răspunde nimeni/ ți se comunică să tri-

miți o reclamație pe care speri să o citească cineva, cândva…
C) Descarci aplicația primăriei pe telefonul mobil, descrii succint problema, îți 

localizezi strada prin Google Maps, faci rapid o fotografie cu smartphone-ul și ape-
și „TRIMITE”. Sesizarea ta este oficial înregistrată.

Nu există răspuns corect dintre cele de mai sus. Pur și simplu depinde în ce 
oraș din România trăiești.

*
Pornind de la exemplul de mai sus, am testat aplicații care oferă soluții la pro-

blemele cetățenilor din 13 orașe: Constanța, Cluj, Bacău, Oradea ș.a.
Așa am descoperit că:
•  poți viziona live de pe telefon, printr-o aplicație a primăriei, cum se distrează 

oamenii într-o stațiune de schi de lângă Sibiu;
•  într-un cartier din Oradea este defect iluminatul public;
•  în Cluj, la ora 18.30 a unei zile lucrătoare, erau 489 de locuri de parcare li-

bere.
Să le luăm pe rând…
1. Oradea City Report − așa se numește aplicația de mobil prin care cetățenii pot 

să comunice cu autoritățile locale. Sutele de sesizări înregistrate arată că, într-ade-
văr, orădenii sunt foarte comunicativi.

Dacă trăiești în Oradea, aplicația te ajută să sesizezi rapid autoritățile cu privi-
re la aproape orice problemă. Și ai șanse mari să primești un răspuns.

1   Material publicat anterior pe platforma PressOne, la adresa https://pressone.ro/ce-inseamna-
sa-fii-cetatean-digital-in-13-orase-din-romania
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Prima pagină a aplicației este împărțită în șase secțiuni, dintre care patru sunt 
dedicate petițiilor, una este destinată știrilor, iar una, profilului personal al celui 
care a descărcat aplicația.

Butonul „Adaugă o petiție” te trimite la o listă de categorii care vizează dome-
niile administrației publice locale: rețele de apă și canalizare, transport public, apă 
caldă, ordine și domeniu public, salubritate, impozite și taxe etc.

Odată ce selectezi domeniul, ai de completat câteva secțiuni: strada la care 
se referă sesizarea, descrierea incidentului, numele și prenumele tău, al celui care 
completezi sesizarea, și numărul de telefon. În plus, ai opțiunea de a încărca o fo-
tografie drept „dovadă”.

În secțiunea „Petiții publice” poți vedea toate solicitările și în ce măsură au fost 
rezolvate.

De pildă: o petiție de marți, 6 martie, în secțiunea Ordine și domeniul public, cu 
o fotografie preluată de pe strada Tribunalului nr. 8, este marcată cu verde ca fiind 
rezolvată.

O alta este marcată cu portocaliu ca fiind în lucru. Sesizarea vizează mobilier 
urban neautorizat, amplasat ilegal pe trotuar pentru a delimita o parcare și mai ilegală.

Aplicația funcționează: sunt înregistrate sute de petiții.
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Pe lângă secțiunile dedicate petițiilor, cea dedicată știrilor anunță evenimente 
ce se petrec în Oradea zilele astea, începând de la un anunț sec privind o întrerupere 
în furnizarea apei potabile pe strada Branului, până la o conferință dedicată videogra-
filor.

2. Smart City Giurgiu are patru secțiuni principale:
Despre Giurgiu;
Implică-te: raportează o problemă;
Info utile (secții de poliție, spitale etc);
24 edu (sistem electronic management școlar)
Secțiunea „Despre Giurgiu” este o pagină simplă, nu foarte atrăgătoare, care ne 

vorbește în termeni tehnici despre poziția geografică a orașului.
Secțiunea „Implică-te” permite  raportarea unei probleme.

Odată trimisă o petiție, o hartă plină de puncte roșii ne evocă dimensiunea 
problemelor din Giurgiu.

Totuși, autorul unei astfel de solicitări nu poate vedea sesizările celorlalți cetă-
țeni și nici în ce măsură au fost rezolvate.

3. Sibiu City App are și o componentă de promovare, spre deosebire de celelalte 
două.

Aplicația îți arată localuri cu muzică live din Sibiu, locuri unde poți mânca un bur-
ger bun și o secțiune evidențiată cu galben, Raportări Incidente. 
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Dacă vrei să faci o sesizare, ți se cere și un număr de telefon în baza căruia pri-
mești un cod prin SMS.

Secțiunile sunt ceva mai detaliate: de la rubrica Vandalism la Străzi și ilumi-
nat, Trafic, Parcuri și Spații Verzi, Bicicliști și chiar Fumat în spații interzise.

Sibiu City App îți permite, printre altele, să vezi ce se întâmplă în oraș prin 
intermediul camerelor care transmit live.

Un adaos interesant este secțiunea dedicată Camerelor Web Live, unde am ve-
rificat, în timpul unei zile de lucru obișnuite, cum se distrează oamenii pe Arena 
Platoș.

La capitolul Recenzii, multe note de 5 din 5, dar și sesizări. De pildă, o utiliza-
toare a adăugat următorul comentariu la Recenzii:

Se poate modifica orarul autobuzului 118 astfel încât, la amiază, la ora intrării în 
schimbul 2 să ajungem mai repede la servici? La Continental autobuzul ajunge ultimul, la 
ora 14.50 și întârziem mereu.

Aplicația arată și cele două puncte din oraș unde se pot încărca vehiculele elec-
trice, locurile unde parchează autocarele sau motocicletele, dar și rutele liniilor de 
transport public.

4. e-alba iulia are ca noutate că îți permite să colectezi cupoane promoționale 
atunci când te afli în oraș și pornești bluetooth-ul ca să descoperi surprizele.

Cum nu mă aflam în Alba Iulia, surpriza a fost să nu beneficiez prea mult de pe 
urma aplicației.
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5. Buzău City Report are numeroase secțiuni, toate deschizându-se către o sesi-
zare care poate fi completată în același mod ca la primele aplicații.

Nici aici însă utilizatorul nu poate vedea alte sesizări, nu primește răspuns re-
feritor la stadiul în care se află problema sa și nici nu poate interacționa cu alți 
utilizatori ai aplicației.

6. My Brașov City se deschide cu o secțiune de raportare a incidentelor unde ți 
se cere, de asemenea, numărul de telefon, adresa de email, nume și prenume.

Alte patru secțiuni sunt: Evidența persoanelor, e-Funcționar, Evenimente, e-Tu-
rism. Aplicația cere adresa de email pentru activarea contului necesar pentru trimi-
terea unei sesizări.

7. Sesizări Constanța este o aplicație mai rudimentară. Odată ce vrei să trimiți 
o sesizare, ți se solicită număr de telefon, nume, prenume. Ești anunțat că, altmin-
teri, petițiile anonime nu sunt luate în considerare.

Funcția de raportare a problemelor este cam singura utilitate a aplicației.
O altă secțiune, Informații utile, deschide o pagină goală. 
8. Iași Report are trei secțiuni dedicate strict petițiilor. O deschidem pe cea de 

petiții publice și arată întocmai ca aceea din Oradea, cu o excepție: ultima sesizare 
marcată drept rezolvată datează din 18 februarie și vizează un iluminat stradal de-
fect. Este singura marcată drept rezolvată, dintre cele câteva zeci înregistrate.
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9. My Cluj, spre deosebire de alte aplicații care par făcute doar pentru „nativii” 
digitali, vine la pachet cu un mic ghid de utilizare.

Aplicația Cluj Parking.

Clujul, de altfel, nu duce lipsă de aplicații. Cluj Parking, de pildă, arată locurile 
libere în parcările din oraș, iar pentru cei care circulă cu transportul în comun exis-
tă BusWay Cluj, o aplicație care îți „taie” pe loc un bilet.

10. Bucureștiul este mult în urmă la capitolul smart city.
Există o aplicație de transport, RATB Metrorex City Planner, cu un nume prea 

pompos pentru ceea ce face de fapt: în funcție de punctul de pornire și destinația 
aleasă, îți furnizează un traseu după modelul celor care sunt furnizate și în  Google 
Maps.

De curând, Primăria București anunța lansarea unei licitații privind strategia 
de transformare a Capitalei într-un smart city. 

11. Bacăul are o aplicație care se cheamă, simplu, Municipiul Bacău. O noutate 
este că te alertează atunci când în zonă se petrec, de pildă, fenomene meteo extre-
me. Altminteri, este funcțională pentru sesizări − confirmările se fac prin email −, 
dar un utilizator nu poate interacționa cu ceilalți.

12. Baia Mare City App este o aplicație destul de complexă: include programul 
teatrelor din oraș și diverse promoții, dar nu are o secțiune de raportare a proble-
melor. În schimb, secțiunea Contact te trimite automat la email, iar utilizatorilor le 
este pusă la dispoziție adresa electronică a primăriei.



III. URBANIZARE: MEGA, SMART, WELL CITIES / 1397

Spre deosebire de alte aplicații, are o secțiune de Locuri de muncă unde băimă-
renii pot contacta potențiali angajatori.

13. Timișoara City App este destinată mai ales turiștilor. Un vizitator are, de 
exemplu, opțiunea de a filtra rezultatele  căutării unui restaurant astfel încât să 
aleagă doar bucătărie thai.

Nu există o secțiune dedicată raportării problemelor. În schimb, aplicația pune 
la dispoziție datele de contact de la diversele departamente ale primăriei și de la 
centrele medicale din oraș.



 Special 

Smart City. Câteva îngrijorări sociologice la o utopie1

Vasile Dâncu

Atunci când analizează modernitatea, cei mai mulţi dintre analiști cred că ea este 
rezultatul urbanizării sau că civilizaţia urbană aduce cu sine o nouă civilizaţie, o 
nouă cultură și valori noi. Chiar emanciparea individului a fost o utopie pe care nu 
doar comunismul timpuriu, dar și mulţi alţii au legat-o de spaţiul urban și de naște-
rea industriei și proletariatului.

Într-o lucrare de mare succes mondial, „Expresul urban”, Kjell Nordström și 
Per Schlingmann lansează ideea că viitorul este al orașelor și al femeilor. Orașul a 
devenit mediul natural al oamenilor, mai spun autorii, și va fi cea mai importan-
tă formă de organizare în viitor, pentru că are deja putere mai mare decât statele 
naţiune. Evident, aceste tipuri de utopii postmoderne se bazează pe multe date și 
statistici. Două orașe din Rusia reprezintă 30% din PIB-ul Rusiei, Londra, un sfert 
din PIB-ul Marii Britanii, iar Bucureștiul și zona adiacentă, aproape 30% din PIB-
ul României. În 2050 se estimează că aproape 75% din populaţia globului va locui 
la orașe, iar concentrarea va fi uluitoare: 50% din populaţie va ocupa doar 1% din 
spaţiul planetei.

Migraţia masivă spre locurile de muncă a golit spaţiul rural și a ucis comuni-
tăţile rurale tradiţionale. Însă marile concentrări urbane sunt tot mai greu de stă-
pânit sau de organizat raţional. Crearea marilor periferii ale orașelor de milioane 
de locuitori, în multe părţi ale lumii, pare a fi un bun model pentru decompoziţia 
modelului de oraș occidental și apariţia unui sfârșit distopic al lumii civilizate. Uri-
așe cartiere cu munţi de gunoaie și mii de oamenii pe străzi, delincvență și violenţă 
la tot pasul – un peisaj care nu arată a civilizaţie și nici a modernitate. În centrele 
orașelor, de unde au fost împinși săracii spre periferie și spre industria scoasă din 
oraș, azi sunt doar vitrinele luminoase ale marilor branduri și, alături de turiști, o 
invazie de străini care parcă face și mai rece inima orașelor pentru cei mai mulţi 
dintre locuitorii ei.

1   Material publicat anterior în revista „Sinteza”, la adresa https://www.revistasinteza.ro/
smart-city-cateva-ingrijorari-sociologice-la-o-utopie
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Orașul nu mai este în principal un topos al locuirii, ci un ghem  
al fluxurilor de circulaţie
Conectivitatea devine principala caracteristică și premisă a vieţii și guvernării ur-
bane. Dar conexiunile și tehnologiile de tip smart city nu vor face orașele mai omo-
gene și nici mai egalitare sau mai coezive, cu identităţi mai consolidate. Marea de 
conexiuni și spaţiile virtuale posibile vor mări inegalităţile, căci va exista o pro-
blemă de acces la acestea. Un tânăr din cartierul sărac poate avea un laptop și un 
smartphone, dar acestea nu înlocuiesc educaţia și diploma sau alte resurse de care 
el are nevoie pentru a-și construi o carieră sau pentru a face un salt faţă de profesia 
tatălui, așa cum calculează sociologii că ar trebui să se întâmple.

Orașul este o lume segmentată, cu mai multe viteze și așa va rămâne
Dacă ne uităm, spre exemplu, la un oraș model precum Singapore, observăm că me-
canismele inteligente nu vor mări numărul de locuri de muncă pentru cei săraci și 
nici democraţia, chiar dacă unii autori caută să demonstreze că cetăţenii vor putea 
propune soluţii și le vor putea transmite continuu, supraveghind oarecum toate 
spaţiile.

Posibilităţile de limitare a libertăţii individuale și supravegherea indivizilor vor 
crește exponenţial, iar astfel autonomia individuală și libertatea de alegere se vor 
reduce. Deja, astăzi, în multe orașe din lume, când treci prin zona unui magazin, 
vitrinele te avertizează pe telefon asupra ofertei sau, la intrarea într-un mall, tele-
fonul se poate conecta la device-urile inteligente care reușesc să îţi monitorizeze 
traseul și să acceseze diferite date personale.

Consecinţele sociale ale operaţiunilor de smart city nu au fost încă studiate 
de sociologi sau psihologi. În general, se vorbește despre tehnologiile smart city ca 
maniere de a crește calitatea vieţii urbane. Dar oare acesta este interesul principal? 
Putem să mergem pe ideea că smart city este cu adevărat necesitatea viitorului ur-
banistic, dar încă sunt puţine interogaţii despre locul pe care îl ocupă cetăţeanul în 
acest sistem integrat tehnologic, în afară de faptul că va fi beneficiar.

Putem însă presupune, cum fac astăzi unii sociologi, că avem mai degrabă o 
strategie comercială, dar și una de putere. Interesul furnizorilor de servicii este 
unul indubitabil, iar cei care decid ce este necesar vor avea din ce în ce mai multă 
putere asupra sistemului urban. Politica de proximitate sau practicile participative 
sunt înlocuite de o concepţie antreprenorială, tehnocratică de tip „top-down”.

Fascinaţia pentru inovaţie tehnologică îi va transforma pe cetăţeni în consumatori 
de tehnologie, dar acestea sunt singurele nevoi ale cetăţeanului pentru a atinge sentimen-
tul bunăstării sau fericirea?

Nevoia de servicii inteligente nu este prima opţiune a celor care apreciază ca-
litatea locuirii sau a celor care au tentaţia de a alege un alt oraș. În România, de 
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exemplu, dacă jumătate din locuitorii din urban nu vor să se mute cu niciun preţ, 
prima opţiune a celeilalte jumătăţi este mutarea la ţară și nu cea într-un mare oraș 
unde sunt servicii mult mai bune. La fel, printre inconvenientele locuirii la oraș 
menţionate de orășenii din România se află foarte multe lucruri imposibil de inte-
grat în optimizarea de tip smart city: nivel crescut al costului vieţii (de regulă, teh-
nologia crește costurile), stresul, lipsa curăţeniei, lipsa spaţiilor verzi, dificultatea 
de a de a găsi o locuinţă.

Controlul numeric centralizat al infrastructurilor, echipamentelor și servicii-
lor, optimizările amenajării urbane sau infrastructuri controlate inteligent, încălzi-
re și iluminat urban sunt lucruri care se realizează tot mai mult.

Dar poate tehnologia acum să răspundă tuturor nevoilor umane?
Nu credem asta, cel puţin pentru argumentul că nevoile și așteptările se schimbă 
destul de rapid.

O întrebare esenţială este cum va funcţiona această coabitare numerică? Deo-
camdată știm că reţelele de socializare sunt peste tot, dar nu creează sociabilitate, 
ci mai mult determină o izolare a indivizilor. Este adevărat, internetul cu tot ce a 
adus el vine cu o utopie numerică ce a schimbat într-un timp foarte scurt o parte 
din lumea noastră. Dar, încă este o utopie. În centrul acestei utopii este ideea că 
informaţia poate schimba fundamental orașele în spaţii mai sigure și mai raţional 
organizate, dar elementul esenţial sunt serviciile. Smart city este aproape sinonim 
cu optimizarea sistemelor. Dar logica optimizării sistemelor va prelua toată logica 
dezvoltării, fără creativitate umană, doar maximizând performanţele funcţionale.

Încet, orașele se vor diferenţia tot mai puţin, vor deveni tot mai asemănătoare, 
își vor pierde „specializarea” și farmecul care le face să devină locuri unice, cu expe-
rienţe unice. Devenind un fel de „orașe fără calităţi”, un fel de „sistem de sisteme”, 
ele nu vor mai avea nevoie de aportul locuitorilor pentru a le da farmecul și uni-
citatea unor experienţe comunitare, culturale, suferind o dezafectare culturală și 
identitară. Orașul trăiește și prin reprezentările din memoria socială, este imaginat 
și imaginabil, deci nu se poate reduce doar la calitatea serviciilor. Niciodată răceala 
sistemelor de servicii superoptimizate nu va avea forţa de a întări sau „optimiza” și 
sentimentul de apartenenţă la comunitate.

Tehnologiile numericului caută să uniformizeze, să-i aducă pe toţi și totul la 
același numitor, la aceleași formule. Duce la sărăcire și la blocarea forţei de trans-
formare pe care o au diversitatea și tensiunile din cadrul manifestărilor ei într-o 
comunitate.

Se vor face modificări tehnice care vor duce tot mai mult la nevoia de stan-
dardizare prin programe informatice pentru a reduce elementele aleatorii și slăbi-
ciunile indivizilor umani, astfel că tentaţia împingerii managementului social spre 
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utopia tehnocratică va fi din ce în ce mai mare. Se vor cere tot mai mult schimbări 
de comportament colectiv, golindu-se de sens cultura și poate chiar modificându-se 
sistemele de valori. Se va accentua controlul asupra individului și violarea intimită-
ţii. Îngrijorările legate de Big Brother de până acum aveau ca suport fantezia unui 
mare scriitor sau practicile totalitare ale fascismului sau comunismului. Acum exis-
tă și suportul tehnic, dar și o ideologie care postulează că digitalul și tehnologia, în 
general, sunt neutre. În plus, terorismul a readus în discuţie nevoia de securitate 
și de supraveghere a spaţiilor publice, dar și a indivizilor. Datele personale adunate 
prin camerele de supraveghere sau geolocalizarea continuă a individului vor putea 
constitui o ameninţare a libertăţii. Datele se vor putea folosi pentru profilări, dar 
și în scop de supraveghere. Este necesar să se construiască proceduri pentru anoni-
mizarea obligatorie, dar și privind un regim strict de folosire a sistemelor Big Data 
și Open Data.

Tehnologiile numerice deja se observă că limitează relaţionarea directă și in-
teracţiunile sociale. Pornind de la informatizarea administraţiei (tehnologiile ad-
ministraţiei „fără contact”) și până la participarea-surogat, prin reţele sociale sau 
consultarea online a cetăţenilor, orașul își pierde forţa socializantă și practicile de 
interacţiune directă care creează și întreţin cultura, identitatea și dorinţa de a co-
munica pentru transformarea unor practici sociale sau chiar a unor servicii prin 
inovaţie socială și coparticipare.

Tot mai mult se discută, nu fără temei, și despre nocivitatea undelor electro-
magnetice asupra sănătăţii prin tot mai multe cazuri de electro-hipersensibilitate. 
Orașul devine tot mai mult un loc bombardat din toate direcţiile de asemenea tu-
nuri de unde magnetice.

Cu cât un oraș este mai optimizat digital, cu atât este mai vulnerabil din per-
spectiva cyber-terorismului, știut fiind că sistemele cele mai integrate și cele mai 
puternice sunt cele mai vulnerabile. Într-o lume în care hackeri din Râmnicu-Vâl-
cea sau Arad intră în sistemele NATO sau în cele de la Pentagon, îngrijorarea că 
sistemele de ghidare a circulaţiei rutiere pot fi piratate și o simplă afișare alterată 
a unor semne de circulaţie sau semnalizare pot produce dezastre în lanţ, ca să nu 
dăm decât un exemplu simplist, este oricând posibilă, nemaivorbind de bulversarea 
sistemelor de iluminat public sau a sistemelor de alimentare cu electricitate.

Dincolo de acestea, noul mod de viaţă din orașe va accentua ceea ce astăzi este 
denumit sindromul nomofobic, adică dependenţa de smartphone. Dacă astăzi stu-
diile arată că peste jumătate dintre posesorii de tehnologie smart resimt acest sin-
drom, ca frică de a fi în afara reţelei, de a rămâne fără baterie sau a pierde telefonul, 
deci resimt teama de a ieși din conexiune, o dependenţă mai mare de tehnică va 
putea „remodela” o serie de alte componente ale comportamentului social și indi-
vidual.
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În studiul IRES menţionat, chiar dacă 84% dintre români cred că orașele vor fi 
mai digitalizate peste zece ani, totuși 59% speră ca ele să fie mai bine gândite pen-
tru ca oamenii să trăiască împreună. Digitalizarea însă nu va realiza această cerinţă, 
ceea ce vedem cel puţin până acum este că orașele sunt din ce în ce mai exclusive, 
nu inclusive.

Rămân multe alte întrebări la care trebuie să răspundem, fără însă a respinge 
tehnologia.

Vrem orașe inclusive sau orașe care practică mai degrabă excluderea? 
Cine sunt proprietarii orașelor?
Analizele arată că tot mai puţin sunt proprietari locuitorii. Habitatul este împins 
tot mai mult în afara orașelor – în beneficiul corporaţiilor și al clădirilor de birouri. 
Ce loc ocupă habitatul în economia generală a unui oraș, în mintea oamenilor și în 
așteptările lor în ceea ce privește viitorul orașului?

Când vorbim de smart city, punem accent mai mult pe tehnologie. Dar a recon-
strui orașele înseamnă din perspectivă sociologică și a aduce oamenii împreună, a 
reface încrederea și participarea la viaţa comună. Aceasta poate fi ţinta principală și 
ar trebui să vedem cum punem tehnologia în slujba acestui ţel.

O altă întrebare fundamentală este cui servește acest tip de inteligenţă? Mai 
mult oamenilor sau într-o mai mare măsură decidenţilor, administratorilor? Cre-
dem că, în acest moment, modul cum gândim orașul inteligent pune accent pe ad-
ministrare și nu pe un empowerment al locuitorilor, al cetăţenilor. Prin smart city 
am putea gândi cum să redăm orașele locuitorilor, cum să le scoatem din mâna 
primarilor și proiectelor lor politizate, a oligarhiei corporatiste sau chiar a turiștilor 
invadatori.

În felul acesta, orașele vor înceta să semene unul cu celălalt, vor recâștiga 
farmecul și pluralitatea soluţiilor, dar si guvernanţa orașelor va fi mai ușoară. A 
soluţiona cererile cetăţenilor pe net poate să fie fascinant, dar dispariţia totală a 
funcţionarului nu va facilita soluţii rapide la probleme care nu pot fi codificate în 
proceduri și soluţii software. Funcţionarul de la ghișeu avea și alt rol decât cel de 
automat. Să vedem care sunt aspiraţiile oamenilor și să pornim de la ele pentru a 
construi smart city-urile viitorului.

Orașele viitorului au nevoie, indubitabil, de inteligenţă și de tehnologii, însă 
vor deveni cu adevărat inteligente atunci când vor putea cumula inteligenţa oa-
menilor din oraș, cum remarca Saskia Sassen, profesor de sociologie la Columbia 
University.

Orașele vor avea nevoie, mai ales, de inteligenţa vie a locuitorilor și de emoţia lor, de 
sentimentul acestora că locuiesc acasă și că sunt responsabili în orice comportament, mai 
mult decât de inteligenţă artificială.



 Special 

Orașul inteligent: noul câmp de luptă geopolitică  
între China și SUA1

Alice Ekman

Dezvoltarea „Orașului inteligent” a devenit o politică la modă și un subiect de 
cercetare. Un număr tot mai mare de administrații centrale și locale din Europa, 
Asia, Africa și America Latină, în parteneriat cu companii din diverse sectoare 
(construcții, transporturi, energie, apă etc.), firme de consultanță, ONG-uri și 
experți, dezvoltă acum proiecte legate de orașe inteligente. Orașul inteligent se 
referă, în general, la utilizarea tehnologiei, în mediu urban, pentru a îmbunătăți 
calitatea și performanța unui set de servicii (transport, distribuție și economie 
de energie, securitate etc). Definiția și percepția orașului inteligent poate varia în 
funcție de serviciul urban în discuție. Printre multitudinea de rapoarte și studii, 
referitoare la subiectul orașului inteligent, majoritatea dintre ele privesc orașul 
inteligent dintr-o perspectivă de dezvoltare durabilă (utilizarea optimă a tehno-
logiei pentru transportul public / mobilitatea ecologică, economisirea energiei 
și a apei, reciclarea și atractivitatea economică și socială generală a orașul). Alte 
studii și rapoarte îl privesc în mod specific dintr-o perspectivă de securitate (uti-
lizarea optimă a tehnologiei pentru securitatea publică, care implică utilizarea 
camerelor, senzorilor și altor dispozitive pentru poliție, pentru scopurile pompi-
erilor etc.).

Acest raport privește orașul inteligent dintr-o perspectivă mai largă, geopoliti-
că și îl consideră, pentru prima dată, ca o zonă de concurență geopolitică între țări. 
Această abordare este relevantă, având în vedere natura strategică a infrastructurii 
implicate în dezvoltarea orașelor inteligente (rețele de telecomunicații și energie, 
rețele mobile, centre de date etc.). De asemenea, este relevant, într-o perioadă de 
tensiuni prelungite între China și Statele Unite - o perioadă în care 5G și alte teh-
nologii cheie pentru dezvoltarea orașelor inteligente generează dezbatere globală și 
poziții divergente între țări.

1   Materialul reprezintă o traducere a analizei „China’s Smart Cities. The New Geopolitical Battle-
ground”, publicată de IFRI, la adresa https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ekman_
smart_cities_battleground.pdf
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După o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor orașelor inteligente de pe te-
ritoriul național al Chinei, raportul analizează noile ambiții globale ale Chinei ca 
furnizor de oraș inteligent pentru întreaga lume, dintr-o perspectivă comparativă. 
În ce măsură diferă orașele inteligente din China față de altele? Orașele inteligente 
din China promovează un nou tip de model de guvernanță urbană? Pot fi încă dez-
voltate orașele inteligente în comun cu tehnologiile ambelor țări, într-o perioadă 
de tensiuni întărite între China și SUA? Raportul abordează aceste întrebări într-o 
manieră prospectivă, considerând că orașele inteligente rămân într-un stadiu inci-
pient de dezvoltare și este posibil ca rivalitatea SUA-China să dureze.

Orașul inteligent al Chinei: ambiții interne
China a identificat dezvoltarea orașelor inteligente drept prioritate națională în 
2012 și, de atunci, a investit continuu în integrarea tehnologiei în zonele urbane 
de dimensiuni diferite (orașele de prim nivel, precum și în cele mici și mijlocii),-
2testând multe dintre acestea sub formă de proiecte pilot și experimentale pe în-
treg teritoriul - în Wuhan, Shenzhen, Tianjin, Xi’an și alte orașe. China are acum 
cel mai mare număr de proiecte pilot de oraș inteligent din lume: peste 500 „gata 
sau în construcție”, la nivelul lui ianuarie 2019, potrivit comunicării oficiale.3 
Datele de la Academia Chineză de Tehnologia Informației și Comunicării indică 
faptul că, până în 2016 , China a avut 542 de orașe inteligente pilot în curs de 
dezvoltare și că în 2018 numărul real de orașe inteligente dezvoltate, concret, în 
China, era de aproape 400, conținând toate orașele de nivel provincial și sub-pro-
vincial, de nivel de prefectură și județ. Deși aceste cifre rămân greu de verificat, 
nu există nicio îndoială că guvernul chinez a investit masiv în dezvoltarea orașe-
lor inteligente pe teritoriul său în ultimii șapte ani și continuă să facă acest lucru 
la scară largă. Până în prezent, China este țara cu cel mai mare număr de orașe 
inteligente pe teritoriul său național - cu mult înaintea continentului european, 
care se află pe locul doi.4

Definiția orașului inteligent din China
În timp ce China are în vedere diverse servicii urbane în proiectele pilot ale orașelor 
sale inteligente, inclusiv poluarea/gestionarea deșeurilor5 și transportul (proiectele 

2   Confirmată de Xinhua (agenția de presă de stat) în diferite comunicate de presă în perioada 
2018-2019.

3   Agenția de știri Xinhua, 2 ianuarie 2019, www.xinhuanet.com.
4   Conform raportului din 2018 „Super Smart City – Happier Society with Higher Quality” pu-

blicat de Deloitte Global și Deloitte China, Europa are 90 de orașe inteligente în construcție, mult în 
spatele celor 500 din China.

5   Pe această temă, consultați acest raport recent Ifri: T. Voïta, „Going Green: Are Chinese Cities 
Planting the Semeds for Sustainable Systems Systems?”, Études de l’Ifri, Ifri, februarie 2019, www.
ifri.org
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de transport inteligent în Chengdu și Guangzhou, de exemplu), accentul în ma-
joritatea proiectelor este pus pe securitate, definit pe scară largă - de la accidente 
rutiere la stingerea incendiilor, dar inclusiv prevenirea criminalității și păstrarea ni-
velului global al „stabilității sociale”. Definiția oficială a orașului inteligent al Chinei 
reflectă această abordare: guvernul chinez a folosit inițial termenul de „oraș sigur” 
și mai recent au început să folosească termenul „oraș inteligent” sau să folosească 
termenii împreună: „oraș sigur-inteligent”.

Totuși, definiția oficială a orașului inteligent chinez scoate în evidență foarte 
mult dimensiunea securității, într-un sens larg (inclusiv atât conceptele de „sigu-
ranță”, cât și de „securitate” - de la riscurile de incendiu la amenințări teroriste). 
Acest accent este dominant și în discursul companiilor chineze, care se poziționea-
ză pe piața orașelor inteligente. Huawei vorbește despre „oraș sigur” și „soluții de 
siguranță”, o temă de marketing care urmează aceeași linie cu alte companii chi-
neze de telecomunicații, indiferent dacă sunt de stat sau private. Pe lângă sectorul 
telecomunicațiilor, industria chineză de apărare investește și în orașe inteligente. 
De exemplu, Norinco, un furnizor chinez de echipamente militare, include acum 
orașul inteligent în portofoliul său de produse, folosind termenul „Oraș sigur și 
inteligent” .6

Definiția orașului inteligent din China ia în considerare, de asemenea, abor-
darea mai largă a planificării urbane. Orașele-pilot inteligente au fost identificate 
de guvernul central (listă întocmită de Ministerul Locuințelor și Dezvoltării Ur-
bane-Rurale în 2013), iar apoi administrațiilor li s-a cerut să facă implementarea. 
Acest tip de planificare urbană centralizată contrastează cu alte cadre în care auto-
ritățile locale au un cuvânt mai greu de spus. De exemplu, în Franța, prin decizia 
și impulsul primarilor, unele orașe, precum orașul Nisa, au lansat o strategie de 
oraș inteligent. În mod similar, în Germania, deciziile la nivel local sunt cele care 
modelează peisajul orașelor inteligente, iar orașele au dezvoltat până acum diferite 
abordări ale rețelei 5G din China.

Orașul sigur al Chinei în termeni concreți
China are acum cel mai mare sistem de supraveghere din lume. Acesta este rezul-
tatul investițiilor substanțiale în camerele de supraveghere (CCTV) pe parcursul 
perioadei 2000-2018, iar teritoriul național este acum acoperit de o rețea deosebit 
de densă. Până la mijlocul anului 2018, China avea aproximativ 200 de milioane de 
camere de supraveghere (de patru ori mai mult decât SUA) și va avea aproape 300 
de milioane până în 2020.7 Pentru a construi această rețea de securitate națională, 

6   Cercetare și analiză a site-ului web Norinco și participare la expoziție internațională, 2018-
2019.

7   P. Mozur, „Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and Lots of Camera”, New York Ti-
mes, 8 iulie 2018.
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denumită „Skynet”, care este încă în curs de dezvoltare, China investește într-un 
sistem de supraveghere mai inteligent și mai cuprinzător, care include camere de 
recunoaștere facială, senzori și alte instrumente, aflate la dispoziția Ministerului 
Securității Publice.

Într-adevăr, există o legătură puternică și directă între întreprinderi (echipa-
mente de tehnologie / inteligență artificială, în special, în cazul orașelor inteligen-
te) și instituții din cadrul Ministerului Securității Publice, inclusiv poliția.

O înregistrare care a fost publică pe Internet8 a arătat o cameră foto din China, 
care a fost capabilă să detecteze chipul unei persoane ale cărei semnalmente se po-
triveau cu o listă de urmărire a poliției locale. Aceasta înseamnă că de fiecare dată 
când o persoană a fost detectată (și încă este) de camera cu recunoaștere facială AI, 
diverse detalii, cum ar fi dacă ochii sau gura unei persoane erau deschise, dacă purta 
ochelari de soare, zâmbea sau avea barba, au fost stocate și încrucișate cu bazele de 
date de la poliție, care, în unele cazuri, includ numele, numărul cărții de identitate 
naționale și motivul pentru care persoana respectivă se află în evidența poliției. Sis-
temul de recunoaștere facială este, de asemenea, capabil să detecteze „etnii” și să le 
eticheteze - cum ar fi chinezii Han (principalul grup etnic din China) sau musulma-
nii uiguri. Informațiile conținute în sistem sunt suficiente pentru a identifica unde 
au mers oamenii, când și cât timp, pentru a permite o concluzie completă asupra 
vieții de zi cu zi a unei persoane9.

Legătura dintre companiile tehnologice și poliție apare în diferitele produse 
dezvoltate în ultimii ani în orașele chineze. De exemplu, companii precum Comuni-
tatea Numărul 1, oferă un sistem de recunoaștere facială care permite rezidenților 
să treacă mai rapid prin porțile de securitate, dar imaginile stocate sunt transmise 
poliției și adăugate la baza de date a acestora. Alte companii din orașele inteligente 
subliniază în mod deschis conexiunile infrastructurii lor cu instituțiile de securitate 
publică. De exemplu, pe site-ul său web, Inspur Group, unul dintre cei mai buni fur-
nizori de servicii de cloud computing și date din China, prezintă soluția sa „smart 
city” în următorii termeni:

„În prezent, soluția Inspur Safe City implică în esență CCTV și analiza inteli-
gentă a imaginilor. Soluția de monitorizare globală Safe City este realizată pe baza 
cerințelor reale și a nivelului de securitate și protecție, astfel încât să ofere departa-
mentelor de securitate publică de la toate nivelurile și altor departamente relevante, 
posibilitatea să vadă în mod direct starea generală de securitate publică a regiunii 
de monitorizare și de a preveni problemele de securitate publică precum urgențele, 

8    Z. Whittaker, “Security Lapse Exposed a Chinese Smart City Surveillance System: Thousands 
of Facial Recognition Scans Were Matched against Chinese Policy Record”, TechCrunch, 3 mai 2019, 
https://techcrunch.com.

9   Ibid.
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infracțiunile, conflictele de masă, prin tehnica de analiză inteligentă, care îmbună-
tățește considerabil nivelul managementului securității publice sociale.”10

Aceste conexiuni au fost consolidate și mai mult în 2017, odată cu adoptarea 
unei noi „Legi naționale a informațiilor”, care obligă persoanele și instituțiile să 
colaboreze cu organizațiile de informații din China ori de câte ori sunt solicitate. 
Aceste conexiuni nu au generat până acum dezbateri publice și deschise în China, 
în contextul unei cenzuri stricte a subiectelor considerate sensibile de către gu-
vern.

Situația din China contrastează puternic cu proiectele de orașe inteligente din 
țările democratice, în special cu Toronto, unde proiectul de oraș inteligent propus 
de compania Sidewalk Labs - afiliat Google - pentru a îmbunătăți traficul, mana-
gementul climatic, gestionarea deșeurilor și alte servicii care nu țin de securitatea 
generat o asemenea dezbatere publică și îngrijorări cu privire la confidențialitatea 
datelor colectate de la locuitori, încât Sidewalk Labs nu numai că a trebuit să dove-
dească faptul că datele colectate au fost anonimizate de la început, ci și să propună 
instrumente și garanții care să informeze locuitorii despre colectarea datelor lor și 
cum sunt acestea folosite.11 Proiectul este contestat public încă și continuă să fie 
ajustat, conform ultimelor rapoarte.12 În mod similar, în Franța, sistemul juridic - 
în special legea din 1978 „Informatique et libertés” - interzice strict implementarea 
identificării a persoanelor (inclusiv a celor deja aflate în bazele de date ale poliției / 
Ministerului de Interne) și, prin urmare, interzice  în acest moment implementarea 
oricărui sistem de recunoaștere facială în contextul unui oraș inteligent. Instituțiile 
publice și private implicate în managementul orașului inteligent pot utiliza doar 
date anonimizate și nu pot urmări persoanele fizice după nume / date personale. 
Această situație este complet opusă celei observate în China, unde poliția lucrează 
strâns cu companiile tehnologice pentru a corobora, cât mai devreme, datele colec-
tate cu nume și numere de identificare.

O caracteristică în curs de dezvoltare în prezent în orașul inteligent din China 
o reprezintă utilizarea tehnologiei pentru a expune public autorii faptelor antiso-
ciale sau infractorii. De exemplu, la intersecțiile și nodurile rutiere din mai multe 
orașe mari, autoritățile de poliție au început să plaseze camere conectate la un sis-
tem de recunoaștere facială și un ecran mare în aer liber. Cei care încalcă legea (cum 
ar fi în timpul traversării) apar pe ecranul mare, arătându-li-se  fețele, numele și 

10   „Smart City Solution”, Inspur, http://en.inspur.com.
11   C. Legros, „À Toronto, la„ ville Google ”en quête d’une gouvernance de sesités numériques”, Le 

Monde, 14 iunie 2019, www.lemonde.fr.
12   D. Rider, “Sidewalk Lab’s Project in Toronto Could Be Dead by October if Disagreements Per-

sist”, The Star,, 2 august 2019, www.thestar.com. J. Oliver, „Sidewalk Labs ajunge la Smart City Deal 
With Toronto - Alphabet Subsidiary Scales Back Ambitions for Canadian City’s Waterfront”, Financial 
Times, 31 octombrie 2019, www.ft.com.
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numerele de identificare13 Poliția experimentează, de asemenea, folosirea unor noi 
dispozitive, cum ar fi ochelari pentru recunoaștere facială, pe care poliția îi poartă 
pe străzile  din câteva orașe (cum ar fi Zhengzhou și Luoyang, în provincia Henan, 
în centrul țării).

Totuși, aceste evoluții sunt încă limitate la o serie de zone pilot și nu funcțio-
nează întotdeauna fără probleme. Rețeaua de urmărire a Chinei rămâne inegală pe 
teritoriul său - unele zone fiind foarte bine acoperite și altele mult mai puțin - și 
constrângerile birocratice par să împiedice dezvoltarea unei rețele omogene la nivel 
național.14 

Din punct de vedere tehnologic, atunci când sunt privite și testate mai în deta-
liu, unele instrumente de supraveghere apar mai puțin avansate decât s-a evaluat 
inițial.15 Guvernul chinez în sine comunică în general despre sistemul său de supra-
veghere, uneori cu supraapreciere. Acest lucru este valabil și pentru megaproiectul 
orașului inteligent din Xiong’An, prezentat în comunicările oficiale drept „orașul 
viitorului” și „un oraș model în istoria dezvoltării umane”, dar care se află într-un 
stadiu foarte timpuriu de construcție și este imposibil să se facă o evaluare deocam-
dată.16

Totuși, situația poate evolua rapid, având în vedere ambiția puternică a guver-
nului de a investi în dezvoltarea orașelor inteligente în următorii ani și poziția de 
frunte pe care mai multe companii chineze se află, în privința tehnologiilor aflate 
în centrul arhitecturii inteligente a orașului: Artificial Intelligence (AI) și Cameră 
cu Inteligență Artificială pentru supraveghere video, recunoaștere facială, colectare 
de date, gestionare și analiză de cantități mari de date17, senzori, rețea 5G, inter-
netul lucrurilor, cloud computing etc. În timp ce aceste tehnologii sunt utilizate 
în scopuri și situații diferite, acestea sunt din ce în ce mai importante pentru dez-
voltarea de orașe inteligente. Pentru a sprijini unele dintre ele, China dezvoltă, de 
asemenea, BeiDou, propriul său sistem de satelit global, o alternativă la GPS. Cea 
mai recentă versiune (BeiDou-3) ar trebui  să fie finalizată în 2020. Apoi, atunci 
când este legat de 5G, sistemul de satelit ar trebui să fie, de asemenea, în măsură să 
ofere guvernului chinez acces la geolocalizarea smartphone-ului și la informațiile 
abonaților din rețelele 5G chineze și alte date referitoare la telefoane.

13   P. Mozur, “Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and Lots of Camera”,”, op. cit.
14   Ibid.
15   Acesta este, de exemplu, cazul Platformei integrate de operațiuni comune (IJOP), o aplicație 

pentru smartphone folosită pentru supravegherea populației din Xinjiang. Conform raportului Hu-
man Rights Watch și TechCrunch, sistemul nu pare a fi până acum unul de ultimă generație sau pe 
deplin eficient, deoarece funcționarea sa necesită o mulțime de resurse și aport din partea poliției. 
Vedeți J. Russell, „Details Emerge of China’s ‘Big Brother’ Surveillance App Targeting Muslims”, 
TechCrunch, 2 mai 2019.

16   Xinhua, 22 august 2019.
17   Și, în special, „big data și management social”.
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Orașele inteligente ale Chinei: ambiții globale
Piața internă rămâne de departe cea mai promițătoare pentru dezvoltarea de orașe 
inteligente, în special pentru companiile ce lucrează pe dimensiunea „siguranță” – 
din moment de piața de siguranță publică se dezvoltă la pas rapid sub Xi Jinping, 
iar majoritatea echipamentelor existente (precum camerele) sunt încă tradiționale 
(fără componentă AI) și astfel probabil vor fi înlocuite sau updatate în anii ce ur-
mează.

Însă piața globală de orașe inteligente a devenit din ce în ce mai mult un punct de aten-
ție pentru guvernul Chinei și pentru companiile tehnologice. Potrivit mass-mediei oficiale, 
China se „luptă să preia locul întâi în cursa globală către construirea unei societăți inteligen-
te și bazată pe date”18. Documentele de planificare variate emise de guvern în ultimii 
ani prezintă China ca un furnizor de orașe inteligente pentru o varietate de regi-
uni. Spre exemplu, China speră să dezvolte orașe inteligente în Maghreb și Africa 
sub-sahariană. Planul de acțiune cu privire la Cooperarea Africa-China pentru pe-
rioada 2019-202119 se referă clar la orașe inteligente ca zonă de cooperare viitoare:

„Cele două părți vor explora în mod activ și vor îmbunătăți cooperarea în apli-
carea noilor tehnologii, inclusiv putere de calcul în cloud, big data, și internet mobil. 
China va sprijini țările africane în construirea de ‚orașe inteligente’ și în sporirea 
rolului IT&C în protejarea securității publice, contra-terorism și menținerea legii și 
va lucra cu partea africană pentru a menține securitatea informațiilor”.20

Pentru a exporta orașele inteligente, China folosește din ce în ce mai mult ca-
drul inițiativei Noului Drum al Mătăsii, proiectul ambițios lansat de Xi Jinping în 
toamna anului 2013, și care de atunci s-a lărgit pentru a include, potrivit comuni-
cărilor oficiale chineze, „mai mult de 150 de state și organizații internaționale”21 O 
gamă largă de proiecte ale noului drum al mătăsii merg mai departe de infrastruc-

18    Ma Si, “Nation Leads Race for  Data-Driven Societies, China Daily, 2 ianuarie 2019, www.
chinadaily.com.cn.

19   Planul de ac’iune a fost semnat în timpul Summitului de la Beijing din 2018 și a celei de-a 
șaptea Conferințe Ministeriale a Forumului Cooperării China-Africa (FOCAC) ținut la Beijing între 2 
și 4 septembrie 2018.

20   Extras din versiunea oficială în engleză a Planului de Acțiune, așa cum a fost relatat de Mi-
nisterul Afacerilor Externe. Textul complet disponibil la www.focac.org. Pe un subiect conex, planul 
spune următoarele: „Ambele părți încurajează și sprijină companiile lor să participe și să încheie par-
teneriate pentru construirea de infrastructură IT&C a țărilor africane, inclusiv prin rețele de bază de 
fibră optică, conectivitate transfrontalieră, cabluri submarine internaționale, rețele mobile de nouă 
generație și centre de date precum și pentru cooperarea într-un mod mutual benefic în construirea, 
operarea și mentenanța infrastructurii relevante. Cele două părți vor spori cooperarea în Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) și alte organizații internaționale, și vor amplifica coordo-
narea privind formarea, conectivitatea Internetului și construirea de centre de inovare. Ambele părți 
sunt gata să coopereze în consultări strategice privind elaborarea de politici și dezvoltarea IT&C, și 
să lucreze împreună pentru a micșora clivajul digital și să promoveze construirea unei societăți infor-
maționale în Africa.”

21   Xinhua, 19 martie 2019.
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tura de transport (turism, comerț digital, proiecte spațiale, între altele; crearea de 
noi instituții multilaterale, promovarea de norme și standarde, etc.)22 Guvernul 
chinez a promovat dezvoltarea unui „drum digital al mătăsii” din 2017 încoace23, 
iar această dimensiune a noului drum al mătăsii probabil va fi dezvoltată în anii ce 
urmează. Furnizorii chinezi de cloud computing și servicii big data, precum Inspur 
Group, se poziționează deja deschis pe piața orașelor inteligente în cadrul noului 
drum al mătăsii.24

Mai departe de comunicările oficiale, o serie de acțiuni recente confirmă am-
bițiile chinei. Una dintre ele este organizarea unui număr din ce în ce mai mare de 
„expoziții de orașe inteligente” pentru a aduce furnizorii interni și cumpărătorii 
internaționali mai aproape, ți în termeni mai largi pentru a promova produsele și 
serviciile chinezești de oraș inteligent către un public internațional. Acesta a fost 
cazul, spre exemplu, al Smart City Expo 2019 ținut în Shanghai.

O altă acțiune este promovarea orașelor inteligente ale Chinei prin programe 
de formare. În anii ce-au trecut, China a oferit un număr din ce în ce mai mare de 
programe de formare pentru oficiali și ingineri din țări în dezvoltarea. Aceste pro-
grame includ conținut dedicat specific orașelor inteligente, și uzul telecomunicații-
lor și a tehnologiilor avansate într-un mediu urban.25

China se poziționează ca furnizor global de orașe inteligente
China nu este singura care investește masiv în orașe inteligente. În Asia, țări pre-
cum Coreea de Sud, Japonia și Singapore au propriile strategii naționale ambiți-
oase pe subiect. Spre exemplu, Singapore a promovat recent un program „Națiune 
Smart”, care deja este bine dezvoltat pe teritoriul său.26 Cu toate acestea, între țările 
asiatice, comparând obiectivele oficiale curente pe subiect precum și nivelurile de 
avans tehnologic, China pare de departe cea mai ambițioasă în a deveni un furnizor 
de orașe inteligente pentru planetă.

Dat fiind avansul tehnologic până în acest moment al companiilor chineze în 
majoritatea tehnologiilor ce stau la baza orașelor inteligente (camere cu inteligență 
artificială, sisteme de recunoaștere facială, analiză de date la scară largă, rețea 5G, 
etc.), China are acum un avantaj comparativ în furnizarea de soluții de oraș inteli-
gent. Dezvoltarea sa cu privire la orașele inteligente deja se poate baza pe o rețea de 

22   Vedeți, pe temă, A. Ekman (ed.), „China’s Belt & Road and the World: Competing Forms of 
Globalization”, Etudes de l’Ifri, Ifri, 2019, www.ifri.org.

23   Vedeți --------, People’s Daily, 19 mai, 2017, http:///it.people.com.cn.
24   Vedeți Z. Liying, „Building Smart Cities with Big Data along the Digital Silk Road”, China 

Internet Information Center, 25 aprilie, 2019, http://www.china.org.cn.
25   Analiza catalogului oficial 2019 de programe  de formare oferite de guvernul chinez către 

oficialii din țările în dezvoltare și/sau din noul drum al mătăsii.
26   Interviu cu reprezentanții Oficiului Națiune Inteligentă și Guvern Digital, cancelaria Primului 

Ministru, Singapore, Mai 2019, și observații la fața locului.
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senzori avansați, conectivitate wireless completă, servicii software bazate în cloud 
și experiența plăților electronice sau cu smartphone-ul (un domeniu unde China 
deja este cea mai avansată țară din lume în ceea ce privește uzul zilnic al consuma-
torilor).

În plus față de nivelul înalt de dezvoltare tehnologică, rolul puternic în economie al 
statului chinez – care a identificat orașul inteligent ca o prioritate pe teritoriul său și în 
străinătate – înseamnă că acesta poate sprijini dezvoltarea și coordonarea variaților furni-
zori tehnologici (fie aceștia deținuți de stat sau de actori privați) pentru a oferi un pachet 
comprehensiv și interoperabil de servicii de oraș inteligent pentru orașele străine.

Mai mult decât atât, coordonarea puternică a politicii externe a Chinei, inclu-
siv diplomația sa economică, generează o asimetrie între guvernul central al Chinei, 
care supervizează promovarea orașelor sale inteligente în străinătate, și guvernele 
locale ale orașelor străine prospectate, care adesea au capacități limitate de a ana-
liza ofertele economice dintr-o perspectivă geopolitică și de securitate. Rămâne 
dificil pentru companiile străine să profite de oportunitățile oferite de către dez-
voltarea rapidă a orașelor inteligente pe teritoriul chinez, din cauza supervizării 
puternice de către guvernul central asupra guvernelor locale (inclusiv cele munici-
pale) – supervizare ranforsată de la începutul președinției lui Xi Jinping în 2013 și, 
cu atât mai mult din cauza unui context de piață care este în continuare nefavorabil 
companiilor străine.

Proiecte concrete apar în străinătate
Este greu de înfăptuit o evaluare precisă a exporturilor totale de orașe inteligente 
ale Chinei într-o perspectivă comparativă până în acest moment, dar analiza pro-
iectelor recente și a cifrelor companiilor ce propun soluții de oraș inteligent/sigur, 
precum Huawei arată că China se poziționează pas cu pas ca furnizorul cheie de 
oraș sigur în mai multe regiuni ale lumii.

Asia centrală este una din regiunile unde orașele inteligente ale Chinei și teh-
nologiile de supraveghere asociate devin foarte la modă. Spre exemplu, în aprilie 
2019, Huawei a încheiat un acord de 1 miliard de dolari cu guvernul uzbec pentru 
a spori operațiunile de supraveghere pe teritoriul național al acestuia din urmă.27

Huawei este de asemenea prezent în Kazahstan și Tadjikistan, lucrând îndea-
proape cu furnizorii de servicii de telecomunicații locali pentru a oferi o rețea 5G 
și sisteme de supraveghere smart city. Până acum, numărul și densitatea totală a 
camerelor de supraveghere este mai mică decât în China, dar sistemul probabil va 
fi dezvoltat în anii următori, iar dominația tehnologică a Chinei începe să devină 
vizibilă în Asia Centrală. Asta nu înseamnă că Huawei acoperă toate țările din Asia 

27   Y. Tsz Yan, „Smart Cities or Surveillance? Huawei in Central Asia”, The Diplomat, 7 august 
2019.
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centrală: în martie 2018, guvernul kirghiz a refuzat proiectul de 60 de milioane de 
dolari al Huawei pentru „orașe sigure” și a optat în schimb pentru Vega, o compa-
nie rusească, pentru a implementa ceea ce se poate numi primul pas către un oraș 
inteligent, un sistem de monitorizare a traficului, în septembrie 2018.28

Ministerele de interne și autoritățile polițienești ale mai multor state africa-
ne de asemenea au dezvoltat capacitățile lor de supraveghere/poliție cu ajutorul 
Huawei. Spre exemplu, poliția din Kenya a dezvoltat un parteneriat cu Huawei 
în Nairobi și zonele dimprejur, prin care, conform site-ului Huawei, compania a 
oferit o „soluție unificată ce integrează centre de contact IP inteligente de video 
supraveghere, teleprezență, videoconferințe și un sistem de informații geografice” 
din 2014.29 Huawei ajută de asemenea guvernul Zambiei să își dezvolte proiectul 
„Zambia inteligentă”, care are ca scop, potrivit site-ului Huawei, „asigurare dezvol-
tării de sisteme sigure, eficiente și interoperabile între departamentele” guvernului 
Zambiei. Acest proiect include crearea și dezvoltarea „Centrului Național de Date 
al Zambiei” din 2016. În termeni concreți, Huawei a oferit infrastructura fizică 
(cloud, centru de date) folosită în mod curent de guvernul Zambiei, și dezvoltă de 
asemenea rețeaua națională de date (cablu de fibră optică, 3G, etc.)30. În timp ce 
multe orașe africane sunt încă departe de a deveni „inteligente”, dată fiind lipsa 
majoră de infrastructură de bază, deficiențele guvernelor locale în anumite cazuri 
și utilizarea inegală a tehnologiei de către populație, dominația crescândă a Chinei 
în telecomunicații și tehnologie în Africa oferă o bază solidă pentru dezvoltarea de 
orașe inteligente în viitor, sprijinite de companiile tehnologice și bazată pe modelul 
Chinei de orașe inteligente.

Faptul că integrarea și interoperabilitatea sunt cheile construirii unui oraș in-
teligent eficient înseamnă că primul care face mutarea are un avantaj, iar un oraș 
ce dezvoltă un serviciu printr-un anumit furnizor cel mai probabil va trece la dez-
voltarea inteligentă cu același furnizor, sau unul complet compatibil din aceeași 
companie sau țară. În plus față de integrare și interoperabilitate a serviciilor și in-
frastructurii, Orașele inteligente ale Chinei sunt adesea atașate altor infrastructuri 
interoperabile pe care le-au dezvoltat companiile chineze în apropiere, precum căi 
ferate, drumuri și porturi, ca, spre exemplu, complexul oraș-port Djibouti.

Mai departe de Africa, Huawei a cooperat din ce în ce mai mult cu ministere-
le de interne străine pentru a dezvolta capacități de oraș sigur. Acesta este, spre 
exemplu, cazul în Arabia Saudită, unde Huawei a ajutat Ministerul de Interne să 

28   Ibid.
29   „Kenya Police: Constructing a Video-Based Emergency Communication Network”, Huawei, 

2015, https://e.huawei.com.
30   Pentru mai multe detalii, vedeți „New ICT Helps Build Smart Zambia”, Huawei, 2017, htt-

ps://e.huawei.com.
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asigure siguranța la Hajj, pelerinajul anual de la Mecca, încă din 2016.31 Huawei 
de asemenea a anunțat în 2019 că a primit mandat pentru a dezvolta rețeaua 5G a 
Arabiei Saudite.32 Per total, Huawei și-a promovat cu relativ succes soluțiile de oraș 
inteligent în țări străine în perioada 2014-17: a dublat numărul de țări unde tehno-
logiile de oraș inteligent sunt folosite de la 20 la 40.33

Orașul inteligent: noul câmp de luptă geopolitică între China și SUA
Emergenţa unei decuplări tehnologice
În timp ce Huawei a reușit să promoveze soluțiile de oraș inteligent cu succes până 
în 2017, situația se schimbă în contextul războiului comercial sino-american. Sta-
tele Unite au argumentat că Huawei este o amenințare la adresa securității sale 
naționale, și în baza acestei aserțiuni au interzis dezvoltarea rețelei mobile 5G a 
companiei pe teritoriul său național și a cerut aliaților săi să facă la fel. Drept rezul-
tat, produsele Huawei devin, în mod progresiv, incompatibile cu anumite produse 
ale partenerilor din SUA, precum Google. Dat fiind că smartphone-urile Huawei 
funcţionează pe sistemul de operare Android al Google și folosesc mai multe apli-
cații Google la modă (Google Maps și Gmail), dispozitivele Huawei – fără acces la 
serviciile Google – au devenit mult mai puțin atrăgătoare utilizatorilor din afara 
Chinei. Drept răspuns, Huawei încearcă să își protejeze segmentul de smartpho-
ne-uri dezvoltând propriul sistem de operare (Harmony), care are ca scop înlocuirea 
Androidului Google în smartphone-urile Huawei și alte tipuri de dispozitive, con-
form fondatorului și președintelui companiei, Ren Zhengfei.34

Emergența unei decuplări în tehnologiile 5G are o consecință directă pentru 
orașele inteligente, deoarece 5G este identificat ca o tehnologie care este și va fi 
cheie în dezvoltarea lor, dat fiind că îmbunătățește considerabil vitezele de date și 
astfel conexiunea serviciilor urbane.35

31   „Huawei Helps the Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia Police the Hajj”, Hu-
awei, 2016, https://e.huawei.com.

32   „Huawei to Build Saudi Arabia’s 5G Infrastructure”, Caixing Global, 25 februarie 2019, www.
caixinglobal.com.

33   Potrivit lui M. Schrader, „Huawei’s Smart Cities and CCP Influence, at Home and Abroad”, 18 
iunie 2019. Estimarea sa se bazează pe cifrele Huawei oferite pe site-ul corporativ.

34   Așa cum a indicat, în mai multe interviuri date presei franceze în perioada iulie-octombrie 
2019.

35   După cum subliniază anumiți reprezentanți/experți din companii cheie în predicțiile lor de 
top despre orașe inteligente pentru 2019: C. Bechhold Russ (de la Samsung NEXT Ventures): „Pe mă-
sură ce punctele finale continuă să se multiplice, un volum de date în creștere rapidă va avea nevoie de 
mai multă lățime de bandă. Va exista urgență adițională în jurul implementării 5G, în mod particular 
studii de caz ce demonstrează uzul și valoarea”. S. Sharma (de la divizia Internetul Lucrurilor de piețe 
noi, orașe inteligente și transport inteligent al Intel): „Implementarea infrastructurii 5G va începe să 
schimbe jocul. (...) 5G ne va face orașele mai inteligente. De la mașini conectate total autonome la ex-
plozia a potențial trilioane de dispozitive din internetul lucrurilor ce sunt așteptate să intre în rețea în 
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5G, cu capacitatea sa de a conecta o rețea globală vastă de senzori, roboți și 
vehicule autonome, reprezintă un punct de cotitură pentru orașele inteligente, ce 
vor fi capabile să folosească și să proceseze mai multe date într-un ritm mai rapid.

Cazul smarthone-urilor și a 5G poate fi replicat și în alte tehnologii ce sunt chei 
ale orașelor inteligente (recunoașterea facială, minarea de date, cloud computing, 
etc.). Alte companii tehnologice chinezești pot fi tentate să urmeze aceeași cale ca 
Huawei; adică să dezvolte strategii și produse ce să evite uzul produselor și servi-
ciilor din SUA și în termeni mai largi, cele non-chinezești. Dacă au succes, asta ar 
putea duce la o decuplare totală a tehnologiilor orașelor inteligente și la dezvoltarea 
de către China a unui pachet oraș inteligent total autonom. Pe termen lung, asta ar 
reîntări bipolarizarea sistemelor orașelor inteligente, unul propus de SUA și aliații 
săi, iar un altul oferit de China și partenerii săi.

Ipoteza probabil va fi confirmată pe măsură ce guvernul SUA mărește lista 
sa neagră de tehnologii chinezești pe care le consideră amenințări de securitate. 
Drept răspuns, China a anunțat deja că va emite drept represalii o listă neagră 
a companiilor străine.36 Până la mijlocul lui august 2019, guvernul SUA a mărit lista 
pentru a include Huawei și 118 din companiile afiliate (lista chinezească încă nu a 
fost dezvăluită). Până la finalul lui octombrie 2019, mai mult de 200 de companii 
și organizații chinezești se aflau pe Lista de Entități ale Departamentului Comer-
țului din SUA.37 

Lista neagră, ce interzice transferul de tehnologie, software și alte echipamen-
te ale companiilor din SUA către companii străine considerate sensibile, include nu 
doar Huawei, ci și multe alte companii tehnologice ale căror produse sunt centrale 
arhitecturii orașelor inteligente: Megvii, un start-up de top în recunoașterea faci-
ală; Hikvision, un furnizor de camere de supraveghere de vârf; Sugon, producător 
de supercomputere și tehnologii accesorii, și Chengdu Haiguang Microelectronics 
Technology, un producător de microchipuri, precum și alte companii. Aceste com-
panii pot toate să urmeze drumul Huawei și să dezvolte produse mai autonome și o 
strategie de cercetare și dezvoltare pe termen lung pentru a evita folosirea produ-
selor și serviciilor din SUA/străinătate.

Decuplarea tehnologică se materializează în termeni foarte concreți pe teri-
toriul național SUA în ultimele luni. Agențiile federale din SUA au fost rugate să 
înlăture camerele de supraveghere fabricate în China în vara lui 2019 pentru a se 

următorii zece ani, 5G are potențialul de a aduce tehnologiile emergente de astăzi pe piața de masă”. 
Vedeți, de asemenea, T. Maddox, „Top Smart City Predictions for 2019”, TechRepublic, 19 decembrie, 
2018, www.techrepublic.com

36   Vedeți spre exemplu: „China Creates Blacklist of ‚Unreliable’ Foreign Firms in Response to 
Trump’s Huawei Attacks”, The Independent, 31 mai 2019, www.independent.co.uk. N.B.: Lista firme-
lor nu era disponibilă public când a fost scris acest raport.

37   T. Kawakami și T. Hoyama, Blacklist Squeezes 200 Chinese Companies as Net Widens”, Nikkei 
Asian Review, 19 noiembrie 2019.
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conforma cu interdicțiile impuse de Congres în 2018, într-un efort de a opri ceea ce 
este perceput ca un risc de spionaj din parte Beijingului.38

Cu toate astea, decuplarea tehnologică are de asemenea consecințe pe terito-
riul chinez. Skynet, rețeaua de securitate națională emergentă sprijinită de camere, 
recunoaștere facială și capacități de analiză bi-date – ce se plănuia să atingă maturi-
tatea în 2020, cu 300 de milioane de camere (după cum am menționat mai sus) are 
acum obstacole în contextul tensiunilor comerciale dintre SUA și China. Sistemul 
încă se bazează pe componente din SUA și mai multe țări europene, iar stocurile 
devin rare datorită restricțiilor comerciale. Anumite componente necesare pentru 
camerele cu inteligență artificială și critice pentru dezvoltarea Skynet nu mai sunt 
livrate către China. Spre exemplu, Olanda a oprit emiterea de licențe de export pen-
tru una din componentele acestor camere pe care o companie olandeză le livra în 
China, conform unui raport din septembrie 2019.39 Alte componente ce vin din 
afara Chinei și sunt folosite în sistemul de supraveghere în China, precum chipuri 
de procesare grafică, pot fi de asemenea interzise la comercializare în lunile ce vor 
urma dacă tensiunile comerciale sino-americane continuă dar și dacă persistă în-
grijorările privind detenția musulmanilor uiguri și sistemul de supraveghere din 
Xinjiang. De asemenea, acesta este și motivul invocat de Departamentul de Stat al 
SUA și de un grup de legiuitori din SUA conduși de Senatorul Marco Rubio și Repre-
zentantul Chris Smith, pe lângă comerțul necinstit, pentru sugerarea potențialelor 
controale ale exporturilor de lucruri ce pot fi folosite în alte scopuri de către autori-
tățile de securitate chineze în Xinjiang.40

Tensiunile comerciale SUA-China: accelerare a independenței tehnologice  
a Chinei?
Drept consecință, finalizarea programului Skynet poate fi întârziată, cu o rețea de 
camere cu inteligență artificială mai puțin densă decât a fost plănuit inițial pen-
tru 2020. Iar apelul SUA către aliații săi de a interzice rețelele 5G ale Huawei pe 
teritoriul lor național are, pe termen scurt, potențialul să deterioreze eforturile 
Huawei în a deveni liderul global al viitoare generații de tehnologie wireless, dat 
fiind că anumite țări, precum Australia, au urmat poziția SUA prin interzicerea re-
țelei 5G a Huawei pe teritoriul lor național. În acest context, competiția deja acer-
bă între companiile tehnologice chinezești și alte companii tehnologice avansate și 
bine-stabilite (precum Samsung) s-a intensificat.41 Precum Huawei, alte companii 

38   O. Carville, „Banned Chinese Security Cameras Are Almost Impossible to Remove”, Bloom-
berg, 10 iulie 2019, www.bloomberg.com

39   S. Chen, „How Tensions with the West are Putting the Future of China’s Skynet Mass Survei-
llance System at Stake”, South China Morning Post, 23 septembrie 2019, www.scmp.com

40   Ibid.
41   Vedeți, pe subiect, „US-China Trade War: Huawei’s Loss is Samsung’s gain”, Deutsche Welle, 

21 mai 2019, www.dw.com.
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tehnologice chinezești se confruntă, pe termen scurt, cu consecințe negative direc-
te ale interdicțiilor – spre exemplu, acțiunile Hikvision au scăzut semnificativ după 
ce SUA a interzis guvernului federal folosirea tehnologiilor sale de supraveghere la 
începutul lunii august.42

Însă, pe termen lung, companiile chinezești pot avea beneficii indirecte pe urma deci-
ziilor SUA, dat fiind că această criză le va face să accelereze investițiile în cercetare și dezvol-
tare și cursa tehnologică per total împotriva companiilor din SUA/Vest. Companiile chineze 
au început să se pregătească pentru ce-i mai rău și să ia măsuri pentru a lărgi lanțul lor de 
aprovizionare pentru a reduce dependența de componente tehnologice din SUA/Europa în 
anii ce vor urma. Este cel mai probabil că această cursă tehnologică va fi sprijinită puternic 
atât financiar cât și strategic de către guvernul central. Guvernul chinez consideră dezvol-
tarea orașelor inteligente o prioritate, iar economia chineză este în continuare puternic 
supravegheată de stat.43

Astfel de sprijin financiar de la guvern este din ce în ce mai vizibil, ori prin 
subvenții directe ori prin fonduri de investiții susținute de stat. Spre exemplu, în 
mai 2019, Megvii – start-up-ul de recunoaștere facială – a strâns 460 de milioane 
de dolari de la investitori, unul dintre aceștia fiind un fond susținut de stat.44 Cum 
guvernul chinez a început să promoveze integrarea civilă-militară (sau „fuziunea”) 
în industria inteligenței artificiale în ultimii ani,45 și cum industria de apărare chi-
neză își sporește interesul în orașele inteligente, cercetarea în domeniu va deveni 
din ce în ce mai sprijinită de finanțare de stat substanțială, cu atenție concretă pe 
dezvoltarea orașelor inteligente. În termeni generali, în China și în alte țări, orașul 
inteligent este dezvoltat din ce în ce mai mult cu sprijin puternic de cercetare și 
dezvoltare din partea industriei de apărare, ce vede o oportunitate de a vinde echi-
pamente existente sau noi de securitate în acest cadru.

Ambițiile SUA privind orașele inteligente de asemenea par a fi puternice. De-
partamentul Comerțului din SUA ajută companiile americane să joace un rol mai 
mare în furnizarea de servicii de urbanizare inteligente către orașele străine; spre 
exemplu, ca parte a programului „Smart Cities, Regions & Communities Export 
Opportunities”46. Însă, până acum, companiile americane pare că sprijină în princi-
pal dezvoltarea de orașe inteligente pe teritoriul național. Cazuri de dezvoltare de 
orașe inteligente în străinătate există – spre exemplu, AT&T a semnat un acord de 

42   L. He, „China’s Two Largest Surveillance Camera Makers Take a Beating from US Ban”, South 
China Morning Post, 3 august 2018, https://www.scmp.com

43   Incluzând în sectorul tehnologic: mai multe companii tehnologice chineze cheie precum Hik-
vision, care este controlat 42% de guvernul chinez, sunt deținute total sau parțial de stat.

44   P. Mozur, „Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and Lots of Camera”, op.cit.
45   În aprilie 2018, China a organizat primul Forum de Dezvoltare a Integrării Militare-Civile a 

Industriei de Inteligență Artificială în Qingdao, Agenda forumului a inclus dezvoltare orașelor inte-
ligente.

46   Site oficial: www.export.gov/smartcities
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oraș inteligent cu Mexico City în 201747 însă per total par mai puține până în acest 
moment decât numărul dezvoltat de către China.

„Alianțe” pentru orașe inteligente au început să apară. Ericsson, spre exem-
plu, s-a alăturat alianței Orașe Inteligente a AT&T în 2016.48 În Franța, companii 
precum Thales, Buoygues, Keolis, Engie Ineo și altele iau în considerare în mod 
curent moduri de a oferi împreună mai multe tehnologii interoperabile, și astfel un 
pachet de oraș inteligent mai comprehensiv. Spre exemplu, Thales conduce în acest 
moment un consorțiu de 15 companii specializate în geolocație, biometrie, mana-
gement de grupuri și alte nișe tehnologice avansate pentru dezvoltarea de soluții 
de oraș sigur în orașul Nisa. Cu toate astea, aceste alianțe sunt în primul rând nați-
onale49 sau între țări ce deja sunt aliați tradiționali. Anumite parteneriate și alianțe 
au reușit să treacă peste clivajul Est/Vest. Spre exemplu, în noiembrie 2017, Inspur 
– compania chinezească de big data și cloud computing – împreună cu un grup 
de giganți tehnologici globali, inclusiv IBM, Cisco Systems Inc., Diebold Nixdorf și 
Ericcsson AB, au format o alianță pentru a „oferi soluții IT pentru construirea de 
orașe inteligente în țările de pe noul drum al mătăsii”, potrivit unei comunicări ofi-
ciale chineze.50 Însă devine din ce în ce mai dificil pentru aceste companii să lucreze 
împreună într-un moment de tensiuni SUA-China reșapate, și ete puțin probabil ca 
alianțe noi de acest tip să apară în anii ce vor urma.

Orașele inteligente: separarea sferelor de influență
Decuplarea tehnologică emergentă este o provocare pentru SUA și China, dar și 
pentru restul lumii, inclusiv pentru Europa. Statele membre ale Uniunii Europene 
au răspuns în mod diferit la avertismentul american privind rețeaua 5G a Huawei. 
În general, Europa rămâne împărțită în ceea ce privește abordarea referitoare la 
tehnologiile chineze și oferta privitoare la orașele inteligente51. Acest lucru se da-
torează evaluărilor diferite în ce privește amenințarea la adresa securității, repre-
zentată de tehnologia în cauză, tipurilor de de relații diferite cu China și nivelurilor 
diferite de prezență actuală a tehnologiilor Huawei în țările europene. În timp ce 

47   Site-ul corporativ al AT&T, 30 noiembrie 2017, https://about.att.com
48   Vedeți comunicatul de presă al companiei Ericsson: „Ericsson Joins AT&T Smart Cities”, 5 

ianuarie, 2016, www.ericsson.com
49   Un număr crescând de țări dezvoltă o strategie națională integrată pentru a dezvolta capabi-

litățile smart city. Spre exemplu, în Franța, o platformă de orașe sigure „Produse în Franța” a apărut, 
co-sponsorizată de banca de investiții publice (Bpifrance) și guvernele locale, și încurajată de un comi-
tet reprezentând industria de securitate, afiliat cancelariei Primului Ministru.

50   Z. Liying, „Building Smart Cities with Big Data along the Digital Silk Road”, China Internet 
Information Center, 25 aprilie 2019, www.china.org.cn.

51   În acest sens, vedeți H. Clarke, „European Split over Huawei ‘Threat’ Risks Ruffling Western 
Alliances as EU States Build 5G Partnerships Despite Accusations of Spying”, South China Morning 
Post, 11 decembrie 2018, www.scmp.com.
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majoritatea orașelor europene nu au implicat încă Huawei în dezvoltarea lor teh-
nologică, există câteva excepții semnificative, cum ar fi Valletta (Malta), Monaco 
și Duisburg (Germania)52, care au început construcția orașelor inteligente cu Hu-
awei53. Există divergențe cu privire la tehnologiile chineze 5G în interiorul UE, dar 
și între UE și vecinătatea acesteia: de exemplu, orașul Belgrad, din Serbia, începe să 
dezvolte un sistem de supraveghere video cu ajutorul Huawei, dar totuși, în acest 
moment, rețeaua de camere este încă mică și incompletă54.

Instituțiile UE și mai multe state membre ale UE solicită acum dezvoltarea „au-
tonomiei strategice” în tehnologiile cheie, de la telecomunicații la baterii electrice. 
Companiile europene importante care se poziționează pe nișa orașului inteligent / 
urbanizare durabilă55 consideră, de asemenea, că Europa ar trebui să investească în 
propria tehnologie și abordare, pentru a nu depinde în mod excesiv de China sau 
SUA. Această abordare este probabil să se dezvolte în domeniul orașelor inteligente, 
întrucât Europa investește în urbanizare de zeci de ani, Comisia Europeană se gân-
dește în prezent în mod strategic la diverse proiecte de conectivitate pe teritoriul său, 
Europa ocupă deja locul doi la numărul total de orașe inteligente56, și marile companii 
europene investesc și cooperează tot mai mult în domeniul urbanismului inteligent.

În ceea ce privește orașul inteligent, cadrul juridic dezvoltat de UE - cum ar fi 
Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR, implementat începând cu 
luna mai 2018), privind protecția datelor și confidențialitatea pentru toți cetățenii 
UE și Spațiul Economic European (SEE), precum și asupra transferului de date cu 
caracter personal în afara zonelor UE și SEE - modelează deja modul în care orașele 
inteligente se vor dezvolta pe teritoriul european și modul în care furnizorii non-
UE de oraș inteligent vor trebui să își adapteze produsul pentru piața europeană. 
Este posibil ca acest regulament să modeleze în viitor orașul inteligent pe continen-
tul european, însă nu este probabil ca și alte regiuni - cum ar fi Asia Centrală sau 
Africa Subsahariană – să adopte o reglementare similară.

52   Huawei și orașul german Duisburg au semnat recent un memorandum de înțelegere pentru ca 
Huawei să furnizeze către Duisburg soluții de „guvernare electronică” inteligente concepute pentru a 
eficientiza birocrația orașului, potrivit Huawei în ianuarie 2018. Vedeți, de asemenea, M. Schrader, „ 
Huawei’s Smart Cities and CCP Influence, at Home and Abroad”, Fundația Jamestown, 19 iunie 2018, 
https://jamestown.org.

53   Pentru o analiză completă a prezenței și proiectelor europene ale Huawei, consultați M. 
Duchatel și F. Godement, „Europe and 5G: The Huawei Case”, Institutul Montaigne, iunie 2019, www.
institutmontaigne.org.

54   Schimburi informale cu un jurnalist care a desfășurat activități de cercetare pe această temă 
la Belgrad.

55   Cum ar fi compania franceză Veolia: vezi, de exemplu, interviul Estellei Brachlianoff, vice-di-
rector general al grupului Veolia, France Culture, 25 august 2019, www.franceculture.fr.

56   Potrivit Deloitte (90 pe continentul european, locul al doilea după cele 500 de „orașe inteli-
gente pilot” din China). Vedeți Raportul din 2018 „Super Smart City – Happier Society with Higher 
Quality”.
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Între timp, într-un context de apropiere pas cu pas, între China și Rusia, înce-
pând cu 2014, într-o varietate de sectoare (sectorul energetic tradițional și, din ce 
în ce mai mult, sectorul tehnologiei), este de așteptat ca aceste două țări să coopere-
ze din ce în ce mai mult în ceea ce privește sectorul orașului tehnologic/inteligent, 
la diferite niveluri (cercetare, dezvoltare, implementare), în special dacă tensiunile 
tehnologice dintre China și SUA persistă. Semnele deja indică această direcție. În 
iunie 2019, în timp ce Xi Jinping era în vizită la Moscova, principalul operator de 
telefonie mobilă din Rusia, MTS, a semnat un acord cu Huawei pentru a dezvolta 
tehnologia 5G57, iar cooperarea științifică ruso-chineză se intensifică acum pentru 
a dezvolta în comun dispozitivele cheie pentru orașele inteligente, precum senzori 
de nouă generație58.

Concluzie: Apariția a două tipuri concurente de oraș inteligent?
Acest prim raport, care privește orașele inteligente dintr-o perspectivă geopolitică, 
trebuie să fie urmat de cercetări mai detaliate în anii următori, deoarece orașele in-
teligente se află încă într-un stadiu incipient de dezvoltare. Există un decalaj mare 
între numeroasele anunțuri referitoare la acest subiect și numărul limitat de pro-
iecte concrete finalizate pe teren, fie în China, fie în alte țări. Majoritatea orașelor 
inteligente rămân în stadiul pilot / experimental până în prezent, cu implementări 
ulterioare planificate în viitor.

Cu toate acestea, observațiile actuale arată deja că apar diferite forme de orașe 
inteligente, în funcție de stadiul de urbanizare a țării și de peisajul infrastructurii, 
de capacitățile tehnologice, de reglementările locale și de felul sistemului politic. 
China dezvoltă activ un tip specific de arhitectură inteligentă a orașului, care pune 
accent puternic pe securitate și se bazează pe o cantitate mare de date colectate și 
analizate și pe conexiune directă cu poliția și alte autorități publice. În această di-
mensiune de securitate a orașelor inteligente, China câștigă deja o poziție de lider, 
datorită investițiilor guvernamentale substanțiale și poziției dominante a compa-
niilor naționale în produse și servicii care sunt esențiale pentru dezvoltarea orașe-
lor inteligente59. 

57   „Russia’s MTS Signs 5G Deal with Chinese Telecom Giant Huawei, Reports Say”, The Moscow 
Times, 6 iunie 2019, www.themoscowtimes.com.

58   De exemplu, cercetătorii Universității Politehnice „Petru cel Mare din Sankt Petersburg” 
(SPbPU), în colaborare cu Departamentul de fizică și tehnologie al Academiei Chineze de Științe, au 
deschis în iulie 2019 un laborator pentru dezvoltarea senzorilor ultrasubțiri nanostructurați și a altor 
dispozitive în cadrul proiectelor „Smart City” și „Smart Home”, conform site-ului web al universității, 
26 iulie 2019, https://english.spbstu.ru.

59   De exemplu, companiile chineze conduc acum piața mondială de supraveghere video. Trei 
companii chineze - Hikvision, Dahua și Uniview Technologies - dețin aproape 30% din veniturile glo-
bale de supraveghere video, conform cifrelor din 2018. R. Alalouff, „Spectacular Rise of the Chinese 
Video Surveillance Industry”, Ifsec Global, 7 martie 2018, www.ifsecglobal.com.
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China este, de asemenea, bine poziționată pentru obținerea unei poziții de 
lider pe piața orașelor inteligente în ansamblu, deoarece în prezent își asigură o 
poziție de top în ceea ce privește senzorii de securitate (camere și alte instrumente 
de supraveghere), care sunt instrumente absolut necesare dezvoltării inteligente a 
orașelor60. Prin intermediul acestor senzori de securitate, o gamă largă de date pot 
fi colectate în diverse scopuri, nu numai legate de securitate: parcări auto, trans-
port / mobilitate, iluminat public, gestionarea deșeurilor, rețea de apă și energie, 
etc. În același timp, investește masiv în inteligență artificială și analiza încrucișată 
de big data - tehnologii cheie, fără de care supravegherea video devine în mare parte 
inutilă. Companiile chineze sunt din ce în ce mai capabile să adune datele într-un 
mod care generează o platformă globală inteligentă a orașului, cu o bază de date 
centralizată. Acest lucru este posibil din cauza cadrului legal al Chinei, care este 
mult relaxat decât în SUA sau Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește 
datele și, prin urmare, face posibilă colectarea, analiza, gestionarea și identificarea 
masivă a datelor. Aceste caracteristici conturează un model specific de oraș inteli-
gent din China care este foarte diferit de orașele inteligente ce apar pe continentul 
american sau european.

În viitor, modelul de oraș inteligent al Chinei este probabil să difere în conti-
nuare de orașele inteligente din SUA și Europa, din diferite motive contextuale. În 
primul rând, deoarece tendința în Europa și în alte zone cu democrație este de a 
pe mai departe colectarea și utilizarea datelor, spre deosebire de contextul chinez, 
dar mai ales pentru că tensiunile comerciale continue dintre SUA și China au deja 
consecințe directe privind exporturile Chinei de dispozitive tehnologice (cum ar fi 
camere de supraveghere video) și infrastructură de rețea (cum ar fi 5G), dispozitive 
care se află în centrul dezvoltării orașelor inteligente. Tensiunile comerciale au dus 
deja la tensiuni tehnologice, iar rivalitatea SUA-China va modela felul în care se 
dezvoltă orașele inteligente la nivel global. Este puțin probabil ca orașele inteligen-
te să poată combina fără probleme tehnologiile chineze și americane / occidentale 
în viitor. Într-un fel, toate domeniile actuale în care există concurență între China 
și SUA - 5G, Inteligență Artificială, big data - sunt agregate și concentrate în cadrul 
orașelor inteligente. Orașele inteligente devin astfel noul câmp de luptă al concu-
renței China-SUA.

Un rezultat mai probabil este apariția a două tipuri de orașe inteligente, cu 
două tipuri de infrastructură, rețele, norme și standarde, precum și definiții dife-
rite ale orașelor inteligente și concepții diferite ale modelului ideal de guvernare 
urbană. Aceasta înseamnă nu numai bipolarizarea globalizării, ci și bipolarizarea 
urbanizării, ce poate duce la două tipuri diferite de arhitectură a orașului inteligent 

60   G. Allix, „Comment des villes ‘hyper connectées’ contrôlent l’espace public”, Le Monde, 19 
decembrie, 2018, www.lemonde.fr.
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și la două tipuri diferite de viață urbană. Dintr-o perspectivă geostrategică, un eco-
sistem bifurcat 5G / tehnologie / oraș inteligent ar putea duce la apariția unor sfere 
de influență separate. Lipsa de interoperabilitate între cele două ecosisteme poate 
adânci și mai mult deconectarea tehnologică între țări și între orașe.

În concluzie, acest raport preliminar arată că orașul inteligent nu reprezintă 
doar câmpul de luptă pentru concurența economică și tehnologică între companii. 
Este, de asemenea, câmpul de luptă pentru concurența dintre sistemele politice 
și sociale, precum și pentru noi sfere de influență și concurență geostrategică. În 
fine, întrucât orașul inteligent intră din ce în ce mai mult în catalogul produselor și 
serviciilor industriei de apărare – de la Norinco din China până la Thales din Franța 
– acesta va fi din ce în ce mai mult un domeniu de concurență între țări, în ceea ce 
privește apărarea, adăugându-se la alte domenii tradiționale de concurență, cum ar 
fi avioane, submarine și tancuri.



C) WELL: ORAȘUL ȘI OAMENII

ECO-REzILIENță URBANă

Orașele sustenabile, o provocare. De unde începem?

Dragoș Tuță

Estimările OCDE arată că, în anul 2100, peste nouă miliarde de oameni vor locui în 
orașe1, în condițiile în care în anul 1950 doar 750 de milioane de oameni locuiau în 
zonele urbane.

Comparativ cu zonele rurale, orașele consumă circa trei sferturi din totalul 
energiei produse la nivel global și elimină aceeași cantitate de dioxid de carbon2.

Inevitabil, așadar, o creștere a populaţiei urbane pune presiune pe cererea de 
energie și generează mai multă poluare. Încă un motiv în plus, dacă mai aveam 
nevoie de el, pentru alternative durabile la combustibili fosili, reducerea emisiilor 
poluante și acțiuni care să conducă, în cele din urmă, la un aer mai sănătos.

Sustenabilitatea urbană este, prin definiție, un subiect extrem de interdiscipli-
nar. Orașele sunt fenomene complexe alcătuite din instituții, comunități, clădiri, 
infrastructură și ecosisteme. (...) Una dintre marile provocări pentru sustenabili-
tatea urbană implică reunirea experților și metodelor necesare pentru a o obține3. 
Procesul este, de asemenea,  unul dinamic care armonizează mediul, economia și 
societatea, concentrându-se pe îmbunătățirea condițiilor de viață și bunăstare a 
oamenilor pe termen lung4.

Orașele sustenabile, o prioritate la nivel global
Din 1990 lumea a început să vorbească despre noi principii de sustenabilitate și 
responsabilitate socială, iar ONU, statele și companiile și-au dat mâna în anii care 

1 The Metropolitan Century, Understanding Urbanisation and its Consequences, disponibil la 
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/The-Metropolitan-Century-Policy-Highlights%20.
pdf

2 EU Action - Cities, disponibil la https://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_pro-
tocol/cities_en

3 Making smarter, more sustainable cities, disponibil la https://blog.frontiersin.org/2019/03/28/
making-smarter-more-sustainable-cities/

4 Soluții verzi pentru creșterea rezilienței și a sustenabilității mediilor urbane, disponibil la htt-
ps://ccmesi.ro/wp-content/uploads/2018/11/Raport_2017_NATURB.pdf,
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au urmat să le pună în practică. Acum, sustenabilitatea stă la baza majorității deci-
ziilor politice la nivel mondial, însă sunt îndoieli cu privire la cât de ambițioase sunt 
țintele setate și dacă vom câștiga în lupta împotriva schimbărilor climatice.

În anul 2015, ONU a decis să aprofundeze și să continue cele începute și a sta-
bilit 17 obiective globale de dezvoltare sustenabilă (Sustainable Development Goals 
– SDG), care au fost aprobate de cei 193 de șefi ai statelor membre, prezenți la sum-
mit-ul organizat de UN Global Compact la New York, în 25-27 septembrie 2015. În-
tre ele se numără și Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile5 și țintele aferente:

11.1 Până în 2030, accesul tuturor la locuințe și servicii de bază adecvate, sigu-
re și la prețuri accesibile și modernizarea cartierelor sărace

11.2 Până în 2030, asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la pre-
țuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, 
în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebi-
tă nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități 
și în etate

11.3 Până în 2030, consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității 
pentru planificarea și gestionarea participativă, integrată și durabilă a așezărilor 
umane în toate țările.

11.4 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultu-
ral și natural mondial.

11.5 Până în 2030, reducerea semnificativă a numărului de decese și a numă-
rului de persoane afectate și scăderea substanțială a pierderilor economice directe 
în raport cu Produsul Intern Brut la nivel global, cauzate de dezastre, inclusiv dez-
astrele legate de apă, cu un accent pe protecția celor săraci și a persoanelor aflate în 
situații vulnerabile

11.6 Până în 2030, reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra 
mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și 
gestionării deșeurilor municipale și de alt tip

11.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigu-
re, incluzive și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în etate și cele 
cu dizabilități

De asemenea, sunt prevăzute ținte ale autorităților publice, care includ „creș-
terea semnificativă până în 2020 a numărului de orașe și așezări care au adoptat 
și implementează politici și planuri integrate de incluziune, eficiență a resurselor, 
combatere și adaptare la schimbările climatice”.

 Desigur că toate aceste obiective globale, stabilite pe 15 ani, până în 2030, tre-
buie implementate de fiecare țară la nivel local, iar companiile au un rol important, 

5 Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, rezilien-
te și durabile, disponibil la http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd11/ 
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deoarece abordarea organizată în afaceri poate aduce succesul companiei și poate 
contribui la dezvoltarea sustenabilă a economiei locale și a comunității. Pentru asta 
ele trebuie să își adapteze strategiile și modelele de business la aceste obiective prin 
includerea dezvoltării sustenabile, ceea ce în multe cazuri s-a întâmplat prin asu-
marea de către management.

Retragerea președintelui american Donald Trump din Acordul de la Paris pri-
vind schimbările climatice, decizia de a renegocia acorduri comerciale în care SUA 
sunt parte, ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană (Brexit), cât și unele ten-
dințe naționaliste din state membre precum Cehia, Polonia sau Ungaria, care au 
refuzat programul ecologic Green New Deal propus de noua Comisie Europeană 
condusă de Ursula von der Leyen, ridică chiar problema dacă întreaga mișcare de 
responsabilitate socială are vreun viitor și, mai mult, dacă actuala ordine internați-
onală nu va fi schimbată.

În organizațiile internaționale (ONU, UE) se încearcă găsirea unor soluții, pre-
cum și la nivelul unor state din Uniunea Europeană și se iau măsuri atât pentru 
îndepărtarea piedicilor, cât și pentru continuarea parcursului, dar este și responsa-
bilitatea mediului privat, a companiilor, a rețelelor sociale și a fiecăruia dintre noi. 
Prin independența lor, companiile pot în mai mare măsură să continue implemen-
tarea obiectivelor, să propună politici noi, să coopereze între ele și cu administrația 
și să pună presiune pe autorități. Liderii de companii pot fi cei care să impună în 
continuare ritmul sustenabilității, având în vedere că încrederea în aceștia a cres-
cut, depășind-o pe cea în liderii politici. Încrederea în CEO a ajuns la 44% în 2017, 
după ce mulți importanți lideri din business s-au poziționat vocal față de temele 
zilei, conform Barometrului de Încredere Edelman6. Două treimi din respondenți 
vor ca șefii de companii să ia conducerea schimbărilor fără să mai aștepte decizii-
le guvernamentale. Astfel, business-ul este așteptat să fie un agent al schimbării 
deoarece angajatorul devine noua casă sigură în guvernanța globală, 72% dintre 
respondenți spunând că au încredere în compania lor, iar 64% cred că o companie 
poate lua măsurile pentru a crește profitul și a îmbunătăți condițiile economice și 
sociale în comunitatea în care operează. Clădirea încrederii (69%) este acum job-ul 
nr. 1 pentru un CEO.

De aceea, liderii din business responsabili ar trebui să își spună opinia și să-și 
folosească influența pentru a apăra și consolida sistemul bazat pe reguli și să apere 
valorile care țin piețele și omenirea împreună. Ei pot reafirma și aplica obiectivele 
de sustenabilitate în propriile companii, în industriile în care activează, precum și 
în comunități. Ei pot fi astfel adevărați ambasadori ai sustenabilității în sprijinul 
promovării valorilor fundamentale ale umanității și ale sistemului care le sprijină, 
iar vocile și acțiunile lor pot modela lumea de mâine.

6 Barometrul Edelman, disponibil la https://www.edelman.com/
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Reducerea poluării aerului, primordială pentru un oraș smart
Poluarea este una dintre provocările urgente cu care se confruntă orașele și va con-
tinua să rămână o provocare și pentru orașele inteligente ale viitorului. Prognozele 
arată că populația din orașe va crește exponențial, deci lupta cu poluarea va deveni 
la rândul ei mai intensă în anii următori și, deși ar fi trebuit începută de mult, nu 
este niciodată prea târziu.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), schimbările climatice ar pu-
tea crește numărul de decese cauzate de poluarea aerului până la nivelul sutelor de 
mii în perioada 2030-2050. Problema poluării aerului global nu este un fenomen 
restrâns, ci afectează țările din întreaga lume.

Studiile au estimat că peste 90 la sută din populația globală respiră aer murdar 
și dăunător. Poluarea aerului determină, de asemenea, o scădere a informațiilor 
umane și un risc crescut de diabet global. Pentru a combate acest risc global, orașele 
din întreaga lume fac un pas înainte folosind tehnologia și inițiativele inteligente 
ale orașelor pentru reducerea poluării aerului.

Ambasada Sustenabilității în România a inițiat campania „Aerul nu are culoare 
politică”7 și a transmis către clasa politică o scrisoare deschisă în care solicită pla-
nuri concrete pentru combaterea poluării aerului, prin măsuri ce țin de:

– dezvoltarea infrastructurii de monitorizare a calității aerului
– implicarea cetățenilor, societății civile, mediului privat și academic în proce-

sul de elaborare a politicilor publice
– reducerea traficului rutier poluant și tranziția prin politici publice și in-

frastructură specifică la mobilitate urbană bazată pe transport în comun și mijloace 
de locomoție nemotorizate

– protejarea și creșterea suprafeței spațiilor verzi, a centurilor verzi ale orașelor
– reglementarea sectorului construcțiilor pentru limitarea emisiilor de praf
– tranziția către un sistem energetic cât mai puțin poluant la nivelul orașelor
– managementul deșeurilor: gropi de gunoi, incineratoare, infrastructură de 

colectare
– și altele.

Peste șase din zece români se tem de efectele poluării asupra sănătății,  
dar sunt mai puțin informați decât europenii în privința schimbărilor  
pe care le pot face
Peste șase din zece români se tem de efectele poluării asupra sănătății, dar sunt mai 
puțin informați decât europenii în privința schimbărilor pe care le pot face. Majori-
tatea așteaptă soluții de la autorități și de la marii producători industriali, care sunt 

7 „Aerul nu are culoare politică”, disponibil la http://ambasadasustenabilitatii.ro/aerul-nu-a-
re-culoare-politica/ 
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priviți și ca principalii responsabili. La nivel european, un studiu privind cele mai 
sănătoase capitale a plasat Bucureștiul pe locul 44 din 46.

Periodic, autoritățile europene sondează opinia publică a cetățenilor din sta-
tele membre cu privire la problema calității aerului. Întrebările vizează gradul de 
informare, seriozitatea problemei, percepția asupra evoluției acestui indicator de-a 
lungul timpului, cât și cine ar fi responsabil de îmbunătățirea calității aerului și prin 
ce metode s-ar ameliora.  Ultimul astfel de raport8 a fost dat publicității la finalul 
anului trecut, cercetările anterioare fiind desfășurate în 2017, respectiv 2012.

Românii sunt mai dezinformați, dar și mai îngrijorați
Rezultatul sondajului arată că 62% dintre românii consideră că în ultimii 10 ani ca-
litatea aerului s-a înrăutățit, în comparație cu 58% dintre europeni. Acest procent 
este în creștere cu 13 puncte față de studiul din 2017, ceea ce arată că problema 
devine mai presantă pentru opinia publică. 

Sursă foto: Eurobarometru
Doar 4% consideră că respirăm un aer mai bun decât acum 10 ani.
Vestea proastă este că doar trei din zece români se declară informați sau foarte 

informați despre aceste probleme, în comparație cu 45% dintre europeni. Cel mai 
puțin informați sunt cei care au finalizat doar studiile gimnaziale (27% se declară la 
curent cu problemele de calitatea aerului), cât și cei cu o situație materială precară 
(22%).  Cei mai  competenți în aceste chestiuni sunt tinerii, de obicei  studenți sau 
masteranzi și cei care au venituri satisfăcătoare (43%). Procentele anterioare pot 

8 Eurobarometru disponibil la https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
ip_19_6351 
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fi însă puțin prea optimiste, întrucât doar 26% din totalul respondenților știu că 
există standarde de calitate UE  pentru aer, în comparație cu 31% dintre europeni.

Răspunsurile îi plasează pe români într-o situație similară cu cea a bulgarilor 
(30% informați), dar la distanță semnificativă de țări precum Olanda, unde 60% 
dintre cetățeni sunt informați.

Când se gândesc la impactul calității aerului asupra sănătății, românii sunt 
mult mai îngrijorați decât europenii. Concetățenii se tem de bolile respiratorii ( 
61% vs. 54%), de astm și alergii (60% vs. 53%), cât și de boli cardiovasculare (63% 
vs. 54%). Suntem mai speriați decât media europeană în ceea ce privește ploile aci-
de sau impactul asupra apei și faunei.

Sursă foto: Eurobarometru

Românii trăiesc mai puțin verde decât media europeană
Mulți respondenți speră ca altcineva să se ocupe de problema poluării și sunt dis-
puși să facă puține schimbări în viața lor. În ceea ce privește contribuția personală 
la reducerea poluării, românii au scoruri mult mai mici decât media europeană. 
Doar un sfert folosesc transportul în comun, bicicleta sau merg pe jos în loc să ia 
mașina, în comparație cu 35% dintre europeni și foarte puțini (5%) și-au achizi-
ționat vehicule electrice. Un capitol la care ne apropiem de media europeană este 
înlocuirea instalațiilor de încălzire cu unele mai performante, dar mai avem mult de 
recuperat la alte echipamente folosite în gospodării.

Controlul poluării industriale îngrijorează doar un sfert dintre români  față 
de 44% în UE. Ideile de a taxa mai drastic entitățile poluante sau de a oferi bene-
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ficii financiare pentru cele verzi sunt considerate mai puțin importante pentru 
concetățenii noștri decât media Uniunii (18%, față de media de 27%). Singura 
idee în care românii cred mai mult decât europenii este înlesnirea accesului la 
instanțe judecătorești care să le garanteze accesul la aer nepoluat (15% vs. 7% în 
UE).

Autoritățile și industria sunt văzuți ca principalii responsabili  
de calitatea aerului
În ceea ce privește actorii responsabili de păstrarea sau îmbunătățirea calității ae-
rului, românii au idei similare cu cele ale celorlalți europeni. Majoritatea (66%) cred 
că este de datoria autorităților, a producătorilor de energie (63%) și a fabricilor de 
automobile (61%) să se implice mai mult în această problemă. Un rol secundar este 
atribuit gospodăriilor (51%) și fermierilor (50%).

Calitatea aerului este o problemă internațională a cărei soluționare 
depinde de implicarea locală
Un raport al Institutul Național de Sănătate Publică a arătat că speranța de viață 
din capitală ar putea crește cu 4 ani dacă poluarea ar fi la nivelul asumat în 2010. 
Implementarea unor astfel de măsuri ar duce la diminuare numărului îmbolnăvi-
rilor și a deceselor cauzate de poluare (estimate la 23.0009), precum și reducerea 
cheltuielilor bugetare pentru îngrijirea acestor pacienți, în cuantum de 1,12 mili-
arde euro anual.

La nivel european, un studiu privind cele mai sănătoase capitale europene10 a 
plasat Bucureștiul pe locul 44 din 46.

Doar 61% dintre români, în comparație cu 71% dintre europeni, cred că sunt 
necesare măsuri suplimentare pentru a diminua poluarea atmosferică. Jumătate ar 
dori să fie consultați în aceste privințe, în timp ce alții nu cred că este de competen-
ța lor, iar 16% consideră că măsurile existente sunt suficiente.

Puțin peste jumătate dintre români cred că poluarea se poate rezolva la nivel 
internațional, în comparație cu șapte din zece europeni. Concetățenii speră la 
decizii luate la nivelul UE, apoi la nivel național, dar cei mai mulți (57%) așteaptă 
schimbări la nivel local. Această convingere poate fi punctul de plecare pentru 
diverse campanii de conștientizare a obiceiurilor individuale, dar și de presiune 
asupra marilor producători industriali ca să aibă un comportament mai sustena-
bil.

9 Raport disponibil la https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-22837533-observatorul-ro-
man-sanatate-23-000-romani-mor-anual-din-cauza-bolilor-provocate-poluare-poluarea-omoa-
ra-10-ori-mai-multi-romani-decat-accidentele-rutiere.htm 

10 Studiu disponibil la https://www.treated.com/blog/europes-healthiest-capital-city 
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Primii pași spre un oraș sustenabil11

Trebuie să avem pretenţii mai mari de la primării, mangerii de spitale, școli, orașe, 
de la antreprenorii și directorii de companii mari și, nu în ultimul rând, de la noi. 
Nu mă refer la performanţele financiare, ci la gradul de moralitate pe care îl reflectă 
rezultatele stilului lor de management. Observăm că lucrurile nu sunt tocmai roz. 
Trăim într-o societate „izolată” prin infrastructură de transport faţă de majoritatea 
ţărilor europene. Aproape în fiecare zi aflăm despre situaţii dezastruoase în sis-
temul de sănătate. Criticăm și ne sperie lipsa de strategie și rigoare în educaţie. 
Orașele României candidează la tot felul de titluri europene, organizează concerte 
și sunt pline de panseluţe, dar nu au canalizare, acces la apă sau sisteme de colectare 
a deșeurilor.

Putem da vina pe stat și pe politicienii care îi hotărăsc destinele. Este ușor să 
arătăm cu degetul (mai ales noi cei din mediul privat) și să îi acuzăm de corupţie. 
Adevărul e că nu au nicio scuză. Sunt, în general, corupţi, imorali și slab pregătiţi 
pentru deciziile pe care le au de luat.

Este important însă să fim sinceri și realiști. Corupţia din administraţie a fost 
evidenţă și înainte de apariţia DNA și a celebrelor „cercetări televizate”. Întrebarea 
pe care nu o punem este: cine oferă mită reprezentanţilor statului? Este evident: 
managerii din mediul privat. Sau crede cineva că instituţiile publice își dau „șpagă” 
între ele?

Managerii imorali
Antreprenorii feroce ai anilor 90, persoane obsedate de câștiguri rapide, manageri 
expaţi presaţi să livreze profit mare în 2-3 ani de mandat în România și toţi ceilalţi 
care au acceptat sau creat acest sistem al „ploconului” către decidenţii statului sunt 
managerii imorali. S-au grăbit să facă profit fără să le pese pe cine și cum afectează 
negativ.

Managerii amorali
Ei sunt cei care au stat pe margine, nu au iniţiat, dar nici nu au amendat imoralita-
tea „colegilor” din mediul de afaceri. Ei nu au căutat modalităţi de a corupe, dar nici 
nu s-au opus atunci când au făcut-o alţii pentru ei. Această categorie domină și as-
tăzi mediul economic românesc. Ei se ghidează pe principiul lui „merge și așa”, „mă 
adaptez la situaţia dată” fără să încerc să schimb ceva. Mă sperie faptul că mangerii 
amorali domină economia din România.  Asta ne ţine într-o stare de letargie. Nu 
putem spune nici că sunt profund imorali și nici modele de moralitate. Prin urmare, 
există riscul, din cauza acestei majorităţi, să nu schimbăm nimic semnificativ.

11 Avem nevoie de mai mulți manageri morali, disponibil la https://www.dragostuta.ro/apari-
tii-in-presa/avem-nevoie-de-mai-multi-manageri-morali.html 
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Managerii morali
Să nu uităm că există și cea de-a treia categorie: managerii morali. O parte sunt 
români (antreprenori sau directori de companii cu capital românesc sau multinaţi-
onale), alţii sunt străini (expaţi). Ei sunt vocali, se bat de ani buni cu „balaurul” care 
pare că vrea să înghită România. Îi cunoaștem aproape pe toţi. Ies în piaţă alături 
de cetăţenii nemulţumiţi, au curajul să publice scrisori către liderii guvernamentali 
pentru a sesiza neregulile. Se unesc în asociaţii și luptă împreună pentru moralitate 
și o Românie mai bună. Sunt puţini acum, dar observ că au succes și că, ușor-ușor, 
atrag alături de ei din ce în ce mai mulţi din tabăra amoralilor.

Managerii morali sunt pionierii transparenţei organizaţionale. Ei au curaj și 
prezintă public rezultatele non-financiare ale afacerilor pe care le conduc, mai exact 
impactul deciziilor lor asupra economiei, mediului înconjurător și societăţii.



Sustenabilitate (și durabilitate).  
Cei trei piloni – Social, Mediu și Economic

Aida Szilaghyi

De ce avem nevoie de sustenabilitate ? 
Creșterea rapidă a consumului de materiale și generarea unor cantități imense de 
deșeuri și emisii sunt, în ultimul deceniu, motive de serioase de îngrijorare la nivel 
global. Trăim un model economic care provoacă o degradarea accentuată a mediului 
înconjurător și care are un impact major asupra sănătății și bunăstării oamenilor și 
asupra ecosistemelor, constituind un obstacol în calea dezvoltării sustenabile. Fo-
losim mai multe resurse naturale decât ne poate oferi planeta și emitem mai mul-
te emisii de dioxid de carbon în atmosferă, decât sistemul planetar poate absorbi. 
Utilizarea intensivă a materialelor, a apei și a energiei contribuie în mod semnifi-
cativ la diminuarea rezervelor existente, având totodată o influență nefastă asupra 
funcționării ecosistemelor, asupra calității mediului înconjurător și implicit asupra 
sănătății ecosistemelor naturale și a sănătatii umane. Comerțul internațional și flu-
ctuatia prețurile de piață ale materiilor prime și ale altor bunuri sunt consecințe su-
plimentare, care afectează în mod direct competitivitatea afacerilor, fiind estimate 
pierderi financiare uriașe în cazul în care sistemul economic nu se va reforma. 

Contextul actual, fie acesta la nivel global, European sau național, este unul de 
maxima urgență. Modelul actual este pur și simplu nesutenabil pe termen mediu 
și lung iar menținerea stării de fapt nu poate decît să ne apropie de un dezastru 
iminent, în primul rând în plan climatologic, cu consecințe absolut dezastruoase 
asupra ecosistemelor, economiei și asupra populației. Este nevoie de o schimbare 
a modului nostru de a gândi și de a acționa în toate planurile. Este nevoie de o 
nouă ordine economică și de o industrie verde care să o susțină, iar această indus-
trie trebuie să fie în primul rând eco-eficientă. În funcție de tipul de afacere, de 
condițiile actuale și viitoare ale pieței, de nivelul de dezvoltare al intreprinderilor, 
al capacităților existente, al deschiderii spre inovare și al strategiei de afaceri exis-
tente, companiile ar putea fi tentate să aplice anumite metode de eco-eficientizare 
sau chiar să decidă, în unele cazuri, că acest domeniu nu este interesant pentru 
afacerea lor.
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Impactul activităților umane asupra mediului 
“The Millenium Ecosystem Assessment” este rezultatul unor cercetări ample care 
se desfășoară periodic și urmărește evaluarea din perspectivă știinţifică a consecin-
ţelor modificării eco-sistemelor asupra bunăstării umane. Această cercetare arată 
fără echivoc că activitatea umană din ultimii 50 de ani a modificat ecosistemele 
mai rapid și mai intens decât în orice altă perioadă a istoriei umane, în principal 
pentru a-și satisface nevoia crescândă de hrană, apă proaspătă, cherestea, fibre sau 
combustibili (Millenium Ecosystem Assessment, 2005)

Dezvoltarea economică din ultimele două decenii a atras după sine o creștere 
fără precedent a consumului de resurse și a impactului asupra mediului. Conform 
autorilor raportului Raportul citat, aproximativ 60% dintre serviciile ecosistemelor 
examinate în cadrul cercetării sunt degradate sau sunt utilizate într-un mod ne-
sustenabil. Degradarea unui ecosistem reprezintă pierderea unui capital activ, însă 
impactul economic al acestei pierderi este slab reflectat prin măsurile financiare 
adoptate de către guverne. Consecinţele nefaste ale modificării ecosistemelor se 
vor accentua în prima jumătate a acestui secol, sub influenţa unor factori care își 
vor menţine sau intensifica presiunea precum: creșterea accentuată a populaţiei, 
creșterea consumului de materiale per cap de locuitor, noi înţelegeri economice, 
avansul tehnologic sau schimbările socio culturale. Ecosistemele sunt de o impor-
tanţă covârșitoare pentru afaceri. Indiferent dacă o afacere utilizează sau nu resur-
se naturale, tedințele modificării ecosistemelor pot afecta lanțul de aprovizionare, 
accesul pe piețele internaționale, dinamica competitivității sau reputația marilor 
corporații (Millenium Ecosystem Assessment, 2005) 

Inegalitatea socială
Tabloul zugrăvit anterior este incomplet fără a discuta una dintre provocările majo-
re ale lumii contemporane, și anume inegalitatea socială. În ciuda progresului eco-
nomic din ultimii 100 de ani, milioane de oameni încă trăiesc în sărăcie extremă. O 
persoană din nouă nu dispune de suficientă hrană; 2 miliarde de oameni trăiesc cu 
un venit de sub 3 dolari pe zi și peste 7-milioane de tineri femei și bărbați nu pot 
găsi de lucru. Toate acestea în timp ce lumea a devenit extraordinar de inegală: în 
anul 2015 bogații lumii reprezentau 1% din populație și dețineau 99% din avuția 
lumii . 

Kate Raworth în cartea sa: “Doughnut Economics. Seven ways to think Like 
a 21st Century Economist”, („Plăcinta Economică. Șapte moduri de a gândi ca un 
economist al Secolului 21”), propune schimbarea paradigmei economice existente 
plecând de la obiectivele pe termen lung ale umanității și a modalităților posibile de 
a le atinge. Ea a schițat o diagramă sub forma unor inele concentrice cunoscută sub 
numele de “The Doughnut of social and planetary boundaries” (“Plăcinta granițelor 



III. URBANIZARE: MEGA, SMART, WELL CITIES / 1433

sociale și planetare”), considerat a fi o reprezentare grafică sugestivă a provocări-
lor globale, care poate fi utilizată ca un compas al progresului uman în secolul 21 
(Raworth, 2017). 

Figura 1 Radarul granițelor sociale și planetare, adpatat după (Raworth, 2017)

Această diagramă, a cărei adaptare este reprezentată în figura 1, a fost trasată 
plecând de la conceptul “spațiului de operare sigur pentru umanitate” (Johan Roc-
kström, 2009), care identifică și cuantifică cele nouă granițe planetare dincolo de 
care degradarea mediului este inacceptabilă iar sistemul planetar este afectat. 

Cele 12 dimensiuni ale fundamentului social (energia, apa, hrana, adăpostul,  
sănătatea, educația, pacea, justiția, vocea, securitatea, egalitatea de șanse, cunos-
tințele, dreptul la muncă) derivă din standardele sociale minimale agreate la nivel 
internațional, așa cum au fost ele identificate de către Națiunile Unite în cadrul 
ultimei Agende de Dezvoltare Sustenabilă lansată în 2015. Acestea se află în de-
ficit în comparație cu impactul excedentar pe care umanitatea, prin acțiunile sale, 
îl exercită asupra mediului. “Spațiul sigur și just aflat între granițele sociale și cele 
planetare este spațiul în care umanitatea poate prospera” spune Kate Raworth. Fi-
gura combină două cercuri concentrice pentru a zugrăvi cele două granițe, sociale 
și ecologice. Cercul din interior, reprezintă fundația socială, alcătuită din elemente 
esențiale pentru un trai decent și o stare de bine, aflate toate în declin în prezent, 
în timp ce, cercul verde din exterior, reprezintă granița ecologică dincolo de care 
dimensiunea ecologică este afectată prin presiunile exercitate asupra sistemului 
planetar.  

Cele mai bune șanse de a permite o viață demnă pentru mai mult de 10 mili-
arde de persoane în secolul următor, depinde de asigurarea unui climat stabil, aer 
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curat, un strat de ozon protector, prosperitatea biodiversității și oceanele sănătoa-
se. În al doilea rând, extinderea concurentă a deficitul social și depășirea granițelor 
ecologice reflectă profunzimea inegalităților dintre cei bogați și cei săraci, a venitu-
rilor și a bogăției, ale expunerii la riscul de gen, de rasă și putere politică – ambele, 
în interiorul țărilor și între țări. În al treilea rând, ”necesitatea unei reânnoiri pro-
funde a teoriei economice și a elaborării de noi politici, necesită inlocuirea cresterii  
produsului intern brut cu o viziune pe termen lung care încearcă să transforme 
economiile, astfel încât acestea să devină regeneratoare și distributive prin pro-
iectare, contribuind astfel la plasarea omenirii în interiorul spațiului social sigur și 
just” (Raworth, 2017)

Impactul provocărilor globale asupra afacerilor
Provocările globale din ultimele decenii au început să influențeze tot mai mult și să 
determine chiar schimbări în modul de operare al companilor. Din această perspec-
tivă, performanțele de mediu ale companiilor au devenit din ce în ce mai impor-
tante, contribuind esențial la reputația companiei în relația cu angajații, partenerii 
de afaceri, consumatorii sau cu comunitatea. Menținerea modelului actual nu mai 
este fezabilă – o sintagmă bine cunoscută prin expresia “business as usual”,  sau 
menținerea statusului quo, ar putea aduce companiile în situații de risc în ceea pri-
vește accesul la resurse, aprovizionarea cu materii prime la costuri rezonabile, sau 
conformarea cu cerințele legale tot mai presante. 

Identificarea unor alternative fezabile bazate pe inovație este considerată im-
perios necesară, iar această inovație trebuie sa permită noi modalități de adresare a 
problemelor ecologice curente și viitoare, descreșterea consumului de energie, apă 
și materiale și să susțină în același timp o activitate economică sustenabilă (Will 
Steffen, 2015:). Provocările globale pot fi abordate și parțial rezolvate prin aplica-
rea eco-eficienței, fie că este vorba despre (1) reducerea efectelor asupra schimbări-
lor climatice, prin reducerea consumului de energie și creșterea aportului energiei 
regenerabile în mixul de energie, (2) reducerea scarcitații resurselor naturale, prin-
tr-o utilizare mai eficientă a materialelor, cu precădere a materialelor considerate 
critice, și a recuperării resurselor din deșeuri, (3) impactul asupra mediului prin 
reducerea emisiilor cu efect de seră, reducerea poluării și a generării deșeurilor și nu 
în ultimul rând, (4) reducerea impactului asupra ecosistemelor și asupra societății.

Este necesară așadar schimbarea paradigmei economice, însemnând o trecere 
de la modelul actual bazat pe nevoia de creștere cu orice preț a economiei și a profi-
tului la  un model de dezvoltare eco-eficient, inclusiv, innovativ și circular. Schim-
barea paradigmei economice, ar trebui să includă o serioasă reflecție în legatură cu 
ce ar trebui să producem, cât ar trebui să producem și ce avem cu adevărat nevoie 
pentru a avea un trai decent, o temă serioasă de reflecție pentru orice afacere care 
dorește să supraviețuiască în viitor dar și pentru marea masă a consumatorilor.  
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Oportunitățile creșterii productivității resurselor
Productivitatea resurselor a fost definită ca fiind procesul prin care resursele sunt 
utilizate în mod eficient astfel incât să fie evitate deșeurile și pierderile de orice fel. 
Productivitatea resurselor reprezintă raportul dintre cantitatea de resursă utilizată 
și unitatea de produs sau serviciu obținută și reprezintă un indicator al eficienței 
unei companii. Materialele utilizate și deșeurile (sau pierderile), sunt strâns legate 
de modul în care producem și consumăm bunuri și servicii. Un management suste-
nabil al resurselor și materialelor reprezintă o oportunitate extraordinară pentru 
afaceri 

Conform McKensey&Company, capturarea tuturor oportunităților legate de 
productivitatea resurselor poate duce la economii financiare de până la 2,9 trili-
oane (miliarde de miliarde) de dolari până in 2030, 70% dintre acestea având o 
rată internă de întoarcere a investițiilor mai mare de 10%. Capitalul necesar im-
plementării acestor oportunități este de aproximativ 900 miliarde de dolari pe an. 
Au fost identificate un număr de 130 de oportunități posibile care, fie adresează 
creșterea eficienței și a ratei de conversie a resurselor în produse sau servicii, fie 
contribuie la creșterea valorii economice a produselor și serviciilor utilizând ace-
leași cantități de resurse, contribuind astfel la o reducere de 13 pana la 29% a ce-
rerii de resurse estimate până în 2030. Cele mai importante 15 oportunități sunt 
răspunzătoare de 75% din beneficiile totale aduse de productivitatea resurselor 
iar acestea se referă, în ordinea descrescătoare a beneficiilor economice pe care 
le aduc la: creșterea eficienței energetice, practicarea agriculturii la scară largă, 
reducerea deșeurilor alimentare, reducerea pierderilor de apă municipală, creș-
terea densității urbane, creșterea eficienței în producerea de oțel și fier, practica-
rea agriculturii de subzistență, creșterea eficienței în transporturi, introducerea 
vehiculelor electrice și hibride, reducerea degradării solului, creșterea eficienței 
utilizării deșeurilor de oțel, recuperarea cărbunelui și petrolului,  îmbunătățirea 
tehnicilor de irigație, trecerea la metode alternative de transport care să înlocu-
iască transportul rutier, sporirea eficienței centralelor care generează putere, și 
altele (Dobbs, et al., 2011). 

Estimările beneficiilor conservării resurselor de apă, energie, sol și oțel, s-au 
făcut bazat pe prețurile respectivelor resurse aferente anului 2010, inclusiv costul 
emisiilor de carbon rezultate din consumul energetic iar costul anual de implemen-
tare al măsurilor a fost împărțit la costul beneficiul economiei de resurse anuale. 
Alte oportunităţi include eficiența consumului de apă industrială, alimentarea cu 
energie, transportul pe calea aerului, reutilizarea apei uzate, reciclarea oțelului sau 
altele. Practic figura 2 arată că 15 grupuri de oportunități reprezintă 75% din eco-
nomiile posibile prin conservarea resurselor, fără a pune la socoteală beneficiile 
asupra societății. 



1436 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Figura 2 - Cele mai importante 15 oportunități ale utilizării eficiente a resurselor  
și beneficiile lor economice și costurile pentru societate (trilioane USD),  

adaptat după Arthur McKensey, 2011 (Arthur, 2011)

Rolul eco-eficienței în industrie
Mai multe metode și concepte au evoluat de-a lungul timpului și toate au avut ca 
scop sporirea eco-eficienței în procese sau produse industriale. Dacă în urmă cu 30 
de ani se vorbea despre ecologia industrială, discuţiile au devenit mult mai concrete 
o dată cu dezvoltarea seriei de Standarde ISO 14001 și adoptarea pe scară largă a 
managementului de mediu. 

Dezvoltarea conceptului de eficiența resurselor și producţie curate de către Pro-
gramul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Națiunile Unite pentru Dez-
voltare Industrială (UNIDO) a însemnat un nou progres în abordarea concretă și 
pragmatică a abordării preventive a poluării și a modului în care resursele sunt 
consumate în cadrul companiilor. 

Conceptul de ecoinovare a fost dezvoltat ulterior atât prin contribuţia UNEP și 
a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) cât și a cercetă-
torilor și practicienilor care au lucrat sub umbrela observatorului European pentru 
Ecoinovare, creându-se un întreg sistem de urmărire a performanțelor ţărilor euro-
pene în domeniul ecoinovării.

Economia circulară, ca cea de a patra metodă tratată în acest capitol, a fost asi-
milată încă din anii de pionierat prin explicarea unui sistem industrial circular în 
care nu există deșeuri considerat ideal la acea dată, idee preluată și dezvoltată de 
către Ellen McArthur Foundation, bazat pe contribuţia a trei școli de gândire “Eco-
nomia Performantă” promovată de Walter Sthael; “Designul Regenerativ” creată 
de John T. Lyle,“Cradle to Cradle” și “Biomimicricitatea” creată de Janine Benyus.
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Eco-eficiența face sens pentru companii, însemnând economii financiare, 
predictibilitate, responsabiliate și deschidere spre inovare. În practică provocările 
rămân, în principal deoarece în primul rând, întreprinderile nu percep (încă) nece-
sitatea și urgența responsabilității lor față de mediu și în al doilea rând, deoarece 
întreprinderile întâmpină dificultăți în accesarea know-how-ului, tehnologiei și fi-
nanțării necesare pentru punerea în aplicare a metodelor de eco-eficientizare.

Multe întreprinderi consideră costurile și riscurile de afaceri ale operațiunilor 
lor curente mai mici, comparativ cu o alternativă bazată pe eco-eficientizare. Acest 
lucru se întâmplă în general, datorită ignorării externalităților și a costului scăzut al 
resurselor (energia, apa, materialele) dar și costul încă mic al eliminării deșeurilor, 
al emisiilor și a efluenților. O altă perspectivă ar putea fi aceea că respectarea nor-
melor de mediu și a altor norme și reglementări se face doar parțial, în condițiile în 
care implementarea legislației de mediu este înca deficitară iar impunerea sa este 
înca mult mai dificilă.

Cel mai adesea costurile și riscurile de afaceri sunt, în cel mai bun caz, evaluate 
și examinate superficial, în special de către IMM-uri. În al doilea rând, odată ce au 
înțeles avantajele eco-eficienței și sunt dispuși să se îmbunătățească, întreprinde-
rile se confruntă cu lipsa de know how și resurse. După cum arată rapoartele Uni-
unii Europene, interesul IMMurilor din România pentru zona de consultanță este 
foarte scăzut din lipsa încrederii dar și din lipsa resurselor financiare. Efortul pe 
care trebuie să-l facă companiile, în ceea ce privește obținerea unui sprijin tehnic 
fiabil și pentru a investi în noi tehnologii sau pentru a pune în aplicare măsurile de 
eco-eficiență sunt percepute ca având un cost prea mare.

Așadar în lipsa unor politici de încurajare și mecanisme clare de stimulare eco-
nomico financiară a companiilor, acestea se simt deocamdată destul de puțin în-
curajate să adopte calea eco-eficienței. Programe de finanțare există, dar acestea 
trebuie concepute diferit în sensul includerii unei componente de asistență tehnică 
prin care să se acorde suportul tehnic necesar, prin entități specializate în acest 
domeniu. Programele ar trebui utilizate mai eficient, astfel încât să fie posibilă cre-
earea unui parteneriat între companii și entitățile specilalizate care oferă sprijin 
afacerilor, care să permită propuneri de eco-eficientizare coerente , bazat pe analize 
relevante și care să conducă în final la rezultatele așteptate, însemnând un consum 
mai redus de resurse, mai puțină poluare și deșeuri, reântoarcerea deșeurilor în 
economie sub formă de materii prime, produse mai fiabile și care să răspundă ade-
văratelor nevoi. (Szilagyi, 2019)
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Avem nevoie de sate în orașele viitorului

Adelina Dabu

Până în 2050, două treimi din populația planetei va locui în orașe1. Dacă ne-am 
născut în oraș, această estimare precum și fenomenul urbanizării ni se par naturale, 
însă în fapt acest fenomen este unul recent - în 1900 doar 15% din populația lumii 
trăia în orașe2 și,  în mai puțin de un secol, o populație preponderent rurală s-a 
transformat într-una preponderent urbană. În căutarea oportunităților economice 
sau forțați de împrejurări istorice, oamenii au lăsat ogoarele, prispa și animalele 
pentru locuri muncă în fabrici și birouri și locuințe în blocuri de ciment. 

În România, urbanizarea s-a produs și mai abrupt, odată cu preluarea puterii 
de regimul comunist și începerea procesului de industrializare în paralel cu cel de 
colectivizare, ceea ce înseamnă că majoritatea dintre noi avem cel puțin bunici care 
s-au născut și au trăit în mediul rural, foarte probabil și părinți care au fost parte 
din această tranziție. A și rămas în continuarea pe ultimul loc în Uniunea Europea-
nă în ceea ce privește ponderea populației care trăiește în mediul urban (54% în 
2018)3. 

Preocuparea oamenilor la nivel individual să își asigure un trai mai bun s-a 
materializat la nivel global printr-un obiectiv de scoatere din sărăcie, măsurat din 
perspectiva veniturilor – ex. limita de sărăciei extreme este stabilită de Banca Mon-
dială la un venit de 1,90 USD/zi. Cel mai frecvent este evaluat și accesul la servici-
ile publice, însă nu se iau în considerare elemente ce țin de bunăstarea spirituală, 
de fericirea individului. În Vest, și mai apoi transferând și către Est, am echivalat 
fericirea și bunăstarea generală cu bunăstarea materială; indicatorul de referință 
pentru cât de bine o duce o națiune este Produsul Intern Brut (PIB), suma bunuri-

1   UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), 2018 Revision of World Urbani-
zation Prospects, Mai 2018;

2   Annez, Patricia Clarke; Buckley, Robert M., Urbanization and Growth: Setting the Context,  
in Spence, Michael; Annez, Patricia Clarke; Buckley, Robert M. (eds.), Urbanization and Growth, 2009;

3   United Nations Population Division. World Urbanization Prospects: 2018 Revision, Urban po-
pulation (% of total population) data set, disponibil online la https://data.worldbank.org/indicator/
SP.URB.TOTL.IN.ZS?view=map 
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lor și serviciilor produse – nu se întreabă nimeni dincolo de evoluția lui dacă acesta 
provine din arme sau din servicii de psihoterapie. 80% din PUB-ul global este pro-
dus în orașe4. 

Până în prezent, ne-am concentrat cu precădere asupra bunăstării economice, 
parțial asupra celei sociale (preponderent din perspectiva accesului la serviciile pu-
blice) și deloc asupra componentei de mediu. 

Deși trăim cea mai bună perioadă istorică, ne confruntăm cu provocări sociale 
și de mediu care pun în pericol ordinea socială și bunăstarea pe care le-am cunoscut 
de-a lungul vieții noastre. Deși am reușit să ajungem la cel mai număr istoric de 
oameni care trăiesc în sărăcie, inegalitățile la nivel global au crescut accelerat în 
ultima jumătate de secol (Fig.1) și 100 și 600 de milioane de persoane, majoritatea 
din mediul urban, sunt amenințate de inundații devastatoare dacă termperatura 
globală va crește cu 1.5OC – 4OC  până în jurul anului 21005. 

World Inequality Report 2018.  
Sursa: World Inequality Database https://wid.world/

Cum cea mai mare parte a populației trăiește și va trăi tot mai mult în orașe, nu 
ne rămânem decât să ne uităm la acestea ca la nuclee unde putem rezolva proble-
mele economice, sociale și de mediu pe care le-am neglijat până acum. 

Mai întâi de toate, ce a adus urbanizarea? 
Care sunt cele mai pregnante probleme economice, sociale și de mediu cu care se 
confruntă orașele?

4   World Bank, 2019. https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview
5   Climate Central, Mapping Choices: Carbon, Climate, and Rising Seas. Our Global Legacy, 

November 2015.
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•  Orașele au adus mai multe oportunități (ex. mai multe locuri de muncă, mai 
multe școli dintre care poți alege pentru copii – dar odată cu creșterea bunăstării 
în proporții inegale, opțiunile reale au fost în fapt limitate și s-au născut cartiere 
pentru săraci și bogați, școli pentru săraci și bogați, spitale pentru bogați și săraci). 
Putem vorbi astfel despre ceea ce Eric Hobsbawm numește “un proces de segrega-
re în funcție de clasă”6 sau despre gentrificare. Orașele creează oportunițăți, dar 
tot mai inegal. 

•  Alienarea socială – deși suntem înconjurați de tot mai mulți oameni, ne 
simțim tot mai singuri. Am pierdut legăturile organice cu familia extinsă fie din 
cauza distanței fizice (rămasă la sute sau mii de kilometri distanță), fie din cauza 
rupturii la nivel de valori dintre urban și rural, iar orașul, sumă a indivizilor, nu 
oferă oportunitățile unor conexiuni umane cu semnificație personală. 

•  Timpul – distanțele mari de navetă, ore petrecute în trafic în fiecare zi în-
seamnă mai puțin timp petrecut cu persoane aproapiate, respectiv petrecut în ac-
tivități care ne fac plăcere. De exemplu, bucureștenii petrec 9 zile în plus pe an 
în trafic din cauza ambuteiajelor la orele de vârf.7 9 zile înseamnă mai mult decât 
ultima vancanță a  majoriății locuitorilor din București. 

•  Alienarea față de politică și luarea deciziilor. Fenomenul general față 
de politică se manifestă și la nivel local; în absența unor mecanisme directe și facile 
pentru a adresa problemele multiple cu care se întâlnesc în fiecare zi într-o metro-
polă, locuitorii se detașează de viața politică locală și au un nivel scăzut de încrede-
re.  Spre exemplu, la alegerile locale din 2016, în București s-a înregistrat cea mai 
scăzută prezență la vot, sub 50%.

•  Am rupt legăturile cu natura. În procesul de dezvoltare rapidă care să 
susțină spirala creșterii economice și a populației, orașele s-au transforma în mor-
mane de beton și sticlă, spațiile verzi ocupând tot mai puțin loc. Natura nu mai 
este parte integrantă din viața oamenilor din orașe, a devenit cel mult o destinație 
pentru o ieșire de weekend. 

•  Hrană deficitară. Deși odată cu dezvoltarea comerțului modern locuitorii 
orașelor au acces la o paletă mai diversificată de alimente, accesul la hrană proas-
pătă și posibilitatea a minimiza impactul de mediu al lanțului de aprovizionare s-a 
diminuat. Stilul de viață și oferta converg către risipă alimentară. 

•  Deșeuri și poluare. Cu cât suntem mai bogați în orașe, cu atât producem 
mai multe deșeuri. Țările cu venituri ridicate și un grad mare de urbanizare produc 
o treime din deșeuri cu doar 16% din populația globală8. Bunăstarea îi determină 

6   Eric Hobsbawm, World of labour: further studies in the history of labour, 1984.
7   Tom Tom Traffic Index, Bucharest, 2019. Disponibil la https://www.tomtom.com/en_gb/traf-

fic-index/bucharest-traffic
8   Sophie Hares, Global waste could increase by 70% by 2050, according to the World Bank, 

Septembrie 2018, disponibil aici https://www.weforum.org/agenda/2018/09/world-waste-could-
grow-70-percent-as-cities-boom-warns-world-bank/
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pe oameni să consume tot mai mult și mai ambalat. O proporție covârșitoare din 
ceea ce cumpărăm ajunge la groapa de gunoi din proximitatea orașelor. Producem 
și mai multă căldură, trăim.

•  Sănătate mintală sau mai degrabă absența ei în orașe, facilitată de o sumă 
de factori de risc social (ex. capital social scăzut, segregare) și de risc fizic (polua-
re, zgomot, violență); riscul general de a suferi de boli mentale este mai ridicat în 
orașe.9 

Cu cât sunt mai mari, orașele suferă și de lipsa obligației morale față de bunurile 
comune, adâncind astfel problema “pasagerilor clandestini” care generează spirale 
distructive cu privire la serviciile publice și girja locuitorilor față de oraș în general. 

Ne aflăm astfel în prezența ineviatabilă a orașelor - mamuți în creștere, al că-
ror rol în evoluția umanității și creșterea nivelului de trai nu poate fi minimizat, în 
prezența unor mini-state în state capabile să își determine propria soartă și pe cea 
a locuitorilor lor. Dar pe cât sunt de puternice, pe atât sunt de vulnerabile în fața 
schimbărilor sociale și a crizei climatice. 

Cum nu ne putem imagina viitorul umanității fără orașe altfel decât în scena-
rii utopice, nu ne rămâne decât să lucrăm cu ele pentru un viitor mai sustenabil 
și mai echitabil, să le transformăm în potențiatoare a ceea ce este mai bun în 
oameni. 

Lecții de sustenabilitate urbană de la sate
Odată ce ne-am pus de acord cu privire la inevitabilitatea dezvoltării orașelor și 
în viitor, vă propun un exercițiu de imaginație unde acestea nu vor fi populate de 
roboți și de super-oameni, ci de oameni pur și simplu. Ce le va face însă diferite, 
în sensul unei sustenabilități mai mari din punct de vedere economic, social și de 
mediu sunt valorile pe care le punem în design-ul infrastructurii și a serviciilor, pe 
care le transmitem locuitorilor pe toate canalele la dispoziție, și tehnologia ca am-
plificator al acestor valori. 

Dacă până în prezent ne-am concentrat pe bunăstarea materială pe un orizont 
de timp scurt și mediu, a venit vremea să ne concentrăm pe bunăstarea generală a 
oamenilor dintr-o perspectivă de termen lung, incluzând și generațiile următoare. 
Amenințările climatice ne obligă să regândim filosofia. Cum ne-am putea însă ima-
gina viitorul (ideal) în orașe fără o privire asupra trecutului în comunitate? Și cum 
trecutul orașelor a fost la sat, care sunt principiile care au dominat timp de secole 
comunitățile mici, rurale și ce putem face astăzi cu ele?

 – Principiul comunitar – responsabilitatea față de soarta comunității și 
membriilor acesteia; comunitățile erau familii extinse, membrii și bunurile îngriji-

9   Oliver Gruebner, Michael A. Rapp, Mazda Adli, Ulrike Kluge, Sandro Galea, și Andreas Heinz, 
Cities and Mental Health, Dtsch Arztebl Int. 2017 Feb; 114(8): 121–127.
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te primeau atenția tututor, iar indivizii aparțineau comunității. Popularul “de-al cui 
ești” nu se referă strict la o familie, ci la o comunitate10. 

Pentru a beneficia de acest principiu, orașele ar putea fi regândite ca o sumă de 
comunități mici interconectate, cartierele revigorate, iar simțul apartenenței culti-
vat la scară mică.

 – Contacte personale cu ceilalți membri, cunoscut în limbajul popular drept 
“toată lumea se știe cu toată lumea” crește, de asemenea, gradul de încredere și îl 
elimină pe cel de alienare.

Soluțiile includ spații de lucru și de interacțiune comune, cum sunt centrele 
comunitare, dar și design-ul infrastructurii cu scopul să apropie oamenii11 

 – Home made & hand made. Când îți faci singur ce și cât își trebuie, produci 
mai puține gunoaie și faci mai puțină risipă (ex. risipă alimentară). Grădinile de 
proximitate oferă acces la hrană proaspătă, pe un lanț foarte scurt. 

Orașele viitorului ar putea fi populate cu grădini urbane care să determine o 
dietă echilibrată și sustenabilă unde ponderea majoritară o au legumele și fructele. 

 – Conectarea la natură rezolvă atât problemele de poluare, cât și pe cele de 
sănătate prin mișcare. Parcurile sunt necesare, dar nu suficiente; majoritatea biodi-
versității se dezvoltă în afara parcurilor, iar pentru a le păstra, orașele pot trece prin 
procese de resălbăticire12. Ce ar fi să avem mini-păduri printre blocurile de sticlă și 
parcurile să fie populate cu animale?

 – Utilizarea resurselor naturale regenerabile. În trecut oamenii foloseau 
apă de ploaie, apă încălzită cu energie de la soare și energie din deșeuri. Astăzi, 
aceste procese pot fi revigorate într-un mod facil și confortabile cu ajutorul noilor 
tehnologii. 

 – Piramida consumului și principiul circularității. În comunitățile rurale 
nimic nu era aruncat de îndată, ci reconvertit, integral sau parțial. Principiile cir-
cularității au fost folosite și în trecut pentru materiale de construcție din reziduuri 
de la animale, pentru pulovere tricotate, deșirate și refăcute, pentru covoare țesute 
din resturi textile, etc. 

Abia după ce avem în minte care sunt principiile care vrem să ne conducă 
existența, adăugăm tehnologia, iar de-aici soluțiile devin fezabile, scalabile și im-
plementabile în orașe: grădini hidroponice, ferme subterane, piscine alimentate 
cu apă de ploaie, ferestre solare, clădiri flexibile, locuințe inter-generaționale au-
to-sustenabile, bugetare participată, zile cu doar 5 ore de muncă pe zi, etc. 

10   A se vedea etimologia numelor satelor, ca o extensie a familiei.
11   Charles Montgomery prezintă exemplul infrastructurii din Bogota, unde străzi mai înguste 

au ajutat la conectarea cu vecinii de vis-a-vis și au crescut responsabilitatea față de aceștia, zonele 
devenind mai curate. Charles Montgomery, Orașul Fericit. Transformându-ne viețile prin design 
urban, Igloo media, 2017.

12   Caroline Frasser, Rewilding the world, Picador, 2009
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Singura condiție ca tehnologia să ne aducă un viitor sustenabil în orașe este să 
punem omul și natura în centru. Pentru că natura a existat fără oameni, însă oame-
nii nu au existat niciodată fără oameni. După cum ne arată această scurtă trecere 
în revistă, oamenii din sate au știut asta întotdeauna, așa că ce-ar fi să aducem mai 
multe sate în oraș?



Orașul agil, sursa de sustenabilitate  
în epoca schimbărilor climatice

Andrei Carabelea

Lumea de astăzi arată complet diferit față de tot ce a fost în mileniile trecute. Ba 
chiar arată semnificativ diferit față de acum 20 de ani. Și avem toate premisele să 
credem că peste 20 de ani nu va mai arăta ca astăzi. Afirmațiile de mai sus se sus-
țin fie că definim lumea din perspectivă biologică (viața pe glob), din perspectivă 
umană (populația globală), fie din perspectivă economică. Mare parte dintre aceste 
schimbări au fost generate și accelerate mai întâi de revoluția agricolă, apoi de re-
voluția industrială și, mai recent, de urbanizare. 

Puterea orașelor este în creștere 
Se pare că prezentul și mai ales viitorul apropiat se definește în ritmul dezvoltării 
urbane. Urbanizarea este procesul care generează transformări ireversibile, atât în 
ceea ce privește tehnologia, economia, cât și viața pe Terra.

În prezent, aproximativ 4,4 miliarde de oameni - reprezentând peste 56% din 
populația lumii -1 locuiesc în mediul urban. Acum 70 de ani, populația urbană era de 
751 de milioane de locuitori, adică puțin peste 30% din populația totală și, conform 
unei estimări realizate de O.N.U, va ajunge la 6,7 miliarde (68%) până în 2050.2 
Conform aceleiași estimări, se pare că cea mai mare parte a orașelor vor cunoaște 
creșteri masive. Multe dintre orașele din India, China și Nigeria vor avea tendința 
de a se dubla. În schimb, raportul indică și regiuni / țări în care câteva orașe vor con-
tinua tendințe de declin până în anul 2030, ca urmare a unui fenomen de migrație, 
cauzat de fenomenul deșertificării (câteva orașe din Japonia și Coreea de Sud) sau 
din motive socio-economice (orașe din România, Polonia, Ucraina și Rusia). 

Urbanizarea și revoluția metropolitană
Orașul a devenit un hub al dezvoltării. Marile centre universitare se găsesc la oraș. 
Companiile își găsesc sediile și angajații la oraș și își promovează produsele și ser-

1 A se vedea https://www.worldometers.info/demographics/world-demographics/#urb
2 A se vedea https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revi-

sion-of-world- urbanization-prospects.html
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viciile la oraș. Toate drumurile duc către un oraș. Orașele sunt responsabile de dez-
voltare economică.

Orașul a devenit un hub al dezvoltării. Aici se găsesc marile centre universi-
tare, sediile companiilor și majoritatea locurilor de muncă, motiv pentru care este 
evident că orașele sunt responsabile de dezvoltare economică regională, națională 
și globală.

În 2007, cele mai mari 600 de orașe din lume, însumând aproximativ 22% din 
populația lumii, erau responsabile de 60% din PIB-ul global.3 Un studiu al Băncii 
Mondiale relevă că și în România cele mai dezvoltate centre urbane totalizează de 
asemenea 22% din populația țării și aduc un aport de peste 50% din PIB.

Astfel, constatăm că urbanizarea generează dezvoltare economică, iar dezvol-
tarea economică stimulează și mai mult dezvoltarea urbană. Creșterea economică 
globală a condus inevitabil la o creștere a producției și a consumului. Nevoile uma-
ne sunt mai diverse ca oricând, iar tehnologia este astăzi capabilă să anticipeze și 
să răspundă nevoilor pieței. Populația globală .este astăzi mai prosperă ca oricând. 
Această prosperitate s-a construit treptat, dar și cu niște costuri de care începem să 
fim din ce în ce mai conștienți.

Acum 10 ani, teoria schimbărilor climatice era un subiect controversat, iar pu-
ținii adepți ai acesteia erau decredibilizați și marginalizați. Astăzi, la fiecare buletin 
de știri este unul dintre cele mai mediatizate subiecte, iar guvernele și organizațiile 
internaționale formulează măsuri și programe de prevenire a efectelor încălzirii 
globale.

Pe 15 ianuarie 2020, Parlamentul European a adoptat un set de măsuri propu-
se de către Comisia Europeană care urmăresc ca până în 2050 „bătrânul continent” 
să devină neutru din punct de vedere climatic. Asta presupune ca, prin eforturi 
comune, statele membre să își anuleze impactul negativ asupra climei și ecosiste-
melor  naturale.

În aceeași zi, Forumul Economic Mondial publica raportul său anual cu privire 
la contextul de securitate globală. Această diagnoză este prezentată sub un titlu 
mai mult decât sugestiv, Burning Planet: Climate Fires and Political Flame Wars Rage 
(în traducere: Planeta care arde: incendii climatice și furia înflăcărării politice) și sinte-
tizează principalele riscuri globale pentru următorii 10 ani :

– Evenimente meteorologice extreme cu pagube majore asupra proprietății, 
infrastructurii și pierderi de vieți umane

– Eșecul atenuării schimbărilor climatice de către guverne și întreprinderi
– Daune și dezastre naturale provocate de om, inclusiv criminalitatea mediu-

lui, cum ar fi deversările de petrol și contaminarea radioactivă.

3 A se vedea McKinsey Global Institute (MGI), Urban world: Mapping the economic power of cities, 
march 2011, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Urbanization/
Urban%20world/MGI_urban_world_mapping_economic_power_of_cities_full_report.ashx
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– Pierderile majore de biodiversitate și colapsul ecosistemului (terestru sau 
marin), cu consecințe ireversibile asupra mediului, ceea ce duce la resurse puternic 
epuizate atât pentru omenire, cât și pentru industrii.

– Dezastre naturale majore, precum cutremure, tsunami, erupții vulcanice și 
furtuni geomagnetice.4

Public sau în spatele ușilor închise, dezbaterea care se poartă este în esență 
căutarea unor răspunsuri la întrebarea: este sau nu este sustenabilă o creștere ne-
limitată pe o planetă cu resurse limitate? Cine poate fi eficient în a ține măsura 
sustenabilității? Guvernele par să eșueze în a elabora și implementa strategiilor și 
măsurilor eficiente în lupta împotriva schimbărilor climatice. Însă, în timp ce gu-
vernele eșuează, apar orașe care demonstrează că rezultatele sunt posibile. 

Medellín, Columbia – campionul schimbărilor bune
Una dintre cele mai impresionante experiențe sociale pe care le-am trăit până acum a fost 
o vizită de lucru în Columbia. Aici am avut ocazi să interacționez cu reprezentanți cheie 
ai orașului Medellin, oameni vizionari, care au înțeles că, prin eforturi comune, lucrurile 
se pot schimba radical!

Probabil numele orașului Medellín  este pe nedrept celebru doar pentru etiche-
ta de capitală mondială a criminalității, care i se atribuia acum aproape trei decenii. 

Astăzi este un oraș diferit și în plin proces de transformare. Medellín  a trecut 
repede peste trecutul sângeros și dureros al epocii narco-traficanților, în schimbul 
unei  dezvoltări urbane radicale. Acest proces a început acum 30 de ani cu o serie 
de întâlniri periodice între reprezentanții autorității publice locale, reprezentan-
ții mediului academic și reprezentanții sectorului privat. Ce părea la început să fie 

4 A se vedea https://www.weforum.org/press/2020/01/burning-planet-climate-fires-and-polit-
ical-flame-wars-rage
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imposibil, anume să lucreze împreună, a început treptat să se concretizeze. În doar 
două decenii populația orașului s-a dublat, ajungând la 4 milioane de locuitori; nu-
mărul vehiculelor s-a triplat, ajungând la 1,2 milioane de mașini și motociclete;sute 
de zgârie nori s-au înălțat.5 Astăzi Aburra Valley este un model de organizare me-
tropolitană de succes, care cuprinde 10 localități. Am remarcat acolo o performanță 
rară, aceea a unei rate de abandon școlar de sub 1%. Acesta este rezultaulprioritiză-
rii educației și al unor eforturi susținute prin care-o autoritatea locală - împreună 
cu sectorul academic și cel privat  - au reușit să completeze politica națională de 
educație cu strategii locale: suplimentarea finanțării, programe sociale pentru copii 
din familiile defavorizate, centre de voluntariat și burse pentru performanță. Au 
crezut în nevoia de inovare și în potențialul antreprenoriatului și au investit în 
crearea unui centru de inovare și antreprenoriat: RutaN a ajuns să fie de referință 
în întreaga Americă Latină și nu numai, în tot ce ține de startup-uri și tehnologie.

 „Orașul eternei primăveri” se află într-o depresiune adâncă, înconjurată de 
versanți abrupți de aproximativ 1500 de metri. Poziționarea geografică fenomenul 
poluării era accentuat de lipsa curenților de aer. Ba mai mult, fiind zonă sub-ecu-
atorială, în sezonul umed (adică jumătate de an) norii acționează ca un dop care 
concentrează poluarea rezultată din traficul rutier și din producția industrială (iar 
poluarea auto și industrială au crescut exponențial pe măsură ce orașul se dezvol-
ta). Pentru a măsura și ține sub control indicatorii privind calitatea aerului, 1998, 
autoritatea publică, împreună cu antreprenori și cercetători, au inițiat și au pus la 
punct un program de monitorizare a calității aerului,  care a condus către SIATA – 
Sistemul de Avertizare Timpurie din Aburra Valley. Acesta a început să funcționeze 
în anul 2015 cu 100 de senzori low-cost, amplasați în locuințe private în întreaga 
depresiune, cu scop de a măsura și monitoriza calitatea aerului.6 Iar astăzi cuprinde 
un sistem complex de senzori și radare care măsoară toate riscurile de mediu. 

Toate informațiile și rapoartele sunt accesibile publicului, online și gratuit, în 
timp real pe https://siata.gov.co/siata_nuevo/. 

Sistemul emite notificări și avertizări către populație cu privire la riscul de ex-
punere la poluare, informații meteorologice, hidrologice, seismologice și despre 
electricitate atmosferică. În funcție de rezultatele măsurătorilor se pot stabili mă-
surile ce pot fi luate pentru îmbunătățirea calității vieții . Prin urmare, nivelul de 
poluare este ținut sub control prin măsuri publice dispuse în funcție de prognozele 
date de SIATA. 

În 2016 primarul orașului a activat programul „pico y placa”, prin care în in-
tervale orare cheie se reduce traficul auto prin: interdicții în funcție de numărul de 

5 A se vedea https://www.macrotrends.net/cities/20827/medellin/population
6 A se vedea https://use.metropolis.org/case-studies/siata-early-warning-system-of-the-abur-

ra-valley
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înmatriculare, campanii „car-free days”, transport public gratuit în anumite zile și 
zile libere pentru copii la grădiniță.7 Tot pentru reducerea poluării, au revoluționat 
transportul public, folosind scările rulante ce funcționează cu ajutorul energiei so-
lare , dar și telegondola, fiind primul oraș din lume care a reușit să facă din aceste 
două modalități de deplasare soluții integrate pentru transportul public. Ce este și 
mai de apreciat, este că ambele soluții sunt aplicate în zone afectate de sărăcie. De 
exemplu, cele 7 scări rulante care asigură urcarea pentru o diferență de nivel de 380 
de metri, deservesc o comunitate de 12000 de oameni, în cea mai săracă și afectată 
de violență zonă a metropolei.8 Iar scările rulante au dat o nouă șansă acestei comu-
nități, Comuna 13, devenind una dintre zonele turistice căutate ale Medellín-ului. 

Dezvoltarea rapidă pe care Medellín  a cunoscut-o în ultima jumătate de veac, 
precum și poziționarea geografică , au favorizat efectul de insulă termică severă 
urbană. Pentru a atenua fenomenul, orașul avea nevoie de strategii de dezvoltare 
durabilă cu scopul de a genera efecte pe termen scurt, mediu și lung. Pe lângă cele 
deja amintite mai sus, trebuie amintit programul „Medellín mai verde pentru tine”. 
Acesta reprezintă unul dintre programele care fac din Medellín  un exemplu răsu-
nător și un studiu de caz excelent pentru abordarea problemei schimbărilor clima-
tice.9 Timp de 3 ani, orașul a investit peste 16 milioane de dolari pentru a realiza 
30 de coridoare naturale care traversează orașul ca veritabile separatoare de sens 
pe arterele cele mai aglomerate. Au selectat 75 de persoane provenite din categorii 
sociale dezavantajate, le-au instruit și le-au angajat să planteze 9000 de copaci și 
90000 de plante. Cele 30 de coridoare au funcționat caniște  -  microclimate care 
au o contribuție semnificativă la îmbunătățirea calității aerului prin absorbția car-
bonului de către plante și mai ales la atenuarea efectului de seră. Ca urmare, în 
Medellín, temperatura medie anuală a scăzut cu 2° Celsius.10 

Coincidență, sau nu, cu valoarea propusă prin Acordul de la Paris11, Medellín 
demonstrează nu numai că încălzirea globală poate fi atenuată și limitată la o creș-
tere de 2° Celsius, ci că există soluții chiar mai eficiente de atât. Iar aceste soluții 
confirmă că întoarcerea la natură este benefică pentru oameni și pentru afaceri, 
generând echilibrul necesar unei dezvoltări sustenabile.

Dezvoltarea agilă – cheia sustenabilității
Autoritățile din Medellín  caută activ soluții pentru optimizarea mediului și pentru 
conștientizarea populației că doar un efort comun poate fi pe deplin eficient. Prio-

7 A se vedea https://ccacoalition.org/en/news/medell%C3%ADns-air-quality-plan-leads-im-
provements

8 A se vedea aici mai multe despre povestea Comunei 13 din Medellin: https://medellindaytrips.
com/comuna-13-in-medellin-history-and-present/

9 A se vedea https://real-leaders.com/7-cities-winning-on-climate-change/
10 A se vedea Cities100 2019 Report, C40 CITIES CLIMATE LEADERSHIP GROUP - https://

www.c40.org/, pg 120
11 A se vedea https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html
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ritizarea transportului ecologic este o tendință pe care majoritatea autorităților pu-
blice o verbalizează și o anunță prin comunicate de presă. Autoritatea publică chiar 
este responsabilă să aducă în fața comunității soluții, dar trebuie să le și susțină 
constant și consecvent. Și asta nu doar verbal și birocratic, ci prin acțiuni concrete. 
Iar pentru a găsi cele mai bune soluții pentru comunitate, nu este suficient să cauți 
soluțiile aplicate de alții, ci să vezi și să măsori nevoile din comunitatea ta. 

Ceea ce fac greșit administrațiile publice este că adesea elaborează strategii și 
programe de guvernare locală copiate după tipare. De exemplu, în România, avem 
zeci de exemple de investiții la indigo în telegondole. Mare parte dintre acestea și-
au demonstrat inutilitatea, fiind amplasate în zone nepotrivite sau  fără a avea la 
bază un studiu de fezabilitate pragmatic. .12 

Tiparele nu au cum să funcționeze la fel peste tot, așa cum o instalație de 
transport pe cablu nu poate avea același sens și și aceeași valoare oriunde, însă 
contribuția unei investiții trebuie să fie mai profundă decât doar atragerea unor 
fonduri nerambursabile. Nu putem compara utilitatea și nevoia explicită a trans-
portului pe cablu din Medellín (Columbia) sau La Paz (Bolivia), cu farmecul și adre-
nalina trăite în telegondolele din Whistler (Canada) sau din Munții Titlis (Elveția), 
cu oportunitatea, nevoia sau eficiența telegondolelor din Vulcan, Piatra Neamț 
sau Borșa. 

Fie că vorbim despre telegondole, transportul public, infrastructura rutieră cu 
sau fără coridoare naturale, despre rețea și programe școlare, despre servicii de să-
nătate sau despre spații pentru petrecerea timpului liber, autoritatea publică are 
responsabilitatea de a le construi în funcție de nevoile beneficiarului. De aici și re-
comandarea, ca orașul să nu mai copie tipare preluate de la alte administrații, să 
nu mai construiască  în baza proiectelor gândite în birouri îngrămădite de hârtii. 
Le recomand experților din primării să iasă în teren, să vorbească cu oamenii și să 
preia un model funcțional și de succes în lumea antreprenoriatului: dezvoltarea 
agilă .  Aceasta este  un stil de management bazat pe flexibilitate și iterație, fapt 
care ajută organizațiile să ofere valoare beneficiarilor / clienților lor mai rapid, mai 
eficient, mai durabil. În loc să parieze totul pe o lansare de tip „big bang”, o echipă 
agilă construiește treptat și măsoară, verifică, validează cu fiecare mică treaptă de-
pășită. Planul inițial poate suferi astfel mai multe modificări, uneori chiar radicale, 
dar rezultatul final generează valoare și apreciere tocmai pentru că sunt construite 
perfect pe gusturile și așteptările utilizatorului / beneficiarului final. Astfel, proiec-
tele urbane vor deveni pline de sens și de relevanță pentru membrii comunității și 
pentru turiști. Iar un oraș care își respectă locuitorii și vizitatorii și le pregătește 
temeinic cea mai bună experiență, va găzdui și afaceri din ce în ce mai prospere. E 

12 A se vedea https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/video-statiunea-cu-telegondo-
la-dar-fara-utilitati-930932, 
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un lanț logic și firesc de consecințe într-un perpetuum mobile pe care doar armonia 
natură – om – afaceri îl poate susține.

Exemplul orașului Medellín ne confirmă o teză pe care o susțin din ce în ce 
mai mulți experți în dezvoltare urbană și anume că orașul (comunitatea locală) , 
mai mult decât guvernul național, poate cu adevărat să rezolve problemele mari 
ale lumii. Schimbările climatice, provocările economice și sociale, mobilitatea sunt 
domenii în care intervenția centralizată eșuează… 

Din acest motiv consider că o gândire de tipul top down ar trebui să stea la baza 
elaborării strategiilor de dezvoltare urbană. Soluțiile vor fi trasate în funcție de nevoile 
specifice fiecărei localități, nu în funcție de liniile de finanțare, idealurile autorităților 
publice sau exemplele de bune practici din alte zone.



ORAȘUL VERDE

Orașe europene verzi: bune practici din Europa  
pentru mobilitate urbană inteligentă1

Comunitatea UrbanizeHub

Reducerea dioxidului de carbon și a emisiilor poluante generate de mobilitatea ur-
bană este unul dintre obiectivele majore ale Uniunii Europene pentru a crea orașe 
mult mai sustenabile pentru cetățenii europeni. În prezent, peste 70% din cetățenii 
Uniunii locuiesc în arii urbane și mai mult de 80% din PIB-ul Uniunii este generat 
în orașe. Cu toate acestea, congestiile urbane periclitează un alt obiectiv, acela al 
unui sistem de transport competitiv și eficient și din punct de vedere al resurselor.

Mobilitatea inteligentă a devenit un factor important pentru orașele ce cunosc 
ascensiunea economică și socială, având un standard înalt de calitate a vieții. Tran-
ziția spre mobilitate inteligentă se concentrează pe 4 piloni:

•  un sistem de transport mult mai eficient;
•  emisii scăzute și zero emisii pentru vehicule;
•  noi modele de business și servicii pentru transport;
•  multi-modalitatea și inter-modalitatea – integrarea modulelor de transport.

1   Material publicat anterior pe platforma UrbanizeHub, la adresa https://urbanizehub.ro/ora-
se-europene-verzi-bune-practici-din-europa-pentru-mobilitate-urbana-inteligenta/
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Cercetarea și inovarea joacă de asemenea un rol crucial în dezvoltarea, testarea 
și lansarea noii generații de soluții în aceste patru arii. Suplimentar, potențialul pe 
termen lung a inovației disruptive trebuie explorată.

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele a implementat numeroase 
proiecte din programele Horizon2020 și Connecting Europe Facility. Agenția se-
lectează și gestionează proiecte, de la stadiul de idee, până la cel de implementare. 
Între 2014 și 2019 , Agenția a sprijinit 33 de portofolii din sfera mobilității urbane, 
valorând cca 175 milioane euro din fondurile alocate Horizon2020.

Recent, Comisia Europeană a publicat broșura Making European Cities 
Greener – Towards clean and smart mobility, un document ce exemplifică mai 
multe exemple de bună practică care acoperă domenii precum planificarea sustena-
bilă a mobilității urbane, soluții inovative pentru transport în living labs, vehicule 
verzi și transport automatizat:

CEF Transport Programme sprijină construirea și îmbunătățirea infrastruc-
turii de transport în Europa. De asemenea, contribuie la implementarea soluții-
lor sustenabile și eficiente, precum și la digitizarea modulelor de transport public. 
Scopul este acela de a integra transportul ce tranzitează distanțe lungi cu sistemul 
urban pentru pasageri și mărfuri. Obiectivele principale sunt:

•  să suplinească legăturile lipsă și blocajele dintre modurile de transport ur-
bane TEN-T (spre exemplu, conexiunea dintre un aeroport și centrul orașului sau 
conexiunea dintre stații feroviare de tranzit internațional și pasajele urbane);

•  să îmbunătățească multi-modalitatea într-un mod durabil, prin facilitarea 
tranziției de la mașini la moduri alternative de transport, atât pentru pasageri, cât 
și pentru circulația mărfurilor, dar și prin înlocuirea combustibililor fosili cu cei al-
ternativi; aceasta include optimizarea transportului public, dezvoltarea sistemului 
transport-marfă pe bicicletă, piste, conținut de carbon și zgomot reduse pentru 
sistemele de livrare a mărfurilor, sisteme îmbunătățite de partajare a călătoriilor 
auto, utilizarea smart a spațiului public, etc.

Începând cu 2014, CEF a fost implementat în 5 etape, rezultând 44 de proiecte 
selectate pentru finanțare.
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FLOW – Există multe beneficii desprinse din utilizarea frecventă a mersului pe 
jos și a utilizării bicicletei ca mijloc alternativ de transport, în termeni de sănătate, 
protecția mediului și a economiei. Dar ce putem spune despre beneficiile transpor-
tului? În ce măsură mersul pe jos și utilizarea bicicletei pot contribui la eficientiza-
rea traficului? FLOW a contribuit la schimbarea de paradigmă în care transportul 
non-motorizat primește aceeași întrebuințare cu cel motorizat, pentru a înlătura 
congestiile urbane. Proiectul oferă câteva recomandări pentru factorii de decizie 
și urbaniști: dezvoltarea planurilor și a politicilor pentru augmentarea performan-
ței și a impactului generat de utilizarea a mijloacelor de transport non-motorizat, 
îmbunătățirea tehnicilor analizate și a modulelor utilizate în prezent pentru o mai 
bună interacțiune între acestea, îmbunătățirea comunicării despre transportul 
multi-modal și creșterea gradului de transparență în procesul planificării urbane, 
îmbunătățirea colectării datelor pentru mersul pe jos și cycling pentru o amplă în-
țelegere a dinamicii acestor module și nu în ultimul rând, plasarea performanței 
sistemului de transport în contextul viabilității economice, siguranță publică, să-
nătate și calitate a vieții urbane.

HARMONY propune o abordare holistică pentru asigurarea amenajării spa-
țiului și a dezvoltării de noi instrumente pentru planificare, care să preîntâmpine 
nevoile autorităților metropolitane și regionale, asigurându-se astfel o ușoară tran-
ziție spre era mobilității. Proiectul depășește simplele instrumente de planificare 
urbană, părțile direct interesate fiind activ angajate în adoptarea soluțiilor. Noile 
concepte și tehnologii pentru mobilitate, precum vehiculele autonome electrice și 
dronele sunt integrate în mijloacele tradiționale pentru a face față noilor provocări. 
Rezultatele obținute includ recomandări ce urmează să fie puse în aplicare pentru a 
mapa un nou set de Planuri pentru Mobilitate Urbană Sustenabilă, iar output-urile 
vor fi în concordanță cu nevoile și exigențele noilor conglomerații urbane. Soluțiile 
obținute vor testate în 6 arii metropolitane: Rotterdam, Oxfordshire, Atena, Turin, 
Trikala, Silezia Superioară.
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U-Turn – regândirea transportului urban prin intermediul instrumentelor 
avansate și a colaborării factorilor din lanțurile de aprovizionare. Schemele de co-
laborare verticală cum sunt racordarea între producători și comercianți reprezintă 
o practică des uzitată. Logistica colaborativă pe orizontală este dezvoltată atunci 
când furnizorii, comercianții și o terță parte cooperează cu ai lor competitori. Mini-
mizarea costurilor operaționale, ameliorarea impactului asupra mediului și crește-
rea eficienței pot fi atinse printr-un sistem modern de logistică, care să examineze 
noii parametrii de distribuție și care să restabilească condițiile de operare ale celor 
implicați.

ELIPTIC îmbină două aspecte cruciale ale mobilității urbane: electrificarea 
transportului ca o extensie a mobilității cu zero emisii și transportul public ca și un 
liant al mobilității spațial eficiente. Topicul electrificării mijloacelor de transport în 
comun se află pe agenda publică europeană, dorindu-se reducerea problemelor ce 
țin de calitatea aerului și a emisiilor de gaz. În cadrul proiectului au fost analizate 
20 de concepte pentru electrificarea transportului în comun în 11 orașe: Barcelona, 
Bremen, Bruxelles, Eberswalde, Gdynia, Lanciano, Leipzig, Londra, Oberhausen, 
Szeged și Varșovia. Rezultatele cercetării au fost subiectul unui schimb intens de 
bune practici între orașe și operatori din întreaga Europa, prin intermediul twin-
ning-ului și a forumurilor de utilizatori; proiectul n-a furnizat doar rezultate teh-
nice în urma cercetării, și a mapat un plan strategic de lucru. Un exemplu în acest 
sens este campania factorul 100.

MORE examinează provocările cu care se confruntă principalele artere din 
marile orașe europene, provocări rezultate din cererile competitive și capacitatea 
limitată a spațiului și dezvoltă patru ustensile:

•  metode utilizabile pentru dezvoltarea unor opțiuni inovative de design;
•  instrumente îmbunătățite pentru a implica publicul în identificarea proble-

melor și generarea de noi proiecte;
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•  instrumente îmbunătățite pentru a simula modul în care mișcările și activi-
tățile uzuale sunt influențate de diferite stiluri de design;

•  metode îmbunătățite pentru a evalua opțiunile alternative de proiectare și 
pentru a decide care sunt soluțiile particulare dintr-o varietate de contexte.

CoExist – misiunea CoExist este să întărească sistematic capacitățile autorită-
ților avizate și a altor părți direct interesate de mobilitatea urbană pentru a pregăti 
tranziția spre o rețea partajată de drumuri și vehicule conectate și automatizate.

Sursa: 
Comisia Europeană

Sursa foto: 
medium.com, aurecongroup.com, u-turn-project.eu, h2020-coexist.eu



Cum poate infrastructura verde-albastră să îți ofere  
o viață urbană mai fericită1

Miruna Tîrcă 

Infrastructura verde și albastră reprezintă un concept care prinde din ce 
în ce mai mult teren. Municipalitățile din multe orașe europene încep să 
conștientizeze faptul că spațiile verzi și apele nu ar trebui privite doar din 
punct de vedere al valorii estetice pe care o aduc vieții urbane.

Infrastructura albastră se referă la apele din mediul urban (piscine, 
iazuri, bazine artificiale, cursuri naturale de apă etc), pe când cea verde cuprinde 
multe elemente cum ar fi tufișuri, parcuri naturale, garduri vii, livezi, grădini, aco-
perișuri verzi etc. Toate acestea la un loc ar trebui să nu mai fie văzute separat, ci 
ca parte dintr-un ansamblu mai larg, un ecosistem urban denumit ”infrastructură 
verde-albastră”.

Curentele cele mai recente sunt în direcția interpretării infrastructurii verzi-al-
bastre ca generatoare de beneficii multiple în mediul urban. Ea începe să nu nu mai 
fie asociată doar cu ideea de recreere, ci și cu altele, legate de sănătate, reziliență 
climatică, durabilitate urbană. Infrastructură verde-albastră bine configurată 
și conectată poate avea un impact semnificativ într-un oraș, contribuind la perce-
perea acestuia ca un mediu locuibil, sănătos și atractiv.

Un consorțiu format din câteva institute de cercetare din Olanda a realizat stu-
diul numit ”Adaptive Circular Cities”, în care, printre alte teme de interes, s-au 
numărat infrastructura verde-albastră, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 
și ecosistemele din mediul urban.

Una dintre premisele de la care a plecat acest proiect de cercetare este faptul 
că ”locuibilitatea” orașelor și atractivitatea acestora pot fi crescute în mod sem-
nificativ prin valorificarea inteligentă a ecosistemelor disponibile. Totodată, 
cercetătorii sunt de părere că această valorificare are potențialul de a genera o su-
medenie de beneficii și în plan economic.

1   Material publicat anterior pe platforma UrbanizeHub, la adresa https://urbanizehub.ro/
cum-poate-infrastructura-verde-albastra-sa-iti-ofere-o-viata-urbana-mai-fericita/
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Planificarea coerentă a infrastructurii verzi-albastre își aduce aportul în proce-
sul de adaptare a orașelor la schimbările climatice care se prefigurează la orizont. 
Spre exemplu, cu ajutorul unor elemente naturale se poate îmbunătăți calitatea 
aerului, se poate reduce zgomotul urban, se pot regla temperaturile atmo-
sferice. Infrastructura verde-albastră contribuie la reducerea emisiilor de carbon.

Pentru copii și persoane în vârstă, categorii sociale care de obicei au o mobi-
litate urbană mai redusă, spațiile verzi situate în apropierea locuinței sunt foarte 
importante. Totodată, prin utilizarea frecventă și încurajarea populației spre a pe-
trece timp în aer liber, infrastructura verde-albastră determină creșterea gradului 
de coeziune socială.

În ceea ce privește apa, este esențial ca infrastructura albastră să aibă o abor-
dare integrată, prin intermediul căreia să creeze o rețea bine gândită, care să pre-
vină inundațiile și secetele, având în același timp o calitate ridicată a apei de 
consum.
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În viziunea autorilor studiului menționat, rolurile infrastructurii al-
bastre în orașe ar trebui să fie următoarele:

1. Menținerea sănătății, prin expunerea populației la apă.
2. Încurajarea unui stil de viață sănătos, prin crearea de posibilități pentru a 

practica sporturi și diverse exerciții (înot, vâslit, plimbări pe malul apei etc).
3. Menținerea sănătății mintale, cu ajutorul aspectului estetic al apelor urba-

ne, care ne pot induce o stare de relaxare.
Așa cum precizează studiul realizat de consorțiul olandez, sunt necesare ”prin-

cipii de proiectare care vizează relația directă dintre infrastructura verde-albastră și im-
pactul schimbărilor climatice (riscuri de inundații, inundații, căldură, apă și secetă), dar 
și relația dintre calitatea ecosistemului (inclusiv a apei, a solului și a aerului) și sănătate 
(creșterea mortalității datorate poluării și căldurii nesănătoase, răspândirea agenților 
patogeni, reziduurile de medicamente și hormonii, salubritate, contribuția infrastructu-
rii verzi și albastre la calitatea mediului).”

Concluzii
În urma lecturilor și informărilor legate de acest domeniu, pe care le-am realizat în 
ultimul timp, am ajuns la următoarele concluzii:

1. În primul rând, de acum înainte va fi nevoie de viziune de ansamblu 
asupra acestor resurse naturale. Respectiv, este necesară generarea unor 
informații și a unor cercetări despre importanța infrastructurii verzi-al-
bastre în orașe, dar mai ales despre modalități de a le conecta într-un eco-
sistem urban fluid și coerent.

Așa cum spune și studiul olandez: „este nevoie de o traducere a cunoștințelor știin-
țifice privind funcționalitatea infrastructurii verzi și albastre în principii de proiectare și 
apoi de integrarea acestor principii în proiectarea infrastructurii multifuncționale verde 
și albastră.”
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2. După ce avem ”knowledge-ul” mapat și adunat la un loc, ar fi nece-
sară educarea populației și încurajarea conectării cu acest ecosistem ver-
de-albastru din orașe.

Oricum, la nivel global se observă o tendință din ce în ce mai accentuată de 
revalorizare a naturii și de reconectare cu ea, inclusiv în mediul urban.

Există trenduri despre care se poate spune că deja devin adevărate mișcări so-
ciale, cum ar fi educația în natură pentru copii, care a luat o amploare remarcabilă 
în țări precum SUA sau UK. Este normal să fie așa, deoarece majoritatea studiilor 
științifice și a altor publicații legate de beneficiile timpului petrecut în natură au 
venit pe filiera acestor țări.

Încet, încet, mișcarea se extinde și în alte zone ale lumii. Pe blogul meu derulez 
campanii care promovează conectarea copiilor cu natura, inclusiv cu cea din me-
diul urban. Avem și ateliere în offline, cu același obiectiv: o mai bună conștientiza-
re a rolului pe care îl are natura în oraș.

3. Trebuie să acordăm naturii importanța cuvenită, să învățăm să con-
viețuim cu ea, nu doar să ne folosim de resursele ei.

4. În tot acest context, infrastructura verde și albastră va deveni un 
domeniu din ce în ce mai vizibil, căruia e necesar să i se acorde atenția cu-
venită.

Sursă: 
Adaptive Circular Cities



Cum se poate folosi inteligent energia clădirilor

Oana Toda
   

Clădirile consumă mai multă energie decât industria sau mobilitatea. Indiferent 
dacă sunt zgârie-nori sau case unice, clădirile au un impact incontestabil asupra 
mediului înconjurător. Clădirile consumă mai mult de 40% din toată energia gene-
rată la nivel global.

Totuși, folosind tehnologii inteligente, eficiente din punct de vedere energetic, 
putem reduce consumul de energie al clădirilor cu 30-40%. Energia pe care nu o 
folosiți este energia pe care nu trebuie să o generați. Dacă în clădiri este nevoie de 
mai puțină energie, centralele electrice nu trebuie să producă atât de mult. Aceasta 
va reduce, de asemenea, emisiile provenite de la centralele electrice, precum și can-
titatea de resurse naturale arse pentru producerea de energie electrică.

Cum să realizăm acest lucru? Legislația este esențială. Țările și orașele pot ac-
ționa cu îndrăzneală și pot implementa legislația care încurajează transformarea 
clădirilor existente în structuri de economisire a energiei, asigurându-se în același 
timp că cele viitoare vor fi construite cu tehnologii inteligente în primul rând.

S-a demonstrat că tehnologia clădirilor se poate plăti în sine în termen de doi 
ani și ajută proprietarii să realizeze economii după aceea. Ele creează, de asemenea, 
medii mai bune pentru persoanele care trăiesc sau lucrează în ele.

Același concept se poate aplica la centralele electrice. Deși ponderea surselor 
regenerabile de energie este în creștere la nivel global, se așteaptă ca totalitatea 
combustibililor fosili să reprezinte un procent important din mixul energetic, în 
timp ce trecem la o energie mai curată. Prin modernizarea centralelor electrice și 
înlocuirea turbinelor vechi cu modele noi, eficiente din punct de vedere energetic, 
putem face o mare diferență în ceea ce privește consumul de combustibili fosili și 
producția de emisii.

Acum avem o tehnologie cu turbină cu gaz care poate genera electricitate la 
niveluri de eficiență de peste 63%. Cu toate acestea, multe țări din întreaga lume au 
încă centrale electrice îmbătrânite care funcționează cu eficiență de 40% sau mai 
mică. Pentru a obține rezultate semnificative, trebuie să implementăm inovaţii pe 
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scară largă, introducând în legislație măsuri de eliminare a centralelor electrice cu 
emisii scăzute și cu grad ridicat de poluare.

Modernizarea clădirilor ineficiente poate fi cheia unui viitor cu emisii 
scăzute de carbon
Noile reglementări ambițioase cu privire la emisiile de carbon și un accent tot mai 
mare pe durabilitate determină investitorii imobiliari să ia în considerare nevoile 
de dezvoltare prin modernizarea clădirilor vechi, ineficiente din punct de vedere 
energetic.

Proprietățile imobiliare produc aproximativ 40% din emisiile globale de car-
bon, potrivit Forumului Economic Mondial, iar orașele din întreaga lume și-au asu-
mat un rol în reducerea emisiilor. Pe măsură ce numărul reglementărilor crește, 
proprietarii de clădiri sunt presați să modernizeze clădirile.

Pentru investitorii cu clădiri ineficiente în portofoliu, efectuarea de modificări 
este acum „o alegere mai inteligentă decât inacțiunea”, spune Dana Robbins Schne-
ider, directorul general al JLL Energy and Sustainability Projects din SUA.

„Reamenajarea ecologică a clădirilor existente, deși poate avea un cost mai mare 
pe termen scurt, creează clădiri mai rezistente, mai active și mai competitive pe ter-
men lung, oferind în același timp rentabilitate investițiilor”, spune ea. „A nu acționa 
în acest sens s-ar putea dovedi costisitor, cesionarea fiind mai dificilă în viitor”.

În Marea Britanie, unde există ambiția de a atinge emisii nete de carbon zero 
până în 2050, până la 18% din clădirile comerciale din Anglia și Țara Galiilor, ce 
valorează 157 miliarde de lire, nu respectă standardele minime.

Grupul imobiliar Grosvenor Britain & Ireland a anunțat recent că își propune 
să obțină zero carbon pentru clădirile sale existente până în 2030, în timp ce în 
SUA, sediul Fondului Monetar Internațional a suferit o recondiționare extinsă pen-
tru a-și îmbunătăți amprenta de carbon, cu finalizarea plănuită pentru anul acesta.

„Pentru investitori, reducerea emisiilor de carbon imobiliare înainte de intra-
rea în vigoare a noilor legi este imperativă – însă e nevoie de un angajament serios 
pentru a ajunge acolo”, spune Schneider.

Colectarea inițială a datelor privind performanța energetică a unei clădiri du-
rează mult timp și poate fi costisitoare, dar riscul ca un activ să devină învechit din 
cauza inacțiunii depășește costul, spune Schneider.

„Este de fapt o mică parte din bugetul general și, dacă puteți reduce costurile 
și face o clădire să fie mai bună atât din punct de vedere financiar cât și pentru 
ocupanți, proprietarii vor fi mai dispuși să păstreze chiriașii în timp ce reduc chel-
tuielile.”

Deși măsuri simple precum instalarea iluminatului LED sau modernizarea sis-
temului de încălzire pot oferi economii suplimentare, îmbunătățirile minore nu vor 
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fi suficiente pentru ca o clădire să aibă emisii reduse sau zero de carbon, explică 
Sonal Jain, directorul sustenabilității JLL din Marea Britanie.

Deși inovațiile tehnologice devin din ce în ce mai ieftine pe măsură ce devin 
mai populare, însă clădirile care urmează să fie reamenajate în 2019 ar putea fi de-
pășite până în 2025, ceea ce îi face pe investitori să fie reținuți.

Reajustarea nu este un exercițiu unic, ci un proces continuu, spune Schneider, 
subliniind lucrările în curs la clădirea Empire State din New York, după o reamena-
jare extinsă de 550 de milioane de dolari în 2009.

„Lucrarea nu este niciodată completă și, în timp ce rezultatele au fost evidente 
în trei ani de la desfășurarea lucrărilor, există întotdeauna loc pentru îmbunătățiri 
prin intermediul noilor instrumente și metode”, spune ea.

Cu toate acestea, legislația – la nivel de oraș mai mult decât la nivel federal – va 
avea cel mai important impact, spune Schneider.

„Este legislația la nivel de oraș care oferă cea mai mare atenție pentru investi-
tori.”

Legislația viitoare în țări precum Marea Britanie ar putea viza și carbonul în-
corporat, cantitatea de emisii de carbon în timpul construcției de clădiri noi – ceea 
ce ar face clădirile mai vechi să pară mai eficiente. Industria construcțiilor din Ma-
rea Britanie consumă peste 400 de milioane de tone de material pe an – aproxima-
tiv 10% din emisiile de carbon din Marea Britanie.

După cum stau lucrurile, o nouă clădire de birouri poate fi mai neutră din punct 
de vedere al carbonului decât vecinul său modernizat. Dar dacă carbonul încorporat 
este luat în considerare, reversul poate fi adevărat.



Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă:  
ce s-a întâmplat cu „Moving people, not cars”?

Violeta Mihalache

Relația de dragoste a orașelor românești cu Planurile de Mobilitate Urbană Du-
rabilă a început prin 2014-2015. Și ca orice relație de dragoste ce a apărut pe 
neașteptate, s-a consumat repede și a lăsat în urma ei mai multe îndoieli decât 
satisfacții.

De la declarațiile acelea ispititoare: ” Dacă planifici orașele pentru mașini și trafic, 
vei obține mașini și trafic. Dacă planifici pentru oameni și locuri, vei obține oameni și lo-
curi” sau ”Mișcăm oameni, nu mașini/Moving people, not cars”, am ajuns astăzi într-un 
impas: dacă în 2014, în România circulau 4,9 milioane mașini1, în 2019, numărul 
lor a ajuns la 6,5 milioane, din care cinci milioane jumate au o vechime mai mare 
de nouă ani 2.

Cele cinci principii generoase care deschid fiecare Plan de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD) – accesibilitate, îmbunătățirea siguranței și securității în trafic, re-
ducerea poluării, eficiența economică a transportului public local și calitatea mediului 
urban  - par că s-au rătăcit pe drum, din moment ce în România numărul deceselor 
înregistrate în rândul pietonilor este de trei ori mai mare decât media europeană 
3, iar Comisia Europeană se pregătește să declanșeze procedurile de infringement 
împotriva țării noastre, din cauza poluării mult peste cotele acceptabile 4.

Ce a mers prost în strategiile de mobilitate urbană durabilă?
În România sunt circa 120 de orașe care au PMUD. Raportat la Uniunea Europeană, 
unde sunt circa 1.200 de PMUD-uri, orașele românești dețin 10% din ele. Am fi ten-
tați să spunem, că cel puțin la nivel teoretic, ar fi trebuit să știm ce avem de făcut.

1 https://www.pwc.ro/en/press_room/assets/2016/romanian-auto-market-ro.pdf 
2 https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/parcul-auto-al-romaniei-a-depa-

sit-in-premiera-8-milioane-de-vehicule-cu-un-numar-record-de-autoturisme-18939357
3 https://etsc.eu/how-safe-is-walking-and-cycling-in-europe-pin-flash-38/?fbclid=IwAR2UjU-

ETm7E7TjQXH3-hPCBst45CTKTJCxSkZpEMQgnRstH6VB95JY1mO9A
4 https://ec.europa.eu/romania/news/20200212_infringement_poluarea_atmosferica_ro?fb-

clid=IwAR2_maazJ6IQNvqx7rgMAXQmbpBFjIzTgjO_OwdorS9SkyJqKfL29RWSjY4



III. URBANIZARE: MEGA, SMART, WELL CITIES / 1465

Că nu e azi oraș în România care să nu (își propună să) amenajeze câte o pistă 
de biciclete sau să nu își dorească (cel puțin declarativ) un transport public mai per-
formant – așa e! Că sunt orașe care depun mai mute eforturi decât altele, e perfect 
adevărat. Dar la fel de adevărat e și că nu există niciun oraș care să își gândească 
dezvoltarea punând OMUL și nu MAȘINA în centru viziunii sale!

Eficiența unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă se măsoară printr-o serie 
de indicatori. În momentul de față recomandările făcute de Comisia Europeană, 
prin Ghidul de elaborare, implementare și monitorizare a PMUD-urilor vizează patru 
indicatori5:

Siguranța în trafic – adică, numărul de morți înregistrați în 30 de zile de la pro-
ducerea accidentului, adunați pe perioada unui an;

Accesul la transportul public local – adică, cât de aproape locuim/lucrăm de stația 
de transport public (nu mai mult de 417 metri) și cât de des vin mijloacele de trans-
port public (mai mult de patru pe oră);

Emisiile de gaze de seră – adică, poluarea produsă de traficul de marfă și de cel 
de pasageri;

Calitatea aerului – adică, tot poluare;
Ei bine, câte orașe credeți că trec clasa? E simplu, dacă cifrele astea nu sunt 

mai bune decât înainte de elaborarea PMUD-ului, atunci ceva a mers prost. Iar, cel 
puțin la numărul de victime și la calitatea aerului și emisii de gaze de seră știm deja 
că nu e bine. Adică, la trei din patru indicatori rămânem repetenți.

Cum niciun oraș nu a făcut o evaluare a PMUD-ului (chiar dacă e obligatoriu, 
o dată la 4–5 ani), e greu să spunem de ce rezultatele sunt așa de timide. Putem să 
speculăm și să afirmăm că poate ambițiile au fost peste puteri, sau că am mai făcut 
o strategie și o ținem în sertar, sau că noi am fi vrut dar nu s-a putut, sau că ne e 
bine și așa, sau că mai avem nevoie de timp.

Până când orașele nu vor face aceste evaluări, putem crede orice: de fapt, câți 
dintre noi pot spune care e cota modală în orașul în care trăiește? Adică, câte depla-
sări se fac cu mașina, câte cu transportul public, câte cu bicicleta și câte pe jos? Nu 
îndraznesc să vă întreb dacă știți ce ținte și-a propus primăria locală, în 5, 10 sau 15 
ani. Și atâta timp cât nu știm de unde am plecat și încotro ne îndreptăm, iar orașele 
nu ne vor oferi date putem doar să facem speculații și să ne uităm la ce fac celelalte 
orașe din Europa cu PMUD-uri lor.

Și nu am să vă rog să vă priviți peste mări și țări, la Olanda, Belgia sau Germa-
nia – pentru că politicile lor de mobilitate urbană au 30 – 40 de ani sau chiar mai 
mult, ci vă propun să ne uităm aici, în apropiere. 

5 https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf, pag. 97
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Exemple de bună practică de la vecini
Varșovia (Polonia) este deținătoarea premiului ”2020 Access City Award”6, fiind re-
compensată pentru eforturile făcute pentru accesibilizarea orașului, pentru toate 
categoriile de cetățeni. Ljubljana (Slovenia) este gazda VELO-CITY 20207, cea mai 
importantă conferință dedicată specialiștilor care activează în domeniul politicilor 
de promovare a mersului cu bicicleta, drept recunoaștere a realizărilor obținute în 
acest domeniu. Szeged (Ungaria) a fost recompensat cu premiul CIVITAS Legacy 
Award8, pentru politicile publice din domeniul mobilității urbane, implementate. 
În 2019, 14 localități din regiunea Gdansk-Gdynia (Polonia) au dat în folosință cel 
mai extins sistem de bike-sharing, operat de biciclete electrice, din Europa9.  

Și nu, nu le-am ales de exemplu pentru că sunt orașe din fostul bloc comunist. 
Nu! Le-am ales pentru că ele sunt orașe care au început aventura mobilității urba-
ne, în același timp cu noi și au avut exact același acces la resurse financiare și de 
perfecționare a resurselor umane, ca noi. Deoarece Comisia Europeană investește 
sume considerabile în finanțarea proiectelor de mobilitate urbană și în calificarea 
resursei umane, în toate țările Uniunii.

Știu, noi nu avem vocație de olandezi și nici ADN de danezi. Dar, visez la ziua 
în care vom fi măcar un pic polonezi, unguri sau sloveni.

E firesc să ne uităm la ce au făcut orașele europene să încurajeze deplasările 
în interiorul orașelor cu transportul public, bicicleta sau mersul pe jos și să reducă 
numărul mașinilor aflate în circulație sau care staționează (ocupând spațiul public). 
Orașe ca Londra, Paris, Madrid, Bruxelles și multe, multe altele au acționat împin-
se de cotele ridicate ale poluării. Aceste administrații publice au impus cetățenilor 
noi reguli ale jocului: deplasări mai puține cu mașina personală și mai multe cu 
transportul public, bicicleta sau pe jos. Și pentru asta au investit în infrastructura 
pentru biciclete, în spațiu public de calitate, în mijloace de transport public, în tot 
felul de subvenții și stimulente care să-i convingă pe oameni să renunțe la mașină. 
Iar atunci când nu s-a putut, au introdus taxe, s-a scumpit parcarea, s-au desființat 
locuri de parcare, s-au pietonizat străzi etc.

Ce vreau să spun e că în toate aceste cazuri, administrația publică e cea care 
promovează principiile mobilității urbane. Politicile publice sunt inițiate de ad-
ministrațiile publice și armonizate în urma unor procese de consultare publică de 
durată și uneori dure. De exemplu, acum câțiva ani când Primăria Viena a decis 
transformarea Mariahilfer Strasse în zonă pietonală (azi, cel mai mare shared space 

6 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750&furtherNews=yes&newsId=9502
7 https://velo-city2020.com/en/
8 https://civitas.eu/award/civitas-awards-2018
9 https://nextbike.pl/en/mevo-has-been-launched/?fbclid=IwAR3-_x9G9ZSSEtIkyaz_UUqf-

3V6wlaWx5Hh8tj-EWxZt-Mka76nEu2C9nQk
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din Europa10), a derulat o campanie de informare și consultare publică ce a durat 
doi ani și a culminat cu un referendum local, care a trecut la limită, cu 53%. Motorul 
schimbării a fost primăria.

Motorul schimbării în orașele noastre sunt oamenii, cei care ar trebui să fie 
beneficiarii politicilor publice. De aceea mă surprinde că administrațiile publice nu 
reușesc să ofere condiții decente de deplasare, nici măcar acelei mase critice care 
vrea, din propria voință, să renunțe la mașină ca să fie pieton, biciclist sau să utili-
zeze transportul public. Și lucrul ăsta se vede cel mai bine ... pe Facebook.

Yuval Noah Harari scrie în ”21 de lecții pentru secolul XXI” că ”O comunitate ar 
putea începe ca o grupare online, dar, ca să se dezvolte cu adevărat, va trebui să 
prindă rădăcini și în lumea offline. Dacă într-o bună zi un dictator va interzice Fa-
cebook în țara lui sau va elimina cu totul internetul, comunitățile vor dispărea sau 
se vor regrupa și vor riposta? Vor fi ele capabile să organizeze o demonstrație fără 
să comunice online?”  

Guerilla urbană – de la online în offline
Guerilla urbană online cea mai vocală și vizibilă e cea a bicicliștilor și o simplă căutare 
pe Facebook a grupurilor care militează pentru infrastructură ciclistă sigură și fiabilă 
ne arată că nu e oraș fără măcar o mișcare de acest tip. Orice postare despre modele de 
bună practică, din orice oraș european, cu subiectul ”bicicletă”, aproape se ”viralizea-
ză”, răspândind un amestec de dorință și frustrare. Dar, va putea această comunitate 
online să facă următorul pas și să devină vizibilă și vocală și în spațiul offline?

Semne încurajatoare sunt! De vreo doi ani, municipalități din România s-au 
deschis spre o formă nouă de decizie democratică: bugetarea participativă. Pentru 
cei care sunteți nefamiliarizați cu conceptul, acesta presupune alocarea unei sume 
de bani din bugetul local pentru proiecte propuse de cetățeni. Adică, oricine are 
dreptul să propună o idee de proiect care apoi e votată online de cetățenii acelui 
oraș. Propunerile (cam 4-5) care obțin cea mai mare susținere a publicului, vor fi 
implementate de Primărie în anul în curs.

Dacă aveți curiozitatea să parcurgeți listele cu proiecte propuse de cetățeni, 
veți înțelege, la fel ca mine, că relația de dragoste a orașelor românești cu mobi-
litatea urbană a intrat într-o nouă etapă: cea în care cetățenii preiau inițiativa și 
propun noi reguli ale jocului.

Proiecte simple, de bun simț, care încurajează mobilitatea urbană – de la trasee 
pietonale, îmbunătățirea vizibilității trecerilor de pietoni, piste pentru bicicliști, 
aplicații pe telefonul mobil pentru transportul public etc. -  se regăsesc pe aceste 
liste. Proiecte cu bugete mici, timp de implementare redus, dar cu impact mare.

10 https://thecityateyelevel.files.wordpress.com/2017/03/22europe_s-longest-shared-space-ca-
se-mariahilfer-strasse-vienna.pdf
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Anul acesta vom avea alegeri locale. Probabil că pentru prima dată în 30 de ani, 
subiecte de tipul transport public nepoluant sau rețele de piste pentru biciclete vor 
ajunge să concureze cu tradiționalele poduri, pasaje, sub-pasaje, parcaje de mii de 
locuri în zona istorică a orașelor, autostrăzi suspendate și altele asemenea. Nu e 
puțin lucru că în dezbaterea electorală se va discuta și despre OM, nu doar despre 
MAȘINĂ. E greu de dat un pronostic, spunând ce va prefera alegătorul. Și la Paris 
sunt în această primăvară alegeri locale. La sfârșitul lunii martie, vom ști dacă pro-
misiunea primăriței în funcție Anne Hildago de a transforma Parisul până în 2024, 
în primul oraș care va avea toate străzile cu culoare pentru bicicliști, eliminând 
astfel 72% din locurile de parcare amenajate pe carosabil – va avea câștig de cauză11.

Din păcate, nu doar la discursul electoral, decalajele între EI și NOI sunt tot 
mai mari. Dacă noi ne chinuim să depășim stadiul de pistă pentru biciclete trasată 
cu vopseaua pe trotuar sau să înțelegem că mersul pe jos este un mod de deplasare 
care merită cel puțin aceeași atenție ca lărgirea carosabilului la patru benzi, la EI 
se vorbește tot mai des despre politicile de ”new mobility”, care se întrepătrund 
cu cele de partajare a spațiului, bunurilor și serviciilor, cu vehicule autonome, cu 
e-comerț, cu digitalizarea și automatizarea.   

Dar până acolo, mâine dimineață începe o nouă zi, în care trebuie să plecați de 
acasă – la serviciu, cu copilul la școală sau grădiniță, la medic sau la cumpărături. 
Fiți eroul zilei de mâine și lăsați mașina acasă! Măcar pentru o zi. O zi în care să 
inventariați toate acele lucruri care dacă ar fi altfel, ați lăsa zilnic mașina acasă. Și 
apoi, scrieți, vorbiți, comunicați acele lucruri. Și mai ales, nu uitați că în domeniul 
mobilității urbane „fiecare detaliu ar trebui să arate că toți cetățenii sunt egali. Pis-
tele pentru biciclete sigure sunt doar o caracteristică arhitecturală sau un drept? 
O pistă sigură este un simbol al democrației. Arată că un cetățean pe o bicicletă 
de 30 de dolari este la fel de important ca un cetățean într-o mașină de 30.000 de 
dolari.12” (Enrique Peñalosa).

  

11 https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/01/21/phasing-out-cars-key-to-paris-
mayors-plans-for-15-minute-city/#49730d786952

12 https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/5-things-i-learned-en-
rique-pe-alosa/1010986/



Grădinile pierdute ale Bucureștiului

Cerasella Crăciun
  

Peisaj și Evoluție Spațial-Temporală, între Genius-Loci,  
Mesaj și Metodologie Aplicată
Exemplu de miracol1 al rezistenței și permanenței în timp și spațiu, „o insula lati-
na”2 supusă permanentelor presiuni istorico-politice generate de amplasamentul 
special și particular în zona considerată „placa turnantă” a estului Europei,  aflat la 
confluența multor zone sacre, căi de transhumanță si ulterior a drumurilor comer-
ciale care legau vestul de estul Europei, de Orientul Apropiat sau Asia, Municipiul 
București, apare în dovezile de atestare a culturii paleolitice și neolitice3 încă din 
anul 1800 i. Hr. pe malurile râurilor Dâmbovița și Colentina, în arealele actuale ale 
zonelor cartierelor Dudești, Lacul Tei și Bucureștii-Noi. 

La nivelul peisajului cultural, legenda povestește fondarea orașului de către un 
cioban bogat, conducător al mai multor păstori, pe nume Bucur, de unde și numele 
de ”Bucur-esci”/”Bucur-ești”, așezarea fiind amplasata pe un traseu sacru impor-
tant de transhumanță. Denumirea așezării umane, respectiv oiconimul ”București” 
îi denumește pe acei Bucur-ești, respectiv descendenţii lui Bucur, care s-au impus în 
comunitatea sătească inițial constituită.

Astfel, evoluția Bucureștiului pornește conform izvoarelor istorice, de la Bu-
cur, care dorind să apere comunitatea păstorilor de otomani, clădește o cetate pe 
malul Dâmboviţei, pe un loc sacru anterior, cu vechime mult mai mare, amplasat 
pe un traseu de transhumanță și fondează o biserică. Câteva sute de ani mai târziu, 
datorită creșterii economice și demografice a populaţiei din acea vreme, devine ce-

1   Vezi Brătianu, Gheorghe I., (1986), O enigmă și un miracol istoric: poporul român, Editura Știin-
țifică și Enciclopedică. 

2   MacKendrick, Paul (1978) Pietrele dacilor vorbesc, Editura Științifică și Enciclopedică, Bucu-
rești, pag.9. 

3   Vezi si Rosetti, Dinu V., (1932) Câteva așezări și locuințe preistorice din preajma Bucureștilor, 
Editura Institutul de arte grafice „Bucovina”, I.E. Toroutiu; Berciu, Dumitru (1967), Romania Before 
Burebista, Ancient People and Places, London; Gimbutas, Maria (1965) Bronze Age Cultures of Central 
and Easten Europe, The Hague.
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tatea de scaun a domnitorului Tării Românești. Întemeierea orașului este atestată 
in sec. XIV, de către Mircea cel Bătrân, iar din punct de vedere documentar la 20 
septembrie 1459, prin actul emis de Vlad Țepeș, prin care se întărește moșia unor 
boieri.

Iniţial era un mic sat amplasat, lângă o cetate de tip fortificat, ridicată pe râul 
Dâmboviţa în secolul al XIV-lea de Mircea cel Bătrân, considerată  a fi  situată lângă 
„satul începător al Bucureștilor” �, care s-a extins în secolul al XV-lea în paralel cu 
târgul deja existent in preajma cetăţii, aflat pe drumul de transhumanța care lega 
Munții Carpați de Dunăre, Marea Neagra si Imperiul Otoman, Orientul Apropiat 
și Asia. 

Ulterior, satele situate în vecinătate au fost încorporate treptat, devenind 
”mahalale” în cadrul urbei cu funcțiunea de pivot si coagulare a anumitor zone cu 
potențial strategic sau de cale de acces, amplasate de-a lungul axului structurant 
reprezentat de traiectului hidrografic al Dâmboviţei (Cotroceni, Grozăvești, etc.) și 
pe axul structurant al lacurilor Colentinei în etapa mai târzie.

Prima lucrare știinţifică scrisă despre începuturile istoriei bucureștene, care 
căuta să rezolve căutarea rădăcinilor capitalei actuale, a fost scrisa în anul 1891, 
de către locotenentul-colonel Dimitrie Papazoglu, care a adunat toate legendele și 
poveștile ţesute în jurul ”Cetăţii lui Bucur”, în lucrarea  “Istoria fondărei orașului Bu-
curești - capitala Regatului Român - de la 1330 până la 1850 – culeasă după mai mulți 
scriitori vechi”4, care adună informațiile cu referire la istoria orașului, între sec. XIV 
– XIX 5. 

Domeniul patrimoniului peisagistic al Bucureștiului pare redus ca importanță 
istorică, având în vedere și distrugerile iremediabile ale spațiilor verzi din perioa-
dele mai vechi și actuale, totuși  arhivele păstrează elemente valoroase și amintiri 
ale celebrilor Codrii ai Vlăsiei și ale grădinilor capitalei, o mare parte dintre aceste 
fiind din păcate dispărute astăzi6. Transformarea sau dispariția treptată ale acestor 
elemente importante de peisaj și fragmente de spații verzi se datorează transfor-
mărilor majore urbane, ca urmare a evoluției de dezvoltare a orașului în timp și 
spațiu, datorita urbanizării excesive sau a transformărilor în forță prin demolări 
și restructurări urbane, inclusiv ca urmare a aplicării voinței politice totalitare din 
perioada comunista. 

Stoparea acestor transformări și pierderi ale spațiului peisajului vechi cu valoa-
re morfo-tipologica, uneori chiar cu caracter arhetipal sacru, din păcate este conti-

4   Lecca, O.G., 1937, Dicţionar istoric, arheologic și geografic al României, București, pag. 94.
5   Reeditata Papazoglu, Dumitru (2005) Istoria Fondărei Orașului București, Capitala Regatului Ro-

mân, Editura Curtea Veche.
6   Legenda este preluata și în alte documente, precum monografia realizata în 1820 de consulul 

britanic William Wilkinson.
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nuata în prezent prin proiecte improprii, sub presiunea imobiliară și a companiilor 
de investiții, care sub umbrela unei necunoașteri a importanței istoriei și a spiritu-
lui locului (genius-loci), precum și a legilor permisive, dar și a unei autorități admi-
nistrative nefuncționale, doresc un avantaj rapid pecuniar, în detrimentul sănătății 
umane, a păstrării nealterate a istoriei locale si a peisajului urban. 

Cercetarea Grădinilor Pierdute ale Bucureștiului si-a propus o analiza pentru 
decriptarea germenilor de tip morfo-genetici de peisaj natural, antropic și cultural, 
corelată cu componenta istoric-evolutivă, studiul antropologic comunitar si social, 
etnologic si etnografic, lingvisticc si toponimic, dar si cu elemente particulare de 
peisaj cultural material si imaterial (unități morfo-structurale urbanistice, cadrul și 
viața urbana, tradiții, obiceiuri, cutume locale, etc.), care pot conduce către rezulta-
te valoroase în cercetarea istorică, peisagistică, antropologică, socială, arhitecturală 
și urbanistică a peisajului patrimoniului natural. 

Studiul Grădinilor Dispărute, în sens transdisciplinar7, a integrat materiale de 
tip arhivistice (documente și documentații), memorialistice, literare – culte (proza, 
poezie, amintiri) și populare (legende, povești ale locului, zicale și zicători popu-
lare, cântece vechi, port, simbolistică și iconografie populara), cercetări (istorice, 
antropologice, etnografice și etnologice, etc.), documentații urbanistice, proiecte 
și planuri existente care evidențiază istoria orașului8, precum și opere de artă care 
reprezintă imagini din Bucureștii de altă dată (gravuri, litografii, stampe, pictură, 
grafică, acuarelă), integrate în final prin analize multicriteriale și studii conexe (so-
ciale și antropologice).

Din punct de vedere metodologic, documentarea s-a realizat prin anchete cu 
specialiști, locuitori, persoane fizice și juridice, referitor la zonele adiacente și grădi-
nile dispărute propuse a fi studiate, urmate de analizarea și sortarea documentației 
pe categorii de informații obținute până la momentul actual, precum și catalogarea 
pe tipologii și categorii de spații verzi a informațiilor obținute până în prezent. 
Analiza situației existente în zonele/subzonele în care au existat grădinile dispă-
rute a evidențiat situația actuală și prezența unor posibile urme rămase în timp, 
iar concretizarea informațiilor și redactarea acestora în piese desenate (planuri) a 

7   Vezi si Proiectul Expozițional Palatul Suțu și Grădinile Pierdute ale Bucureștiului, derulat de Ce-
rasella Crăciun, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București în perioada martie - iunie 2015, 
precum și Proiectul Gradini Pierdute, realizat de Cerasella Crăciun, ca urmare a câștigării concursului 
de selectie de proiecte culturale organizate de Uniunea Arhitecților din România, decembrie - ianuarie 
2010.

8   Vezi Planning and Designing Sustainable and Resilient Landscapes (editori: Crăciun, Cerasella; 
Bostenaru-Dan, Maria), Seria: Springer Geography,  Editura Springer, 2014, in Partea I: ”Introduction 
– Research / Method / Transdisciplinarity – Metabolism.”- Craciun C., capitolul “ Pluridisciplinarity, inter-
disciplinarity and transdisciplinarity - methods of researching the metabolism of the urban landscape”(pag. 
3-14)
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condus la realizarea mai multor panouri care au fost puse în valoare printr-o suită 
formată din mai multe proiecte expoziționale și prin demararea unui forum inter-
activ. De asemenea, cu sprijinul Uniunii Arhitecților din România (U.A.R.) a fost 
organizat un eveniment public și o masă rotundă la care au fost invitați specialiști, 
membrii ai Academiei Române și persoane avizate în domeniu (arhitecți, urbaniști 
peisagiști, geografi, antropologi, istorici, ingineri horticultori), administrația na-
țională și locală, precum și studenți, personalități de alte profesii, publicul larg, 
locuitori și reprezentanți din mass–media.

Obiectivul  general al cercetării s-a constituit din  actualizarea informațiilor cu 
privire la peisajul bucureștean, precum și la promovarea, conștientizarea și infor-
marea diferitelor categorii de actori urbani, asupra importanței istoriei, a peisajului 
urban, cultural și a spațiilor verzi, cu rol în îmbunătățirea calității mediului natural 
și a sănătății populației. Acest obiectiv general este vital în sprijinul fundamentării 
unei politici de dezvoltare urbană pentru capitala. 

Dincolo de obiectivul specific focalizat pe metodologii de cercetare în peisaj, 
printr-o abordare transdisciplinară situată la contactul cu alte științe conexe, cerce-
tarea a abordat toate componentele peisajului (natural, antropic, cultural), precum 
și toate scările sale de abordare (de la detaliu, la mezzo- și macro-teritoriu).

Exemplele de grădini ce au fost cercetate si ulterior prezentate (inclusiv în 
cadrul suitei expoziționale)9, au fost alese pentru că sunt reprezentative pentru 
tipologii diferite de peisaj dispărute astăzi, cu rol important și determinant în 
crono-metabolismul și în cadrul sistemului complex de spații verzi istorice10, pre-
cum: „grădina simbol”, grădina reprezentativă, grădina publică/semipu-
blică/particulară, grădina monastică sau grădina de loisir și divertisment. 
Proiectul si-a propus in final, elaborarea unei metodologii de decriptare a tipolo-
giilor grădinilor specifice capitalei, precum și concretizarea acestora în elemente 
măsurabile, de tip indici, indicatori și bilanțuri teritoriale cantitative și calitative. 

S-au propus spre cercetare detaliata, mai multe etape de dezvoltare a patri-
moniului istoric de peisaj, în prima etapă cercetându-se Grădinile Pierdute din 
zona centrală actuală a Municipiului București, pe baza informațiilor arhivis-
tice, istoric-antropologice și urban-peisagistice cele mai vechi, respectiv următoa-
rele grădini: Domnească, Rașca, Bărăției, Suțu, Universala  / Universității, 

9   Printre planurile istorice utilizate ca suport în cercetare amintim: Plan 1770, Plan Bukurest – F 
Ernst (1791), Planul Borroczyn (1846), plan Alexander Nicolaevitz (1871), Ghidul Bucureștiului cu 
împrejurimile sale - Fredi Wahnig (1934), Planul Institutului Geografic al Armatei (1911), Noul Plan 
al Orașului București (1920), Planul Regulator (1935-1938), Planul topografic al Municipiului Bucu-
rești (1989), planuri satelitare succesive (după anul 2000).

10   Vezi Argument 2/2010, Studii și cercetări științifice de arhitectură și urbanism, (ISSN 2067-4252), 
Editura Universitară „Ion Mincu”, București, februarie 2011, capitolul „Studii și proiecte de cercetare”, 
articol Crăciun, Cerasella, Valori ale patrimoniului natural dispărut din arealul central al Municipiului 
București, pag. 9-19.
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Blanduziei, Oteteleșanu, Grădina Cu Cai, Union, grupate într-o tipologie a 
grădinilor pierdute din istoria Bucureștiului, pe categoriile enumerate mai sus. 

Cercetarea s-a continuat cu Gradinile Pierdute aflate în arealul situat în veci-
nătatea zonei centrale, precum: Procopoaia, Zdrafcu, Laptev, Gramont, Belve-
dere, Sărindari (Creangă), Șapte Nuci, Livedea Gospod, Vărar, Mitropoliei, 
Bellu. Studiul urmeaza a fi completat de o alta etapa de cercetare a grădinilor pier-
dute amplasate în vechile cartiere de tip mahala, inițial amplasate în periferia Bucu-
reștiului, acum făcând parte din zone urbane importante, precum grădinile: Orfeu, 
Scufa, Dudescului, Ivașcu, Eliad, Grand, Câmpul Elefterie, Ateneului, Heli-
ade, Gradinile Vilei Suter, a Palatului Bragadiru, a taberelor de infanterie, 
a Palatului Ghica, Via Gherase, Grădina cu Tei, Grădina seminarului cen-
tral, sau grădini terapeutice ale zonelor de sănătate (spitalele Filantropia, 
Odobleja, Spitalul militar, Sanatoriul de tuberculoza, Colentina, etc.)

Studiul a descoperit informații despre multe alte grădini dispărute cu loca-
lizare încă incertă sau care au condus la păreri diferite ale specialiștilor cu privire 
la amplasarea acestora pe planurile istorice existente, precum: Grădina cu duzi, 
Grădina Frunzărești, Grădina lui Matei, a Rudenilor, a Mavrocordaților, a 
Banului Nicolae Brâncoveanu, a Boierului Văcărescu, Grădina Mavrogheni, 
Herasca, Grădina Zugravului, Spirea, Grădina cu Tei, Grădinile situate la 
Nord-Vest de Biserica Sf. Vineri, la Sud-Vest de Biserica Olari, la Sud-Vest 
de Biserica Delea Noua, pe calea Rahovei, etc.

De asemenea, proiectul are valente de dezvoltare viitoare, prin extindere ul-
terioara in zona vechiului ideal propus de Centura Verde11, în Județul Ilfov 
sau în alte zone ale țării, unde există un mare număr de grădini istorice ale palatelor 
și conacelor românești.

Cercetarea transdisciplinară realizată, este însă o cercetare de tip continuu, 
supusă unui studiu bazat pe perpetua posibilitate de apariție a noi surse documen-
tare, arhivistice și imagini vechi, legate de aceste grădini pierdute, atât din surse lo-
cale, naționale dar și europene. Aceste surse noi, pot aduce precizări suplimentare 
cu privire la elemente importante istorice, urbanistice, arhitecturale și peisagistice 
dar și social-antropologice12 care pot contribui la creionarea atmosferei epocilor 
trecute cu privire la peisaj și spații verzi.

Dincolo de componenta de cercetare științifică de specialitate, proiectul și-a gă-
sit de-a lungul timpului, un loc special și în conștiința locuitorilor și a publicului larg, 
dezvoltându-se și ca proiect cultural și expozițional, fiind organizate patru expoziții 
succesive în timp, pe măsura apariției de noi informații  arhivistice importante.

11   Vezi și Buletinul AGIR, aprilie-iunie, nr.2/2014, articol Crăciun, Cerasella, Mobility and urban 
chrono-metabolism.the green spaces Sub-system within the complex landscape system, pag. 92-97.

12   Promovata la începutul sec. 20 de către Cincinat Sfințescu (1887-1955), considerat a fi fonda-
torul urbanismului în România. 
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Principalele experiențe pozitive din timpul elaborării proiectului, se referă la 
interacțiunea cu membrii și actorii urbani implicați, precum și descoperirea de noi 
informații și surse de cercetare în domeniul peisagistic și al patrimoniului natural 
sau cultural.

Partenerii implicați în dezbateri, au fost membrii ai: Facultății de Urbanism și 
ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, ai Uniunii Ar-
hitecților, Registrului Urbaniștilor si Ordinului Arhitecților din Romania, precum 
și alte cadre universitare cu studii, cercetări și preocupări în domeniul urbanistic, 
peisagistic, istoric și antropologic – care au contribuit la anchetele realizate pentru 
documentare, dar și membrii ai administrației locale implicați în domeniul patri-
moniului, protecției mediului și al administrării spațiilor verzi – care au contribuit 
la realizarea unei analize a situației actuale și la furnizarea de date; locuitori din 
arealele studiate sau cei care au locuit în trecut în zonele cercetate și care au furni-
zat informații interesante despre arealele cercetate, precum și despre importanta 
tematicii; ONG-uri și reprezentanți ai societății civile, cu preocupări în domeniul 
mediului și al protejării și conservării spațiilor verzi care au fostconsultați pe par-
cursul elaborării proiectului.

Studiul metodologic final13, de cercetare prin prisma trecutului istoric a vii-
torului orașului, a fost realizat în sensul depistării și teoretizării unor noi căi de 
soluționare a disfuncționalităților actuale și a strategiei necesare pentru dezvolta-
rea rezilientă14 viitoare a Municipiului București. Studiul și-a propus a sprijini și a 
forma un „pilon de cercetare” autentic pentru viitoare documentații de urbanism 
majore, strategii și proiecte urbane de anvergură sau cercetări specifice în domeniul 
amenajării teritoriului, urbanismului, peisajului și arhitecturii, patrimoniului și is-
toriei urbane locale. 

Multe elemente, au avut de cele mai multe ori un caracter determinant pentru 
destinul ulterior și morfo-tipologia unei așezări umane, uneori, în cazul Bucureș-
tiului având un aspect tragic la nivel comunitar și emoțional al memoriei populați-
ei. Schimbările majore, au fost de multe ori, rezultat nefiresc al unei voințe politice 
(demolări forțate, restructurări, conversii), în anumite cazuri, nefiind decenii la 
rând asimilate în memoria colectivă și nici în evoluția urbană reală, fizică și func-
țională, de multe ori ele au rămas morfo-tipologic ca o „rană” prezent integrată în 
patologia urbană, „neprocesată” metabolic în oraș. 

13   Vezi și articol Crăciun, Cerasella, Articol Antropologie si Peisaj. Între icon, arhetip și design con-
știent al memoriei unui loc, pag. 89-101), secțiunea de Antropologie Urbană, publicat în lucrările Con-
ferinței Naționale de Antropologie Urbană, organizată de Administrația Fondului Cultural Național, 
Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Societatea Culturala Clepsidra și Asociația 
pentru Antropologie Urbană, în parteneriat cu Institutul “Francisc Rainer” al Academiei Române, 
Editura Papirus Media, 2009.

14   Craciun, Cerasella, Metode de Abordare și Cercetare Exploratorii în Urbanism și Peisagistică. Epis-
temologia și Transdisciplinaritatea - Instrumente de cercetare a Peisajului Natural, Antropic și Cultural., 
Editura Universitară „Ion Mincu”, București, 2012.
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Este absolut necesară  în prezent creșterea interesului administrațiilor locale 
și centrale asupra fenomenului de decădere a calității vieții urbane și implicit, a 
sănătății organismului uman și urban15, prin realizarea unui bilanț real al cantității 
și calității spațiului verde din Municipiul București. De asemenea, co-interesarea, 
responsabilizarea și crearea unei platforme de dialog între diferitele categorii de 
actori urbani (factori de decizie, membrii ai opiniei publice și ai societăţii civile, 
public larg) în problematica peisajului și a spațiilor verzi este absolut necesară, dar 
numai cu implicarea specialiștilor în domeniu, care pot echipe din domenii conexe.

Stimularea reflecției și atitudinii critice în domeniul urban-peisagistic, precum 
și realizarea unui studiu ce poate sta la baza unui viitor instrument de monitoriza-
rea a sănătății populației și a creșterii calității vieții urbane pentru așezările umane 
din România16 este de asemenea un element important în viitor, ca și realizarea 
unui forum al Grădinilor Pierdute, unde grupurile țintă pot să participe interactiv, 
prin opinii, grup de discuții, postare de documente arhivistice, documente istorice 
personale, elemente de antropologie, „povești” ale grădinilor, fotografii de familie 
în grădini istorice, etc.17

Este necesară conservarea și punerea în valoare a patrimoniului peisajului na-
tural și evaluarea impactului și a calității intervențiilor asupra acestuia, trebuie sus-
ținut de difuzarea informației și sprijinirea formării profesionale, dar și a publicului 
larg în domeniul peisagisticii, urbanismului și a amenajării teritoriale. Este necesar 
a vedea si cerceta relația peisajului la nivel local urban, de detaliu, cu mezzo-peisa-
jul, respectiv cu zonele periferice, precum și cu o absolut necesara viitoare centură 
verde-galben–albastra a orașului, dezvoltata la nivelul macro-teritorial al zonei me-
tropolitane.

De asemenea, este importanta promovarea calității culturale a peisajului, ală-
turi de produsul de arhitectură și urbanism de calitate, prin popularizarea peisajului, 
ca ”mesaj” și ”vector de dezvoltare” în teritoriu, acesta nu trebuie văzut de autorități 
și investitori doar ca o zonă de restricții și „blocare” a dezvoltării urban-teritoriale. 

Un element important al proiectului este atenționarea și informarea adminis-
trațiilor locale și centrale asupra procesului permanent agresiv de diminuare a can-
tității și calității spațiului verde și a  spațiului public din București. Este necesară în 
regim de urgență, promovarea și realizarea cu specialiști a unor proiecte dedicate 
peisajului în toate componentele sale (natural, antropic și cultural), precum și pro-

15   Articol Crăciun, Cerasella, The smart mobility and the structuring of an intelligent and resilient 
urban system Model, pag. 98-102, în Buletinul AGIR, aprilie-iunie, nr.2/201. 

16   Vezi si Crăciun, Cerasella, Metabolismul Urban. O abordare neconvențională a organismului ur-
ban, Editura Universitară “Ion Mincu”, București, 2008, carte selecționată de un juriu internațional la 
BAB -  Bianuala de Arhitectură București 2008, Secțiunea Publicații.

17   Craciun, C., Methodes of Analysis, Diagnosis and Therapy in the Human Settlements’ Landscape, 
pag.869-879, in Horticulture - Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medici-
ne, Volume 66 (2), Cluj Napoca, 2009.
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punerii unui sistem coerent metabolic al spațiilor verzi, care să formeze un ade-
vărat sistem verde, integrând „zonele albastre” (ape, lacuri, zone umede) și „zonele 
galbene” (terenuri agricole, livezi, vii, etc.). De asemenea, studiul poate sta la baza 
unor viitoare legislații dedicate și metodologii de elaborare a documentațiilor de ur-
banism de tip peisagistic și a atlaselor de peisaj, care în prezent lipsesc în România. 
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Fig. 1. Sistemul de spații verzi, ape, grădini și livezi ale Bucureștiului la 1770-1791

(Plan prelucrat pe baza informațiilor istorice de dr. arh. Cerasella Crăciun și desenat de 
studenții urbaniști-peisagiști din cadrul specializării Amenajarea și Planificarea Peisajului, 
din Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” Bucu-
rești: Irina Luchian, Irina Ciobanu și Iulia Sârb, pe baza Planului Bucureștiului de la 1770 si 

Plan der Wallachischen Haupt Residentz Stadt Bukurest, realizat de F. Ernst)
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Fig. 2. Sistemul de spații verzi și terenurile agricole ale Bucureștiului la 1852

(Plan prelucrat pe baza informațiilor istorice de dr. arh. Cerasella Crăciun și desenat de 
studenta urbanist-peisagist Andreea Nicoleta Bunea, din cadrul specializării Amenajarea 

și Planificarea Peisajului, din Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” București, pe baza Planului Bukureștiului, realizat de Maior Baron 

Rudolf Artur Borroczyn, la comanda Domnului Barbu Dimitrie Știrbeiu)
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Fig. 3. Sistemul de parcuri și grădini amenajate la 1920

(Plan prelucrat pe baza informațiilor istorice de dr. arh. Cerasella Crăciun si de studenții 
urbaniști peisagiști din cadrul specializării Amenajarea și Planificarea Peisajului, din Facul-
tatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București: Irina 
Luchian și Anca Ionescu, pe baza Noului Plan al Orașului București, Ediție Oficiala, realizat 

de Căpitan Mihail C. If. Pantea, de la Marele Stat Major General al Armatei)
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Fig. 4. Sistemul de parcuri, grădini și ape la 1935-1938

(Plan prelucrat pe baza informațiilor istorice de dr. arh. Cerasella Crăciun și desenat de 
studenții urbaniști peisagiști din cadrul specializării Amenajarea și Planificarea Peisajului, 
din Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” Bucu-
rești: Irina Luchian, Irina Ciobanu, Eliza Georgescu și Iulia Sârb, pe baza Planului Regula-

tor al Orașului București)



Logistica urbană: soluții eficiente pe două roți

Violeta Mihalache

În martie 2011, Comisia Europeană adopta Cartea Albă a Transporturilor, care 
propunea câteva ținte extrem de ambițioase. Printre ele, și implementarea unei 
logistici urbane practic lipsite de CO2 în marile aglomerări urbane până în 20301. 
Adică, transportul de marfă în interiorul orașelor – livrările zilnice de mărfuri 
către magazine, de comenzi online, de mâncare comandată telefonic etc. -  ar 
trebui să se facă DOAR cu mijloace de transport nepoluante, în zece ani de acum 
înainte.

Cargo-biciclete electrice pentru transportul urban de marfă
Măsura nu este un moft, ci se bazează pe cifre îngrijorătoare: transportul de mărfuri 
reprezintă în UE, 10-15% din traficul urban și este responsabil pentru aproximativ 
25% din emisiile de CO2 produse de traficul urban, de 30-50% din alte substanțe 
poluante generate de trafic (particule și gaze de oxid de azot) și contribuie major la 
zgomotul ambiental în orașe, ca să nu mai vorbim și de ambuteiajele produse. 

Știu că pentru noi, zece ani e un termen foarte îndepărtat, motiv pentru care 
nu avem niciun fel de măsuri locale sau naționale. Dar, dacă noi avem timp, guver-
ne naționale, administrații regionale și consilii locale din foarte multe țări europe-
ne s-au apucat deja, de câțiva ani să testeze diverse soluții. Despre o astfel de soluție 
m-am gândit și eu să scriu în articolul de față, din cel puțin din două considerente: 
primul e că îmi plac soluțiile simple, aplicate, necostisitoare, care rezolvă proble-
mele și nu generează altele noi. Al doilea considerent e că această soluție simplă a 
antrenat un mecanism administrativ local, regional și național demn de întreaga 
noastră atenție și ... invidie.

Mi-au rămas în minte cuvintele unui domn care conduce primul centru de dis-
tribuție a mărfurilor din Suedia, operat cu cargo biciclete electrice, deschis în Gote-
borg: ”Nu putem să livrăm colete de 2,5 kg folosind camionete care cântăresc câteva tone 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=RO
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și stau blocate în trafic și poluează”2. Așa că, ei au înlocuit camionetele cu cargo-bici-
clete electrice livrând coletele de la centrul de distribuție până la client acasă, rapid, 
eficient și fără poluare. 

Studiile făcute la nivelul Uniunii Europene arată că 51% din deplasările motori-
zate făcute în scopul de a furniza mărfuri pot fi făcute cu ajutorul cargo-bicicletelor. 
Cargo-bicicletele sunt biciclete care au fost special concepute pentru a transporta 
marfă, fie că este grea sau ușoară, de mari sau mici dimensiuni. Capacitatea de în-
cărcare și prețurile acestor biciclete diferă: bicicletele mai ușoare au un preț care 
variază între 1.000 € - 2.000 € gestionând o sarcină de până la 80 kg, în timp ce bi-
cicletele mai grele costă între 2.000 și 12.000 €, fiind capabile să se transporte până 
la 350 kg. Studiile au arătat că timpul de încărcare/descărcare a unei cargo-biciclete 
este de 3-4 ori mai scurt decât al unei camionete care transportă aceleași produse, 
iar timpul de livrare în oraș, scade la jumătate. Sunt date publicate într-un ghid 
destinat primarilor pentru a-i convinge să susțină ciclo-curieratul3.

Dar, înainte de Goteborg, alte câteva orașe europene au încercat această idee: 
să utilizeze cargo-bicicletele, mecanice sau electrice pentru a transporta mărfuri sau 
chiar cumpărăturile săptămânale. De precizat că inițiativa a pornit de la primării și 
nu din mediul privat. Mai precis, cu câțiva ani în urmă, Primăria din Graz (Austria) 
printr-un proiect european a cumpărat câteva cargo-biciclete și a lansat un serviciu 
municipal, care s-a bucurat de un uriaș succes în rândul cetățenilor: cei interesați 
puteau împrumuta cu titlu gratuit o cargo-bicicletă, aflată în proprietatea munici-
palității, pe care o puteau folosi la transportul cumpărăturilor sau la aprovizionarea 
afacerii, bunuri pentru transportul cărora altfel, ar fi folosit mașina. Investiția a 
fost de câteva zeci de mii de euro. Dar la finalul proiectului, Municipalitatea din 
Graz a constatat că aproape toate firmele care împrumutaseră cargo-bicicleta, își 
achiziționaseră cel puțin una proprie și au renunțat la transportul cu mașina. Mo-
delul brevetat de cei de la Graz s-a răspândit rapid în orașe din Germania și Austria, 
iar acum există o platformă online care ușurează întreg procesul de închiriere4.

În Austria, de la nivel local, schema de ajutor s-a mutat la nivel național, iar 
acum, Guvernul de la Viena are o linie de subvenții destinate companiilor, organi-
zațiilor religioase și celor non-profit, precum și primăriilor care doresc să achiziți-
oneze o cargo-bicicletă electrică. Subvenția este de 500 de euro/cargo-bicicletă. La 
nivel de local, se acordă subvenții similare persoanelor fizice care cumpără acest 
mijloc de transport.

2 https://www.eltis.org/in-brief/news/gothenburg-opens-swedens-first-logistics-center-elec-
tric-cargo-bikes?fbclid=IwAR28za0qLTYZyfGHvU2sG8zFrWmMdjv7lewcr4rAjd0SHg1ndN0J6Oh-
kEzk

3 http://www.cyclelogistics.eu/sites/default/files/downloads/CCCB-Mayors-Guide_SCREEN.
pdf

4 https://www.das-lastenrad.at/
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În Belgia, la Ghent, lucrurile au mers cu un pas mai departe: subvenția acor-
dată de Primărie este condiționată de dovada radierii mașinii personale și este 
direcționată doar spre persoanele fizice5. La fel se întâmplă și la Paris, unde sub-
venția este de 600 de euro și este condiționată de renunțarea la mașina persona-
lă6.

De departe, cea mai îndrăzneață schemă de sprijin financiar o are Guvernul 
de la Londra. Ministerul Transporturilor din Marea Britanie oferă anual un fond 
de 1,2 milioane de lire firmelor private și primăriilor pentru achiziționarea de 
cargo-biciclete. Subvenția acoperă 100% costurile achiziției. Primăriile și firmele 
private nu concurează pentru același fond de bani, fiecare tip de entitate are o 
linie de finanțare distinctă și perioade diferite pentru depunerea aplicației. Ra-
ționamentul celor de la Ministerul Transporturilor e clar: ”Aceste fonduri sunt un 
sprijin pentru firmele din întreaga țară, în eforturile lor de a adopta soluții de transport 
cu emisii reduse de carbon. Cargo-bicicletele electrice ajută la reducerea ambuteiajelor și 
la îmbunătățirea calității aerului, oferind în același timp economii importante la costul 
combustibilului.” 7

Dar, subvenția nu este singurul mod în care administrațiile publice locale se 
implică în promovarea acestui mod nepoluant de transport al mărfurilor. Scriam 
puțin mai sus că Primăria Graz a înființat un serviciu public care gestionează car-
go-bicicletele. La fel se întâmplă și la Bremen (Germania), unde grație unui proiect 
european, locuitorii pot închiria cu titlu gratuit o cargo bicicletă, timp de trei zile, 
pentru deplasările și cumpărăturile zilnice8. 

La Barcelona (Spania), Primăria a găsit o altă modalitate de implicare. Aici, 
se derulează, de mai bine de doi ani, un proiect – GrowSmarter – care caută me-
tode eficiente de livrare în zona istorică a orașului, al coletelor rezultate în urma 
cumpărăturilor online. Orașul vechi este o zonă dens populată, cu străzi înguste, 
ceea ce îngreunează accesul mașinilor de livrare. În plus, mărfurile pot fi livrate cu 
furgonete doar dimineața și noaptea, datorită reglementărilor de circulație. Așa că, 
prin proiect a fost înființat un serviciu de livrare a acestor colete cu ajutorul car-
go-bicicletelor electrice, care nu au nicio restricție de timp. Implicarea Primăriei a 
fost amenajarea unui centru de distribuție, unde ajung toate aceste colete aduse de 
camioane, și care este amplasat în apropierea zonei istorice. Firma de curierat, care 
utilizează cargo-biciclete pentru a le livra de la centru acasă la client, are permisiu-

5 https://ecf.com/sites/ecf.com/files/FINAL%20for%20web%20170216%20ECF%20Repor-
t_E%20FOR%20ALL-%20FINANCIAL%20INCENTIVES%20FOR%20E-CYCLING.pdf

6 https://www.bicycling.com/news/a20049353/paris-electric-bikes-cargo-bikes-subsidies/?fb-
clid=IwAR0UmkRbmOp1LO9e2FWrASvQQvzVMOSIao_lSP45qus02mhZEt-FUzlMzNY

7 https://cyclingindustry.news/1-2m-e-cargo-bike-funding-made-available-for-local-authori-
ties/?fbclid=IwAR0SErosegucd1Jp6t3PC0vNbbHtmvjuNx2JCVx_ioUa_yrCbcOd0qaVZYg

8 https://civitas.eu/news/civitas-sunrise-brings-cargo-bikes-bremen?fbclid=IwAR19_7pX-
G1wNrq2HCh2EuDfloEIJF8Qy95NBQKPINhcksl6_dFPN2c1CE_o
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nea de a folosi gratuit acest centru, cu condiția de a colecta și furniza date Primăriei 
referitoare la amploarea acestui serviciu9. 

Dincolo de simplitatea soluției, este de apreciat implicarea administrațiilor pu-
blice din aceste țări, în susținerea unei măsuri rapid adoptată de agenții economici, 
dar și de populație, pentru a rezolva distribuția mărfurilor „pe ultimul kilometru”, 
într-un mod eficient și nepoluant. Și pentru că atunci când o soluție se validează 
la nivel local, firesc e ca și administrația centrală să reacționeze, nu pot să închei 
acest șir de exemple europene fără a menționa o inițiativă parlamentară din Spania 
și Belgia. Aici, cele două parlamente au adoptat reglementări naționale de scădere 
a TVA-ului la vânzarea bicicletelor și a cargo-bicicletelor. Dacă în Spania vorbim 
despre o scădere a TVA-ului de la 21 la 10%10, în Belgia propunerea este și mai 
drastică: de la 21 la 6%. Pentru a intra în vigoare aceste măsuri este nevoie de acor-
dul Comisiei Europene pentru scăderea TVA-ului. De altfel, Comisia a publicat deja 
o revizuire a Directivei Europene privind TVA-ul, în care ar fi posibilă o reducere a 
TVA-ului (sau chiar TVA zero) la vânzarea bicicletelor/cargo-bicicletelor mecanice, 
negocieri purtându-se pentru introducerea bicicletelor electrice în aceste modifi-
cări legislative11.

Și cum mobilitate urbană eficientă fără marketing, PR și publicitate nu există, 
bineînțeles că și cargo-bicicletele au adoptat acest model. Vă propuneam mai sus să 
răsfoiți Ghidul pentru Primari - A Mayor’s Guide to Cargo Bikes – unde găsiți mo-
dele de bună practică pentru utilizarea cargo-bicicletelor: de la Viena, Copenhaga, 
Basel, Oslo, San Sebastian, și până la Strasbourg, utilizarea acestui mijloc de trans-
port este la fel de răspândită. 

Iar dacă Ghidul nu v-a convins, nu-i nimic, lucrurile se rezolvă: anual, câte un 
oraș european găzduiește un festival internațional și conferință pe tema cargo-bi-
cicletelor: International Cargo Bike Festival12, care adună zeci de producători de 
cargo biciclete, experți în mobilitate urbană și mult peste o sută de mii de vizita-
tori. Anul acesta, agenda Festivalului se deschide astfel: ”Cargo-bicicletele reprezintă 
o componentă cheie în eforturile pentru atingerea obiectivelor de reducere a impactului 
logisticii asupra orașului și de a face centrele orașelor noastre mai sigure, mai curate și 
mai viabile.”

Q.E.D.

9 https://horizon-magazine.eu/article/electric-bikes-and-silent-trucks-green-goods-deliveries.
html?fbclid=IwAR1M4JItGALGvnuz9870gcbKEXwBWf3S9vDIfoezKrAxFQYyVQRcYGjzMZs#utm_
source=Facebook&utm_medium=share&utm_campaign=Deliveries

10 http://www.ciclosfera.com/iva-de-las-bicicletas/
11 https://ecf.com/news-and-events/news/belgian-parliament-calls-reduced-vat-bike-and-e-bi-

ke-sales?fbclid=IwAR2jjWU1b8WQgv6az3hjLzkyHs9svmKz2F_WG1BBryL3B4H_x3aJfEn9DHI
12 https://cargobikefestival.com



Soluții de la cetățeni pentru orașe verzi și prietenoase1

Dorian Curcanu

Radiografia parcurilor din Timișoara reprezintă o analiză obiectivă și sistematică 
a spațiilor verzi principale din orașul de pe Bega. 

Marea majoritate a parcurilor din zona centrală a Timișoarei se află într-un 
stadiu precar, iar problemele frecvent întâlnite la acestea, desprinse în urma anali-
zei parcurilor și a evaluării generale, sunt lipsa curățeniei, lipsa întreținerii spațiilor 
verzi și lipsa diverselor elemente de mobilier urban.

Din punct de vedere al infrastructurii, spațiului verde și al curățeniei, multe 
parcuri sunt deficitare, iar din punct de vedere al elementelor multifuncționale, 
culturale, artistice, turistice și al integrării activităților economice, doar un număr 
limitat de parcuri prezintă aceste aspecte.

Analiza susținută de un număr de peste 140 de fotografii este realizată pe un 
număr de 12 parcuri:

1   Material publicat anterior pe platforma UrbanizeHub, la adresa https://urbanizehub.ro/solu-
tii-de-la-cetateni-pentru-orase-verzi-si-prietenoase/
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Motivul principal pentru realizarea acestui raport este nevoia de a crește cali-
tatea vieții pentru cetățenii care locuiesc în orașul Timișoara și de a atrage atenția 
autorităților locale asupra implementării unui plan real de îmbunătățire a ariilor 
verzi din zona centrală a orașului. Pe termen mediu și lung, viziunea generală este 
construirea un brand și dezvoltarea unei culturi originale în jurul parcurilor cen-
trale ale Timișoarei. Centrul orașului, prin parcurile sale, ar trebui să devină o reală 
atracție turistică, prin care urbea să fie promovată la nivel național și internațional. 
De asemenea, ele să devină zone de sustenabilitate care să contribuie la reducerea 
efectului de ,,heat island” și la îmbunătățirea stării de spirit a locuitorilor săi.

Urmând exemplele proiectului  Green Surge un proiect colaborativ între 24 de 
parteneri din 11 țări, finanțat de Comisia Europeană prin Schema FP7 și găzduit de 
University of Copenhagen, s-a realizat o listă a criteriilor de analiză pentru parcurile 
centrale din Timișoara.  Cele șase criterii de analiză sunt următoarele: infrastruc-
tură, curățenie și aspect estetic, calitatea spațiului verde, multifuncționa-
litatea parcurilor, elementele culturale – artistice – turistice și integrarea 
activităților economice.

În urma analizei fiecărui parc am decis acordarea unui calificativ între o stea 
și patru stele.  Calificativele acordate fiecărui parc în urma analizei bazată pe cele 6 
criterii și raportate la parcul ideal descris în Green Surge:

1. Primele parcuri cu 3 stele: 
•  Parcul Rozelor
•  Parcul Justiției
•  Parcul Copiilor
•  Grădina Botanică din Cluj-Napoca
2. Parcuri cu 2 stele 
•  Parcul Regina Maria 
•  Parcul Catedralei 
•  Parcul Botanic din Timișoara 
3. Parcuri cu o stea 
•  Parcul Civic (Cetății) 
•  Parcul C.D. Loga 
•  Parcul I.C. Brătianu 
•  Parcul Iancu Huniade 
•  Parcul Andrei Mocioni 
Niciunul din parcurile analizate nu a atins punctajul maxim de 4 stele. Media 

artimetică a punctajelor este 1.81.
Marea majoritate a parcurilor din zona centrală a Timișoarei se află într-un 

stadiu precar, iar problemele frecvent întâlnite la acestea, desprinse în urma anali-
zei parcurilor și a evaluării generale, sunt lipsa curățeniei, lipsa întreținerii spațiilor 
verzi și lipsa diverselor elemente de mobilier urban.
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Din punct de vedere al infrastructurii, spațiului verde și al curățeniei, multe 
parcuri sunt deficitare, iar din punct de vedere al elementelor multifuncționale, 
culturale, artistice, turistice și al integrării activităților economice, doar un număr 
limitat de parcuri prezintă aceste aspecte.

Dacă este să supunem unei statistici cele 11 parcuri din Timișoara deja anali-
zate, calculând astfel media aritmetică a punctajelor acestora, obținem un califica-
tivul general de doar 1.81 din 4 stele, ceea ce reprezintă un calificativ foarte slab în 
opinia noastră, deoarece credem că un parc trebuie să obțină minimum 3 stele din 
4 pentru a fi considerat acceptabil.

Infrastructură: La nivel de infrastructură, cel mai apreciat este Parcul Justi-
ției, iar cel mai dezapreciat este parcul Andrei Mocioni.

Parcul Justiției din Timișoara a luat 3 stele în topul Parcurilor, fiind apreciat la curățenie, 
estetică, calitatea spațiului verde și infrastructură.  Sursă foto Wikipedia. 

Curățenie și aspect estetic: Din punct de vedere al curățeniei și esteticii, 
Parcul Justiției este cel mai curat și cel mai estetic dintre toate, iar parcurile Andrei 
Mocioni și Iancu Huniade sunt cele mai neîngrijite și mai inestetice.

Calitatea spațiului verde: În ceea ce privește spațiul verde, ultimele locuri 
din clasament le sunt distribuite următoarelor parcuri: Parcul Andrei Mocioni, Par-
cul Loga, Parcul Civic, Parcul Huniade și Parcul I.C. Brătianu, iar primul loc îi revine 
Parcului Justiției.

Dacă la capitolele infrastructură, spațiu verde, curățenie și aspect estetic pu-
tem spune că avem un câștigător clar, Parcul Justiției, la capitolele multifuncționa-
litate, elemente culturale, artistice, turistice și integrarea activităților economice 
nu avem momentan niciun parc care să răspundă acestor criterii. Problema este că 
aproape 90% dintre parcurile deja existente nu și-au atins nici măcar jumătate din 
potențial dacă este să facem referire la cele trei capitole menționate mai sus.
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Multifuncționalitatea parcurilor:  Singurul parc care se poate încadra unui 
nivel mediu de satisfacție din punct de vedere al multifuncționalității este Parcul 
Copiilor, dar din punct de vedere al mentenanței periodice, acesta se încadrează 
unui nivel minim de satisfacție.

Parcul Copiilor a primit 3 stele in topul nostru. Sursă foto Eventya 

Elemente culturale, artistice și turistice: Elementele de acest tip se găsesc 
răzleț în anumite parcuri, cum ar fi Parcul I.C. Brătianu, Parcul Regina Maria și Par-
cul Iancu Huniade, dar ele nu sunt întreținute periodic, fapt ce a dus la o degradare 
a acestora.

Integrarea activităților economice: Integrarea activităților economice în-
tr-un parc reprezintă un concept destul de nou în țara noastră. Dacă este să exem-
plificăm un parc din Timișoara în care se practică aceste activități, atunci nu putem 
face referire decât la Parcul Copiilor, locul în care putem găsi doar două puncte de 
vânzare mobilă (mașină de înghețată și cafenea pe roți).

Parcul Rozelor, unul dintre cele mai îndrăgite parcuri de timișoreni ce găzduiește o serie 
de evenimente. A primit 3 stele in topul Parcurilor din orașul de pe Bega. Sursă foto: Eye 

in The Sky 
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Soluțiile propuse de unii dintre cetățeni sunt soluții de ansamblu (cum ar fi 
realizarea unui masterplan de parcuri) dar și soluții specifice ce țin individual de 
parcurile din Timișoara.

Soluție de ansamblu: Masterplan parcuri
Se pot aduce o serie de pachete de soluții pentru fiecare parc în parte, fără a se ține 
cont de specificul parcului în cauză sau de cel al parcului vecin, dar  această abor-
dare este una greșită și ineficientă, deoarece nu face altceva decât să ,,peticeasă” 
lucrurile.  Parcurile zonei centrale trebuie să reprezinte un simbol, devenind veri-
tabile atracții turistice atât la nivel național, cât și la nivel internațional, iar pentru 
această reușită este necesar și imperativ crearea unui masterplan integrat al celor 
12 parcuri centrale. Parcurile centrale reprezintă o moștenire impresionantă motiv 
pentru care acestea trebuie să devină o adevărată emblemă a Timișoarei, locuri care 
să fie vizitate atât de cetățenii orașului, cât și de turiști.

Ca acest brand să devină realitate, nu este îndeajuns să existe doar un grup de 
funcționari publici sau un birou de arhitectură care să conceapă, să redacteze și să 
implementeze un masterplan integrat. Noul concept trebuie să aducă laolaltă spe-
cialiști de design integrat, specialiști în design de mobilier urban, de peisagistică, 
de arhitectură, de horticultură, de biodiversitate, de marketing, de branding, de 
publicitate, de reabilitare, de turism și de fonduri europene. Master planul va avea 
rolul de a combina armonios atât elementele de infrastructură, de estetică, de men-
tenanță, de spațiu verde, de culturalitate, de turism, de artă, cât și cele multifunc-
ționale și economice, realizând totodată o interconectivitate a parcurilor și creând 
astfel o poveste frumoasă a unui brand puternic. Fiecare parc trebuie să exprime o 
poveste proprie, oferindu-i vizitatorul șansa de experimentare.

Soluții specifice
Există posibilitatea să mai treacă ceva timp până la întocmirea unui masterplan in-
tegrat, realizat de către specialiștii domeniilor. În acest sens, sunt necesare lucrări 
de reabilitare care să ducă parcurile problematice ale zonei centrale la un nivel ac-
ceptabil. Soluțiile specifice care pot fi aplicate rapid la capitolele infrastructură, cu-
rățenie și spațiu verde sunt ușor de dedus din radiografia realizată. Infrastructura 
tuturor parcurilor, exceptând Parcul Justiției, are nevoie de o intervenție rapidă de 
reparații, de igienizare și de vopsire a băncilor, a coșurilor de gunoi, a sistemului de 
iluminat, a căilor de acces și a zonelor albastre, îndeosebi a celor din Parcul Botanic.

La capitolul curățenie, administrația publică trebuie să aibă în vedere întocmi-
rea unui dosar cu fișe a tuturor lucrărilor de curățenie specifice fiecărui parc. Deși 
soluția este relativ simplă, administrația întârzie cu implementarea acesteia, chiar 
dacă e vorba de o soluție eficientă și realizabilă cu un minimum de  efort.
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Parcurile au nevoie de curățenie săptămânală și sezonieră. În spațiile verzi 
unde iarba a crescut foarte mult, trebuie intervenit cu diverse lucrări de grădinărit, 
intervenție necesară și în cazul tufelor de pe marginea aleilor. Totodată, trebuie 
intervenit cu lucrări de eradicare a buruienilor și de aplicare a tratamentelor horti-
cole, iar peticele de gazon care lipsesc trebuie să fie completate cu iarbă de același 
fel și de aceeași calitate.

Din punct de vedere al multifuncționalității, al elementelor culturale, artistice, 
turistice și economice, se poate întocmi o listă foarte lungă a elementelor ce pot fi 
dispuse în parcuri, dintre care amintim doar câteva, și anume: aparate de fitness, 
șezlonguri, mese de șah, de table sau de ping pong, perete de cățărat, piste de aler-
gat, zone pentru skating, foișoare sau scene pentru evenimente, spații multifuncți-
onale, hamace, locuri de citit, tururi turistice, cafenele, galerii de artă și/sau diferite 
tipuri de spații economice ș.a.m.d.

Considerăm că ar fi greșit să propunem direct elemente funcționale, culturale, 
artistice, turistice și/sau economice în parcuri. Propunerea și implementarea ele-
mentelor trebuie să survină în urma unei analize realizate de către specialiștii din 
cadrul masterplanului integrat. Aruncarea aleatorie a elementelor în fiecare parc 
încalcă principiul integrării interdisciplinelor de specialitate menționate anterior. 
Putem propune anumite soluții, care sunt pertinente într-o oarecare măsură la mo-
mentul de față, dar riscul ar fi ca acestea să fie scoase cu totul din circuit în urma 
masterplanului.

Acest gen de abordare integrată ar putea fi realizat pentru toate parcurile din 
orașele din România, astfel încât cetățenii să se bucure de orașe verzi și prietenoase.

 
 



ORAȘUL PARTICIPATIV

Noua gândire în planificarea urbană – un proces  
de negociere și dialog comunitar

Luiza Spiridon

Ce ar mai fi nou de spus despre urbanismul participativ 
Tendințele de a introduce abordări de tip participativ în gestionarea sistemelor ur-
bane au început să ia amploare odată cu dezvoltarea discursului critic împotriva 
planificării de planșetă. Nume precum Jane Jacobs, extensie remarcabilă , Henri 
Lefebvre, promotor vehement al dreptulul cetățenilor la oraș, sau Jahn Gehl, ar-
hitectul orașelor pentru oameni, sunt tot mai frecvent invocate de către grupurile 
formale sau informale al căror scop este acela de a crea o schimbare în modul în care 
orașul e perceput, respectiv de a îmbunătăți experiența urbană a locuitorilor săi. 

Cei trei, deși aparținând unor decade diferite, au în comun ideea lui Le Favre, 
care oferă un context favorabil dezvoltării stării de libertate, degajare, dar totodată  
și asumare. Omul nu e cel responsabil să se îngrijească de orașul său, să îl țină în 
bune condiții, să îl mențină curat, ci cel care are dreptul de a face din orașul în care 
trăiește (orașul său) - un mediu în care să se simtă bine, incluzând aspectele ante-
rior menționate. Schimbarea de paradigmă conturează așadar pretextele necesare 
pentru ca atât comunitățile cât și indivizii să devină mult mai receptivi la ceea ce 
înseamnă orașul și ce beneficii pot avea din relația cu el, ca mediu construit, colecție 
de peisaje și funcțiuni, plajă socială și de divertisment, etc.  

La Bienala de Arhitectură de la Veneția din anul 2012, Pavilionul Statelor 
Unite avea ca  temă SpontaneousInterventions: Design Actions for the Common Good, 
deschizând vizitatorilor o lume-expoziție a intervențiilor participative din ultimii 
treizeci de ani1 - reflexii ale nevoii omului de a interacționa cu mediul în care tră-
iește și își desfășoară activitatea, pe de o parte, reacție la lipsa de atenție și interes 
a administrațiilor publice pentru problemele de calitate a vieții urbane cu care co-
munitățile se întâlneau și se întâlnesc în continuare în spațiul public. Abordarea 
curatorilor pavilionului a frapat prin retragerea de la linia elitismului soluțiilor de 
arhitectură în favoarea aspectelor practice și a fost aplaudată de către public, astfel 

1   https://www.dezeen.com/2012/09/01/united-states-pavilion-at-the-venice-architecture-bi-
ennale-2012/
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încât conceptul a ajuns să fie prelungit cu ocazia Bienalei din 2018 printr-o nouă 
expoziție – Dimensions of citizenship2. 

Ce e calitatea vieţii urbane și de ce nici chiar modelele orașelor ideale nu 
au reușit să gestioneze optim premisele asigurării ei? 
Studii efectuate in vederea asigurării calității vieţii urbane prin intermediul plani-
ficării urbane sunt destul de puţine. Notabil in acest sens ar fi Christopher Alexan-
der, care prin lucrarea sa A Pattern Language urmărește stratificarea vieții urbane 
și analiza acestor straturi în mod separat, astfel încât să poată reduce gradul de 
complexitate ce derivă din interacțiunea lor și, implicit, să aibă acces la o scară a 
detaliului mai apropiată de scara percepției umane. Lucrarea promovează impor-
tanța funcțiilor (subfuncțiilor) urbane, a dimensionării comunităților, a asigurării 
accesibilității, etc. concepte ce au fost preluate ulterior și transformate, adaptate, 
detaliate. Cu toate acestea, astfel de studii își situează apariția în momente istorice 
caracterizate deja de un supraplus al mediului construit, rolul lor neputând depăși 
dimensiunea analitic-critică.  Pe de altă parte, urmărind studiile mult anterioare 
realizate în vederea conturării unor modele de orașe ideale, regăsim deosebit de 
influente aspectele economice, în contrast cu celelalte aspecte care prin interde-
pendență ar asigura ceea ce azi numim calitatea vieții. Conceptele de calitate a vieții 
și calitate a vieții urbane au început să atragă interesul cercetătorilor abia târziu 
– ultimii 40-50 de ani (în aceeași perioadă cu A pattern language) astfel încât se 
confruntă cu dificultatea de a fi integrate. 

Arhitectura participativă și/sau urbanismul participativ?
Dacă începuturile mișcării situaționiste în urbanism își au rădăcinile ancorate în 
zona europeană, în tendințele anarhiste ale mișcării socio-politice din anii 50, efec-
tele acesteia ducând la creșterea preocupării pentru psihogeografie, (Guy Debord), 
dezvoltarea hărților senzoriale și definirea experiențelor urbane prin intermediul 
relației cu mediul construit și locuit, dinamic, pe continentul american mișcările 
participative au început să ia amploare mai târziu, prin anii 70. Ele s-au dezvoltat 
inițial în mod organic, fără suportul unor  vectori de influență teoretici, ci mai pro-
babil sub influența tendințelor de eliberare pe de o parte, respectiv de emancipare 
culturală pe de alta, caracteristice perioadei respective. Mișcarea hippie, mișcarea 
ecologistă sunt doar câteva din mișcările sociale care converg în acest moment is-
toric, susținând cultura activistă, reactivismul, asumarea spațiului de exprimare 
și decizie – guerilla gardening, parcările informale pentru bicicete, intervenții de 
ameliorare a unor parcări sau intersecții, magazinele și cafenelele pop-up, străzi 

2   https://www.designboom.com/architecture/us-pavilion-dimensions-citizenship-venice-bien-
nale-06-06-2018/
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deschise, străzi dedicate jocurilor, pietonizarea temporară, festivaluri și târguri 
stradale, pre-revitalizarea unor situri abandonate, etc. Practic toate acestea au ca 
factor comun diverse operațiuni de remediere sub forma unor acupuncturi, priori-
tizând intervențiile în funcție de nevoile comunității. 

Concepte convergente în contextul mondial ?
Urbanismul participativ poate fi definit ca o mișcare mondială ce are ca scop promo-
varea unui management al orașului bazat pe comunitate, în care membri acesteia, 
împreună cu întreprinderile locale, investitori, organizațiile non-profit și reprezen-
tanții administrațiilor locale gestionează în mod colectiv proiectele de dezvoltare 
urbană. În momentul de față, există mai multe tendințe: DIY urbanism, urbanism 
informal, urbanism tactic, urbanism tempoprar. Acestea se referă la intervenții în 
spațiul public, întreprinse de cetățeni, cu sau fără implicarea autorităților, putând 
fi chiar în opoziție cu reglementările și politicile de dezvoltare existente – acestea 
pot reprezenta din acest punct de vedere atât o amenințare la buna dezvoltare și 
implementare a planurilor existente, cât și o oportunitate, dacă autoritățile publice 
găsesc mijloacele prin care să colaboreze cu cei interesați să se implice în îmbu-
nătățirea condițiilor de trai local. Ele reflectă preocupările comunităților - sociale, 
culturale, spațiale și de mediu, precum și economice, în corelație cu pilonii dezvol-
tării sustenabile, fiind abordări mai accesibile din punct de vedere al consumului 
de resurse și au ca scop ameliorarea spațiului public și crearea de spații publice al-
ternative de petrecere a timpului liber, spații pentru artă sau evenimente culturale, 
contribuind implicit la creșterea gradului de coeziune socială.

Tipurile de procese participative, colaborative, gestionate de către comuni-
tăți exclusiv pot fi clasificate în mai multe moduri. Din punct de vedere al modu-
lui în care apar, ele pot fi organice, situație în care mai mulți membri se întâlnesc 
spontan într-un anumit spațiu și încep să organizeze diverse activități, eveni-
mente sau să mobileze spațiul, ori planificate, situație în care comunitatea e re-
prezentată prin intermediul unei asociații care gestionează procesul și de cele 
mai multe ori și relația cu administrația publică. Din punct de vedere al evoluției 
proceselor, acestea pot fi liniare, de tip drop-by-drop, când unui spațiu i se aduc 
modificări în mod treptat, extinzând și îmbunătățind de fiecare dată soluția pre-
cedentă (exemplul grădinilor urbane comunitare) sau ciclic, când activarea unui 
spațiu se realizează prin organizarea unor evenimente care sunt reluate la un 
anumit interval de timp (exemplul târgurilor sau festivalurilor stradale, a verni-
sajelor sau concertelor în aer liber). În unele situații, acestea dezvoltă un caracter 
radial, în sensul că generează un momentum destul de puternic, încât intervenția 
în spațiul public și interacțiunea afectivă cu acesta devine un bulgăre de zăpadă 
la nivel comunitar.
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Deși conceptul de urbanism participativ se definește practic prin raportare la 
context, există unele tradiții metodologice care s-au consolidat în ultimii ani și care 
sunt utile mai ales în promovarea practicilor participative cu grad maxim de impli-
care, ajutând la desfășurarea corectă a acestora. Aceste metodologii se dezvoltă însă 
ca rezultat al unor experiențe proprii ale grupurilor de inițiatori și deși funcționea-
ză precum suport, fără a lua în considerare aspectele teoretice privind apariția și 
evoluția conceptului, rămân adesea insuficiente, conducând spre eșec.

Având în vedere conformația urbanismului participativ, aflat la intersecția 
dintre zonele social, urban și legislativ, și contextul apariției acestuia, marcat de 
revoluția tehnologică și creșterea demografică în strânsă relație cu aspectul econo-
mic, importanța identificării nevoilor reale ale comunităților și traducerea lor în 
răspunsuri pertinente devine vitală în construirea proceselor participative strate-
gice la nivel urban.

Cum e la noi comparativ cu „afară”?
In ceea ce privește planificarea urbană, aceasta poate fi efectuată la scări diferite, 
astfel încât putem vorbi de micro, mezzo și macro-planificarea participativă a ora-
șelor, având implicații diferite din partea administrațiilor publice.

În Spania de exemplu,  mișcarea socială 15M a avut ca efect implementarea 
conceptului de bugetare participativă. Orașul pe care l-am vizitat și în care am 
avut ocazia să fiu implicată în procesele de planificare participativă, Peligros, este 
un oraș-dormitor din proximitatea Granadei și se bucură, la fel ca multe orașe, 
de asumarea de către conducerea administrativă a întoarcerii unei cote din taxe 
înapoi către comunități, în vederea soluționării problemelor lor. În acest sens, în 
procesul gestionării surselor, sunt implicați studenți arhitecți și/sau urbaniști, 
responsabili cu analiza socială, culturală, arhitecturală, peisagistică, urbanistică, 
precum și un grup motor constituit din reprezentanți ai comunității. Se organi-
zează întâlniri cu întreaga comunitate, se înregistrează problemele identificate de 
acestea, cărora arhitecții le aduc soluții. Acestea sunt mai departe supuse unei dez-
bateri, votate, prioritizate în funcție de importanță sau relevanță și apoi propuse 
spre implementare. 

În România, procesele participative sunt mai puțin vizibile, aste neînsemnând 
că ele nu există. În prezent, ca etapă evolutivă în procesul de sedimentare al urba-
nismului participativ se remarcă proiectele ce promovează o cultură a ”activismului 
civic urban”. Deși practicile emergente strategice se află în zona de început, dezvol-
tarea acestora urmărește un grafic în creștere.  Cu toate că densitatea unor astfel 
de activități primează în capitală, proiecte precum ”La terenuri” sau ”Revendică-ți 
cartierul” au început să se dezvolte și în Cluj, iar mai recent pe harta proceselor 
participative s-au alăturat și Timișoara, Iași și Oradea. 
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În Timișoara, asociația In comunitate a încercat să stabilească chiar o meto-
dologie pentru buna dezvoltarea a proceselor participative, luând spre studiu zone 
cu caracteristici spațiale și socio-culturale diferite și apelând la surse de finanțare 
diferite, pentru a testa viabilitatea și sustenabilitatea soluțiilor propuse împreună 
cu comunitatea.   În vederea bunei desfășurări a proceselor participative la nivelul 
orașului, respectiv a cartierului Fabric, proiectul-pilot ”Fabricăm” a propus o cerce-
tare multistrat vizând câmpul urbanistic, social, legislativ și chiar istoric, menită să 
identifice elementele esențiale unei planificări centrată pe specificul  local.

După cum am menționat anterior, din punct de vedere al studiului urban di-
recțiile de studiu necesare pot fi diverse, fiind util de integrat concepte precum 
imaginea orașului, percepția spațiului, calitatea vieții, etc. . Studiul social propune 
analiza percepției comunității asupra spațiului public și a intervențiilor existente 
sau necesare,  identificarea gradului de satisfacție a acesteia față de administrația 
locală și de încredere în modul de guvernare, precum și a gradului de identitate 
și coeziune socială, determinarea pulsului comunității, a caracterului proactiv al 
acesteia. Studiile sociale premergătoare proceselor participative trebuie să fie cât 
mai incluzive, astfel încât se recomandă să se adreseze atât tipurilor de comunități 
tradiționale, asociate unui spațiu bine delimitat, cât și rețelelor sociale non-forma-
le, comunităților formate în jurul unor preocupări, interese ori activități comune. 
Studiul legislativ vizează cadrul legislativ ca instrument, urmărind legislația par-
ticipării publice, oportunitățile pe care aceasta le oferă privind luarea deciziilor, 
codecizia și bugetul participativ, rolul ONG-urilor în politicile participative, aspecte 
privind statutul de proprietate al terenurilor și posibilitatea de însușire a anumitor 
spații de către comunitate 

Impactul economic al proceselor participative
La scara mai largă a investițiilor, în România putem spune că există un oarecare 
suport legislativ cu privire la desfășurarea proceselor participative, însă nu e înțeles 
beneficiul real pe care acestea îl aduc, astfel că se caută adesea evitarea lor. Firește 
că procesul în sine are și dezavantaje, dintre care majoritatea țin de organizare și 
mediere, de controlul comunicării și al intereselor, astfel încât progresul economic 
al orașului să poată fi adresat cu aceeași preocupare precum nevoile estetice, cultu-
rale, sănătatea, accesibilitatea, spațiul verde, etc.

Beneficiul aplicării metodelor participative în planificarea urbană revine în 
momentul în care valoarea comunității e percepută ca o resursă, o oportunitate, 
iar administrațiile publice depun efortul necesar pentru a construi o comunicare 
eficientă cu acestea, înțelegând faptul că nevoile împlinite ale cetățenilor duc la 
creșterea calității vieții acestora și implicit la creșterea economică a orașului prin 
creșterea atractivității ca spațiu de locuire și muncă pentru tinerii profesioniști din 
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domeniile de top, creșterea competitivității orașului, creșterea coeziunii sociale și 
facilitarea proceselor administrative, etc. Din punct de vedere spațial, orașul are de 
câștigat din implicarea comunităților ca urmare a efectului benefic pe care acestea 
îl au în gestionarea spațiior abandonate fie din zonele periferice, fie din centrele 
orașelor, prin revitalizarea piațetelor și a străzilor, crearea de noi zone culturale, 
artistice, huburi informale, zone de agrement și chiar zone destinate educației, să-
nătății. Astfel intervențiile participative contribuie activ la managementul peisaje-
lor urbane, pe care reușesc să le ancoreze  funcțional, cultural și estetic mult mai 
ușor, adesea mai ieftin și mai repede în comparație cu proiectele administrative (tip 
top-down). 

Concluzie
Există azi o diversitate uluitoare a modelelor participative în psihologie, artă, ar-
hitectură și chiar și urbanism. Urbanismul diferă însă de celelalte domenii în care 
metodele participative au fost integrate prin scara sa. Discursul critic la adresa pla-
nificării urbane bazate exclusiv pe strategii nu face decât să sublinieze necesitatea 
dezvoltării unor atitudini și modele noi, prin intermediul unor masterplanuri care 
să integreze atât strategii, cât și tactici, atât procese conduse preponderent de au-
torități, cât și proiecte asupra cărora comunitățile să aibă capacitate managerială, 
depășind astfel limitările conceptuale -legislative și executive- care adresează în 
primul rând aspectul informativ al participării - însă și acesta unidirecțional - și 
prea puțin cel consultativ, fără a da suficiente oportunități comunităților în ceea 
ce privește elaborarea și adoptarea deciziilor,  limitând sau descurajând compor-
tamentele sociale pro-active, sub pretextul gradului ridicat de dificultate pe care 
comunicarea cu aceștia îl presupune. Medierea, perfecționarea comunicării, aplica-
rea principiilor deep-democracy, sunt măsuri care ar putea întâmpina problemele 
identificate, asigurând o eficientizare considerabilă a proceselor, în favoarea dez-
voltării urbane.  



Orașul policentric și identitatea comunităților

Tănase Stamule

În ultimii ani vedem foarte sus pe agenda cetățenilor probleme precum traficul, 
poluarea și în general toate tipurile de aglomerații. Se fac strategii, măsurători, se 
critică faptul că nu avem o rețea suficient de extinsă de metrou, sau că nu e gata 
șoseaua de centură. Aceste deficiențe de infrastructură mare poartă și ele o parte 
din vină pentru traficul din orașe însă nu sunt decât o față a problemei. 

Din păcate, în spațiul public, nu a apărut o dezbatere despre felul în care este 
organizat orașul nostru și mai ales cum a evoluat aceasta organizare după 1990. Bu-
curestiul și cam toate orașele mari din România au o structură monocentrică. Dacă 
vrei să ajungi la un spital bun vii spre centru, dacă vrei la universitate vii spre centru, 
vrei un cabinet medical bun vii spre centru, vrei o școală bună vii spre centru, vrei 
un restaurant sau o cafenea bună, vii spre centru. Cu excepția mall-urilor care au mai 
dus comerțul prin cartiere, marea majoritate a serviciilor publice au rămas în centru. 

În paralel cu întârzierea descentralizării centrului, o mare parte a populației 
s-a mutat în suburbii, mutandu-se de fapt o parte din fluxurile de trafic, dinspre 
localitățile din jurul Bucureștiului spre centru. Orașe precum Mogoșoaia, Buftea, 
Bragadiru, etc au devenit de facto cartiere ale capitalei, iar cetățenii lor se deplasea-
ză zilnic spre centru pentru a accesa diferite servicii. Prin lipsa centrelor de cartier, 
acești oameni din suburbii se plimbă non-stop prin oraș, de multe ori doar pentru 
o vizită la medic sau pentru a ajunge cu copiii la școală. 

Analizând evoluția altor capitale europene, precum Paris, Roma sau Berlin, ve-
dem o transformare a acestora în ultimii zeci de ani în orașe policentrice. Primăriile 
au căutat în permanență să aducă serviciile publice mai aproape de cetățeni și să 
țină lumea cât mai mult în cartierele în care locuiesc. Analizând modelele acestora, 
vedem următoarele direcții de acțiune: 

Primăriile de cartier
Acestea sunt extensii ale primăriei, în care prin sisteme informatice integrate, se 
oferă în cartiere aceleași servicii ca la sediul central al primăriei. Totodată, prin 
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parteneriate cu firme de utilități, în cadrul acestor “primării de cartier” se pot plă-
ti și facturile de apă, telefonie, gaze, etc. În acest fel, toți cetățenii ce se deplasau 
spre primărie pentru diferite acte, sau mergeau la sediile unor furnizori de utilități 
pentru a-și plăti facturile își reduc în mod masiv deplasările. Există aici contraargu-
mentul că facturile se pot plăti digital, însă realitatea ne arată că sub 10% din po-
pulație folosește aceasta metodă. Acest tip de instituție facilitează dialogul dintre 
primărie și cetățeni. Totodată, ajută la identificarea priorităților la nivelul fiecărui 
cartier și ajută la rezolvarea mai rapidă a acestora. 

Policlinica de cartier
Aceasta trebuie să conțină mai multe sedii ale medicilor de familie, cât și zona de 
imagistică de diagnostic. În acest fel, cetățenii vor avea în cartier cabinetele medi-
cilor personali și vor putea fi diagnosticați înainte să meargă la spital. Prin aceste 
instituții se elimină deplasările inutile către medici de familie din alte cartiere și 
se degrevează spitalele de urgență cu foarte multe cazuri care pot fi tratate la poli-
clinici. Această instituție este o verigă lipsă astăzi în sistemul de sănătate și poate 
ușura mult povara spitalelor, dar și reduce numărul deplasărilor cetățenilor în afara 
cartierului. Deși în trecut au existat astfel de policlinici în marile orașe, astăzi o 
mare parte dintre acestea au dispărut, mai ales fiindcă se găseau în clădiri ce au fost 
retrocedate. Autoritățile locale nu au fost interesate în consolidarea acestor insti-
tuții și astăzi se vede efectul negativ al acestei atitudini. 

„Școala” de cartier
Prin această instituție vorbim de creșă, grădiniță, scoală și liceu. Observăm în marile 
orașe ale României mari diferențe de calitate între școlile de cartier și școlile de cen-
tru. Această discrepanță, dublată de portița legislativă prin care părinții își pot face 
viză de flotant în apropierea școlii pentru a avea acces la aceasta, fără să locuiască 
efectiv în zonă, a dus la creșterea exponențială a numărului de elevi la unele școli 
de renume. S-a ajuns la situația în care aceste școli au câte trei serii pe zi, orele de 
predare au cate 35-40 de minute, iar în clasa sunt peste 40 de elevi. Școlile sunt de 
fapt slăbite prin supraaglomerare. La această situație sunt două soluții: prima este 
construcția de școli noi în cartierele rezidențiale noi, cum ar fi Greenfield și Sisești 
în București și a doua este extinderea actualelor școli. Totodată, din cauza faptului că 
școlile sunt de multe ori departe de casă, iar părinții trebuie să lase copiii la școală, 
foarte mulți oameni își iau mașina cu ei la muncă. Observăm în fiecare vacanță o 
scădere mare de trafic în București, tocmai fiindcă părinții nu mai trebuie să își duca 
copiii la școală și cu toate acestea găsesc metode alternative de a ajunge la muncă.

Există argumentația că elevii merg după prestigiul profesorilor și nu după 
apropierea școlii. Acest lucru este adevarat însă acesta problemă poate fi rezolvată 
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într-un termen de câțiva ani prin intervenția primăriilor. În urma discuțiilor cu mai 
multe grupuri de părinți, cât și cu directori de școală și profesori, am identificat 
patru măsuri care pot crește atractivitatea unei școli de cartier, măsuri care pot fi 
luate exclusiv de autoritățile locale: 

– Construcția de facilitați sportive în cadrul școlii, sală de sport multifuncți-
onală sau bazin de înot. Acestea atrag un anumit tip de elevi, ai căror părinți apre-
ciază mișcarea, iar mai ales bazinul de înot este un factor foarte mare de atracție. 

– Construcția de clădiri separate pentru laboratoare. În școlile din țările vesti-
ce, toate laboratoarele sunt în clădiri separate, cu amenajări specifice. Acestea per-
mit identificarea elevilor cu aptitudini practice și îi ajuta să stimuleze creativitatea 
aplicată. 

– Cursuri de perfecționare pentru profesori. În preuniversitar, cadrele didac-
tice sunt obligate să facă o serie de cursuri pentru a-și păstra gradul didactic. Pri-
măria poate plăti aceste cursuri și poate cere anumite competențe pe care să le 
dobândească dascălii din localitatea respectivă. 

– Cursuri de management și marketing pentru directori. Deși de multe ori 
au resurse la dispoziție, atât din partea autorităților locale, cât și din partea co-
munității, directorii nu știu să le folosească. Managerii școlari trebuie să știe să își 
promoveze școala  și să își gestioneze eficient bugetele, mai ales că finanțarea este 
per elev și implicit cu cât ai mai mulți elevi cu atât ai mai multe resurse. Aceste com-
petențe se dobândesc prin cursuri specializate și pot fi cerute de către inspectorate 
sau autoritățile locale. 

 
Centre comerciale în cartier
Acestea se dezvoltă organic atunci când există flux ridicat de cetățeni și trebuie 
doar susținute discret de autorități pentru a satisface nevoile de consum cartieru-
lui. Zona de HORECA va apărea imediat dacă există spatii în care să se dezvolte. 
Primăria trebuie doar să ajute prin avizare rapidă și să se asigure că zona comercială 
are un aspect urbanistic corect. 

Un alt efect pozitiv al dezvoltării de centre noi în orașe este și acela de conso-
lidare a identității de cartier. În prezent, prin dezvoltarea mall-urilor și din cauza 
lipsei de centre în cartiere, nu există zone în care vecinii să interacționeze în mod 
constant. Interacțiunea regulată dintre cetățeni duce la creșterea spiritului comu-
nitar și implicit la stimularea auto-organizării acestora. 

Prin apariția asociațiilor de cartier în jurul cetățenilor care se identifică doar 
cu anumite zone începe implicit exercitarea unei presiuni pe autoritatea publică, 
pentru că aceasta să rezolve probleme punctuale din cartier. Acest comportament 
se vede deja în București, unde au apărut în ultimii ani zeci de astfel de asociații. 
Datorită lor se observă o implicare civică în rândul anumitor grupuri de cetățeni 



III. URBANIZARE: MEGA, SMART, WELL CITIES / 1501

care altfel nu doreau să se implice. În România există un deficit de încredere la 
nivelul societății, iar stimularea organizării la nivel de cartiere poate rezolva parți-
al aceasta problemă. Organizarea comunitară poate duce la creșterea încrederii în 
vecini și implicit în dezvoltarea de modele de bune practice la nivel micro. Micile 
reușite precum amenajarea unei grădini, toaletarea unor pomi din parc sau repara-
rea unor piste de bicicletă duc la creșterea coeziunii în interiorul comunității și le 
oferă curaj oamenilor pentru a dori finalizarea unor proiecte mai complexe pentru 
care e necesar un dialog cu autoritatea locală. 

Primăria de cartier, policlinica de cartier, școlile de cartier și centrele comercia-
le de cartier consolidează comunitățile și stimulează cetățenii să nu iasă din zona în 
care locuiesc. Acest lucru duce la un trafic mult mai redus spre centru și implicit la 
scăderea generală a traficului dintr-o localitate. Deși această soluție este una destul 
de evidentă pentru reducerea aglomerațiilor din centru nu a devenit încă o priorita-
te pentru autoritățile locale fiind necesar un plan complex care să acționeze asupra 
multor domenii de activitate. Din păcate, țînând cont de situația urbanistică a ora-
șelor mari din România cât și de incapacitatea de a îmbunătăți rapid transportul în 
comun, soluția orașelor policentrice devine din ce în ce mai necesară. 

În concluzie, stimularea policentrismului în marile orașe poate ajuta la rezolva-
rea mai multor probleme ale cetățenilor. Deși, la prima vedere nu se vede o corelație 
directă, confortul unor servicii publice în vecinătate duce la reducerea traficului și 
construirea de identități de cartier. În acest mod se accelerează dezvoltarea orașe-
lor în jurul intereselor cetățenilor și se dezvoltă parteneri de dialog ai autorităților 
locale.



Modele de formare a ecosistemelor urbane de tineret

Farkas András

Participarea (participation) conduce la încredere (trust), iar încrederea la senti-
mentul de co-proprietate (ownership) a orașului. Cuvântul ownership captează mai 
bine acest sentiment și se referă la faptul că, simțind orașul ca fiind și al meu, voi fi 
dispus să fac mai mult și pentru comunitate și micro-comunitățile sale, peste inte-
resul personal și scopurile mele individuale.

Este o ecuație care poate sta la baza modelării orașelor de către tineri și este un 
sistem de relații ce călăuzește Grupul PONT în dezvoltarea ecosistemelor de tineret 
în Cluj-Napoca, Transilvania, România și Europa.

Conform lui Karen Hao „în procesele de învățare, pe măsură ce mașinile 
devin mai bune în a rezolva sarcini simple, oamenii vor trebui să se con-
centreze pe aptitudini ce le rămân unice: creativitate, colaborare, comunicare și 
rezolvarea problemelor”.1

În contextul subiectului acestui articol se pune întrebarea: ce pot face orașele 
ca să ofere spațiul necesar pentru ca tinerii să poată dobândi aceste aptitudini în 
timp real pentru a crea încredere și sentiment de ownership?

Ecosistemul urban de și pentru tineret
Pentru a putea găsi răspunsuri la întrebarea formulată la începutul articolului, me-
rită să ne aventurăm spre definirea calității de oraș tânăr și ce înseamnă acest lucru 
la nivel de detaliu.

Înainte de toate, pentru a avea claritate, merită să revenim la definiția terme-
nului de ecosistem, care este de fapt un „ansamblu format din biotop și biocenoză, 
în care se stabilesc relații strânse atât între organisme, cât și între acestea și factorii 
abiotici”2. Termenul a fost însă preluat și în alte domenii păstrând totuși esența lui 

1   Karen Hao, Born in China, MIT Technology Review, The Youth Issue, Volume 123 Number 1, 
Jan/Feb 2020, pag. 28 (traducere autor)

2   Ecosistem: definiție, dexoline, https://dexonline.ro/definitie/ecosistem, 14 mai 2020.
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și anume că este un „sistem format din populația umană și habitatul său, integrat 
în biosferă”3.

Un ecosistem funcțional de tineret are nevoie de două componente cheie, și 
anume ansamblul deciziilor, rețelelor metodelor și instrumentelor instituționale 
care oferă cadrul necesar funcționării ecosistemului; respectiv totalitatea inițiati-
velor, proiectelor și organizațiilor care oferă oportunități, formează și angrenează 
tineri în mod direct în diverse forme de activitate. Este de notat faptul că aceste 
două componente există întotdeauna sub o formă sau alta, dar slaba lor dezvoltare 
poate însemna o disfuncționalitate a ecosistemului.

Viziune, acțiune, spațiu și servicii, sprijin: aceste sunt cele patru dimensiuni 
dezvoltate în cadrul proiectului 100% Youth City coordonat de municipalitatea din 
Braga, Portugalia4, proiect în care municipalitatea clujeană s-a implicat de aseme-
nea în calitate de partener. Acest cadru dorește să definească ce este de fapt un 
oraș prietenos cu tinerii. Conceptul este dezvoltat ca un fel de program ce poate fi 
instalat pentru un oraș cu etape de 25, 50, 75 și 100 la sută pentru cele patru ele-
mente. Dar acest model subliniază de fapt importanța unor aspecte ce pot forma 
un ecosistem de sprijin pentru tineri într-un oraș. Printre acestea, mecanismele de 
sprijin financiar sunt baza de la care se pornește. Când se vorbește de acest spri-
jin, nu se înțelege numai un mecanism de finanțare nerambursabilă, ci totalitatea 
mecanismelor de sprijin financiar de care beneficiază tinerii, inclusiv reducerile 
aplicate în utilizarea transportului public local. Serviciile și spațiile pentru tineri 
reprezintă următorul strat al acestui ecosistem, respectiv totalitatea ajutorului ofe-
rit prin servicii specializate și spații dedicate pentru ca tinerii să-și trăiască viața și 
să-și desfășoare activitățile la potențial maxim. Acest aspect este urmat mai apoi de 
mecanismele și formele de participare ale tinerilor în luarea deciziilor, care pot con-
duce prin unele aspecte și la un co-management efectiv al unor mecanisme, spații, 
servicii. Totul este eclipsat de aspectul de viziune pe termen lung și intervenții și 
programe pe termen mediu care oferă un cadru mai larg de dezvoltare.

Desigur, un astfel de cadru oferă un reper important mai ales acelor actori 
locali care formează un astfel de ecosistem la nivel urban. Un concept dezvoltat 
pentru proiect în derulare de Grupul PONT este triunghiul actorilor implicați în 
implementare. LAYOUTH (Local Action for Youth) este un proiect de inovare stra-
tegică sprijinit de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ prin care orașele 
Braga, Maribor, Salonic, Cluj, Varna, Novi Sad, Amiens și Klaipeda își dezvoltă me-
canismele de planificare și implementare pe perioade scurte de timp (un an) care 
permite definirea și implementarea unor acțiuni pe termen scurt ce servesc viziuni 

3   Idem.
4   100% Youth City Book, outputul principal al proiectului poate fi accesat aici: https://issuu.

com/100percentyouthcity/docs/100ycb-book_-_digital-02, 14 mai 2020.
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pe termen lung și obiective strategice pe termen mediu. Proiectul a dezvoltat pri-
mele mecanisme de lucru care sunt în fază de testare. În contextul crizei cauzate de 
pandemie, relevanța acestui efort a crescut semnificativ.

Capitale și iar capitale
Orice titlu de capitală de orice natură servește mai ales componenta de formare a 
viziunilor, dar are impact direct asupra tuturor elementelor de ecosistem. Un titlu 
de capitală generează o situație temporară. În timp ce în procesul de aplicare oferă 
o cauză comună pentru diferiți actori ca să se alieze și să formeze viziuni comune, 
în procesul de implementare a unui program sub egida titlului oferă șansa testării 
unor noi abordări, formate, colaborări. Titlul de capitală, gestionat corect și inova-
tiv, transformă orașul într-un mare laborator de inovare și transformare pe speța 
titlului în sine (tineret, cultură, inovare, verde, voluntariat etc.), dar cu potențial im-
pact asupra întregii comunități și a relațiilor sale interne, dar și cu mediul exterior.

Diversele titluri de capitală au devenit o modă în ultimele două decenii. Titlul 
cu cea mai mare notorietate este cel al Capitalei Europene a Culturii (care a devenit 
capitală de facto în loc de oraș în urma unei decizii europene luate în 1999, sub 
președinția germană a Consiliului European). Cu o istorie de peste 30 de ani, și-a 
dovedit utilitatea prin creșterea profilului internațional al orașelor purtătoare ale 
titlului, în timp ce cultura este așezată într-un context de dezvoltare urbană pe ter-
men mediu și lung. De asemenea, alte capitale s-au născut pe parcurs cum ar fi cea 
a voluntariatului, cea verde sau cea a inovării. Printre acestea, Capitala Europeană 
a Tineretului prinde de asemenea notorietate prin faptul că a ajuns deja la 14 orașe 
nominalizate pentru a purta titlul, în timp ce Amiens din Franța derulează în pre-
zent ediția numărul 12. 

Experiența și impactul Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană  
a Tineretului
Cluj-Napoca a decis să candideze pentru acest titlu în 2011 și a intrat în competiție 
în 2012 când a și câștigat ediția 2015. Câștigarea titlului a reprezentat un succes 
poate neașteptat pentru mulți, dar care a fost rezultatul unui proces organic înce-
put din afara municipalității, de către Grupul PONT. Candidatura a fost o cauză 
la care s-au raliat nucleele cheie de decizie într-un timp foarte scurt și care a do-
bândit în ultima etapă a competiției un sprijin comunitar semnificativ. Programul 
Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului a oferit un cadru temporar po-
trivit pentru nașterea unor inițiative și noi forme de ofertă pentru tineri și impli-
care a tinerilor în comunitate. 

Fără a reduce importanța și altor inițiative, două ce s-au născut în contextul 
Cluj-Napoca 2015 și au intrat în contact direct cu tinerii au fost nașterea UNTOLD 
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și crearea Com’ON Cluj-Napoca (acesta din urmă inițiată de Grupul PONT) ca o pri-
mă versiune de bugetare participativă de tineret.5. UNTOLD și-a urmat parcursul 
în a deveni unul din evenimentele europene de referință în domeniul muzicii elec-
tronice. Com’ON Cluj-Napoca a devenit instrumentul ce oferă susținere financiară 
unor grupuri informale de tineri ce doresc să propună și să implementeze acțiuni 
de mică anvergură în comunitate și, în același timp, oferind publicului clujean opor-
tunitatea de a decide prin vot direct care dintre inițiative să se materializeze prin 
susținerea financiară de până la 4.500 de lei a acesteia. Faptul că tinerii doresc să se 
implice și că au o atitudine responsabilă în a implementa ce propun a fost dovedită 
de cele 451 de propuneri primite din partea a 237 grupuri informale. Iar dispo-
nibilitatea comunității de a participa și în alte decizii decât alegerile locale a fost 
subliniat de cele peste 18.000 de persoane care și-au exprimat opțiunile. Com’ON 
Cluj-Napoca există în continuare, fiind o alocare propusă de municipalitate și pen-
tru anul 2020. Totodată, pe baza experienței locale s-a creat și un cadru de instru-
mente și metode de lucru și o cartă albă denumită Com’ON Europe pe baza căruia 
orice oraș european se poate inspira să lanseze mecanisme locale similare.

Este de notat faptul că este foarte probabil că aceste inițiative s-ar fi născut și 
fără acest titlu, dar condițiile create de acestea au permis o accelerare a dezvoltării 
acestora.

Revenind la întrebarea de bază a articolului, un alt proiect inițiat de Grupul 
PONT și susținut de municipalitatea clujeană a fost INNOVATORY (www.inno-
vatory.ro), un pilot dezvoltat cu ajutorul consistent al celor de la Design Thinking 
Society, o echipă de experți din România care ajută companii și alte entități în asi-
milarea acestei tehnici în activitățile și proiectele lor. Prin INNOVATORY, tineri 
din liceele clujene ce formează grupuri creative identifică probleme și nevoi din 
societate, iar prin această metodă dezvoltă soluții creative la acestea. Ei sunt asis-
tați și facilitați de un profesor, rolul acestuia fiind și de a găsi tinerii ce doresc să se 
implice într-un astfel de proces creativ. Partea interesantă este faptul că nu tinerii, 
ci profesorii sunt pregătiți să folosească metoda Design Thinking pentru a putea 
facilita mai bine procesul creativ al grupurilor informale de tineri.

Cu INNOVATORY există planuri de extindere, realizându-se pași importanți 
ca programul că fie dezvoltat atât la nivel național prin implicarea orașelor capitală 
națională, cât și la nivel european printr-un parteneriat cu Braga, Maribor, Salonic, 

5   Poate cea mai originală creație a Cluj-Napoca 2015 a fost un proiect denumit Day 15, care a 
presupus implementarea câte unui format de inițiativă, eveniment original în fiecare zi 15 a lunii. 
Ediția din februarie a presupus realizarea unei instalații murale formate din peste 3.000 de origami ce 
a promovat mișcarea No Hate Speech. Poza a fost prezentă mai mulți ani ca și headline pe pagina prin-
cipală centrală a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (EEA Grants), mecanism ce 
a și susținut financiar Day 15 prin Fondul ONG.
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Cascais, Novi Sad și Klaipeda urmărind crearea unei platforme și mișcări europene. 
Credem că ambele dimensiuni pot fi dezvoltate până la sfârșitul anului 2022.

Capitala Tineretului din România și efectele sale inițiale
Ca o moștenire a programului european de la Cluj, încă din etapa de candidatură s-a 
vehiculat crearea unui program național pentru a oferi șansa și altor orașe de a-și 
crea cadrul general de investiție în dezvoltarea ecosistemului de tineret. Timișoara 
a fost identificată ca ediție pilot, iar de atunci Bacău, Baia-Mare, Iași și Constanța 
au fost nominalizate ca orașe purtătoare de titlu.

Procesul de selecție este puțin mai aparte decât un concurs de proiecte pentru 
că dorește să dea frâu liber creativității locale în a concepe un program susținut de 
o poveste originală care dă răspunsuri integrate la nevoi bine identificate. Cu toate 
că am observat că există o oarecare limitare în a da frâu liber creativității umane, 
limitare ce e dictată și de gândirea strict în interiorul sistemului, am văzut și mul-
tă deschidere spre învățare din proces, inclusiv în sinea municipalităților. Această 
abordare este de consolidat și în viitor.

Programul a dovedit o nevoie a orașelor de a găsi noi metode de implicare a 
tinerilor care servește toate componentele cadrului 100% Youth City: mecanisme 
de sprijin noi și inovative, îmbunătățire servicii și spații, mecanisme de participare 
inclusiv un co-management efectiv al programului și capacitatea de a forma viziuni. 
Dar e de important de subliniat și numărul candidaților: peste o treime din reșe-
dințele de județ au aplicat cel puțin o dată pentru titlu și am înregistrat și primul 
candidat non-reședință de județ, Roman. Acest lucru denotă căutarea unor moduri 
inovatoare din partea orașelor de a fi în relații organice cu tinerii și de a găsi forme 
de co-creare a orașelor prin și cu tineri. Tocmai din acest considerent s-a identificat 
la nivelul programului nevoia de a diversifica susținerea ecosistemelor locale prin-
tr-un program de certificare tip oraș tânăr la nivel național, inspirat și din 100% 
Youth City. Inițiativa tocmai a câștigat susținere prin proiectul Erasmus+.

Un ultim aspect special, cred, al programului este că nu este un program guver-
namental, dar este legitimat prin acorduri existente cu ministerul de resort și mai 
multe entități de rang național participă în procesul de selecție ca parte a juriului. 
Acest lucru dovedește faptul că nici chiar programele naționale nu trebuie să fie 
întotdeauna inițiate din mediul public. Mediul privat, profit și/sau non-profit are 
potențialul de a genera valoare adăugată și astfel, iar acest comportament ar trebui 
încurajat și sprijinit mai des pentru a aduce la suprafață cât mai multă creativitate 
și cât mai mult potențial și din partea orașelor și tinerilor.

Pandemie
Toate aspectele prezentate până acum sunt influențate cumva de pandemia curen-
tă. În ultimele trei luni, în unele cazuri s-au luat decizii drastice, iar în altele există 
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un nivel ridicat de incertitudine cu privire la prezent, dar și la viitor. De exemplu, 
programul Capitala Tineretului din România s-a suspendat (ediția din curentă din 
Iași nu s-a încheiat, data lansării noii ediții din Constanța este incertă și nu a fost 
publicat un apel nou de selecție a unei ediții viitoare). 

Dar există și alte aspecte. Fiind puși în așteptare de această criză de sănătate, 
s-a ivit ocazia dezvoltării și adâncirii unor idei și concepte, lucru care poate nu ar 
fi fost posibil dacă lucrurile s-ar fi derulat în făgașul normal și accelerat al lumii de 
astăzi. Cu Capitala Tineretului din România avem șansa să regândim conceptul și să 
ajustăm unele aspecte. Cu INNOVATORY am dezvoltat planurile detaliate pentru 
nivelul național și european, iar în colaborarea cu orașele europene am identificat 
de asemenea noi pârghii de colaborare.

Însă trebuie să subliniez faptul că per total sunt sceptic cu privire la rezumarea 
eforturilor noastre printr-o revenire la o stare precedentă cum a fost în 2019, de 
exemplu. Cred în faptul că până în cel puțin primăvara/vara anului 2021 vom avea 
restricții de mobilitate, vom fi parțial deconectați de spațiul fizic european și poate 
total deconectați de spațiul fizic global. Acest lucru ne oferă o provocare de a re-
gândi orașele noastre, de a reașeza formele participative și de realiza schimbări mai 
drastice în mecanismele societale locale. Ceea ce nu putem influența, sunt legile și 
reglementările naționale create pentru această stare specială. Ce putem influența 
este tot restul lucrurilor. Ține de acei trei actori cheie: autoritatea, sectorul de tine-
ret și sectorul de sprijin al tineretului. Mă aștept ca și în orașele românești să apară 
abordări inovatoare cu privire la noi forme de participare sau la regândirea celor 
existente și adaptarea lor. Noi la Cluj am început deja astfel de demersuri, calibrăm 
Com’ON Cluj-Napoca, schițăm INNOVATORY ediția #stămacasă și dezvoltăm pri-
mul plan de scurtă durată pentru adresarea celor mai urgente subiecte în ceea ce 
înseamnă măsurile pentru tineri și mișcarea de tineret.

De unde pornim?
Cred în următoarele:

1. Orașul este cel mai dinamic spațiu fizic și mental de dezvoltare, ino-
vare, transformare. Prin faptul că reprezintă o comunitate locală, orașul este 
cel mai omogen spațiu care înglobează cea mai mare diversitate deci este un loc de 
generare, testare și implementare a unor inovații la nivel de produs, proces, pozi-
ție sau paradigmă. Este divers prin multitudinea comunităților, dar și a relațiilor 
societale cu toate avantajele și dezavantajele sale, dar este omogen pentru ca are 
condiții apropiate de accesibilitate din exterior, climă, și are aceeași autoritate și 
nucleu decizional. 

2. Orașul este cel mai afectat de această criză. Cel mai mare impact de 
sănătate, dar și economic, se va resimți mai ales în zone urbane și aglomerate unde 
interacțiunea umană e mai ridicată, dar și ponderea unor rețele, mecanisme de lu-
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cru, proiecte care implică interacțiune umană intensă este mai semnificativă decât 
în zone rurale. Numărul cazurilor provine majoritar din orașe și orașele sunt cele 
care gestionează inclusiv bolnavii pentru că spitalele sunt în orașe. 

3. Orașul este primul spațiu de interacțiune în masă prin care tinerii 
pot deveni implicați organic în procesele de dezvoltare ale comunității și 
a societății în general. O țară de mărimea României oferă un sistem instituți-
onal prea complicat și cu prea multe interese pentru o implicare directă a tineri-
lor, structurile de tineret acoperind vidul dintre autorități și tânărul de rând. Însă 
orașele oferă un cadrul destul de compact pentru mecanisme de democrație par-
ticipativă care oferă răspuns fiecărui nivel de participare în modelul Spectrului de 
Participare Publică dezvoltat de IAP26. Aceste mecanisme funcționează cel mai bine 
într-un cadru cu public relativ mare, dar relativ omogen, așa cum este o comunitate 
urbană. În cazul Bucureștiului, sectoarele sunt un cadru potrivit pentru asemenea 
mecanisme, având și autoritate locală dedicată.

4. Zonele metropolitane reprezintă un context complementar exploa-
tat din această perspectivă la un nivel limitat. Ele oferă o alternativă reală la 
definiția zonei urbane în completarea orașului. Societatea urbană nu poate fi deli-
mitată la un capăt de stradă sau o limită a unul ansamblu rezidențial, interacțiunile 
umane trecând strada sau câmpul care constituie limita administrativă dintre două 
localități ale metropolei.

Ce trebuie să facem în general?
Să nu uităm de întrebarea inițială: ce pot face orașele ca să ofere spațiul necesar 
pentru ca tinerii să poată dobândi aceste aptitudini în timp real pentru a crea încre-
dere și sentiment de ownership?

Chiar și cu situația specială trăită de noi toți, reperele principale nu se schim-
bă. Orașele au nevoie de tinerii lor și trebuie să demonstreze și tinerilor că ele sunt 
alegerea potrivită pentru viitor. În acest sens:

•  Orașele trebuie să-și (re)seteze viziuni pe termen lung cu care tinerii se pot 
identifica de asemenea. Este un exercițiu greu, dar foarte util, ce servește pentru a 
așeza repere pentru toți membrii comunității. În criză (mai ales în stadiul final al 
acestora) astfel de repere pot fi formate și adaptate mai rapid decât de obicei. Deci 
acum (respectiv în timpul rămas din 2020) e timpul formării unor astfel de viziuni.

•  Orașele trebuie să-și dezvolte mecanismele participative prin care încurajea-
ză inițiativa de orice natură, civică, antreprenorială sau chiar și politică, și să ofere 
resurse și sprijin în transformarea acestui spirit de inițiativă în rezultate concrete.

6   Pentru detalii vezi Spectrum for Public Participation, International Association for Public Parti-
cipation (IAP2), https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_
Print.pdf, 14 mai 2020.
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•  Participarea la scară largă (big participation) este calea către crearea unui 
sentiment de co-proprietate generalizată în rândul comunităților de tineri. 

•  Orașele trebuie să identifice mecanisme noi de co-management care tran-
spun soluțiile și deciziile în practică. Cercul dezvoltării urbane poate fi astfel unul 
complet.

La rândul tinerilor, dezvoltarea aptitudinilor așa cum sunt creativitatea, cola-
borarea, comunicarea și rezolvarea problemelor sunt în continuare esențiale și vita-
le. Prin creativitate capitalizăm potențialul naturii umane, prin colaborare agregăm 
potențialul individual, prin comunicare arătăm și promovăm acest potențial, iar 
prin rezolvarea problemelor avansăm în viață. Dacă o generație prevalează în do-
meniul acestor aptitudini într-o comunitate locală, acea generație va deveni bază a 
dezvoltării oricărei zone urbane.

Ce trebuie să facem acum?
În contextul actual pârghiile de intervenție sunt mici, însă acestea pot fi chiar bene-
fice pe un orizont de timp de 5-10 ani în procesul de resetare urbană. Când vorbesc 
de orașe, mă refer la toți actorii triunghiului, atât la autorități, cât și la organizațiile 
de tineret și organizațiile de sprijin al tinerilor, și mai ales la interacțiunea acestora. 
Printre altele:

•  orașele se pot orienta către reconfigurarea unor mecanisme, de sprijin, spa-
ții, urbane speciale pentru tineri sau care răspund și la nevoile tinerilor;

•  orașele pot folosi șansa acestei reporniri ce urmează pentru îmbunătăți sau 
chiar schimba abordări în ceea ce înseamnă formele și mecanismele participative. 
Cea mai importantă calitate a orașelor poate fi de a îmbrățișa orice inițiativă ce vine 
în acest sens din ecosistem, chiar de la firul ierbii;

•  inițiativa nu trebuie să vină de la municipalități, dar poate fi încurajată de 
acestea. Tinerii se pot implica, iar autoritățile publice locale pot sprijini tinerii în 
mod direct sau pot angrena acele entități care să asigure împreună susținerea aces-
tor demersuri;

•  proactivitatea e de valoare, așa cum arată o serie de inițiative care s-au for-
mat organic în această perioadă grea pentru a gestiona nevoi urgente în comunită-
țile locale. Această proactivitate poate și merită a fi transferată și către inițiativele 
orientate spre viitor prin mecanisme participative la care tinerii de toate vârstele și 
categorii sociale au acces egal.

La începutul anului am stabilit la Grupul PONT că 2020 va fi un an de trans-
formare și instabilitate care va reseta relațiile în societate pe termen mediu și lung. 
Nu am crezut că o boală provocată de un inamic invizibil va fi geneza acestei trans-
formări. Însă un lucru nu s-a schimbat: e nevoie de aceleași aptitudini și pentru 
generația tânără, dar și pentru noi toți: creativitate, colaborare, comunicare și ca-
pacitatea de rezolvarea probleme. Karen Hao a nimerit-o la perfecțiune!



Bugetare participativă și inovare urbană
Studiu de caz: Cluj-Napoca

Ovidiu Câmpean

Bugetarea participativă (BP) și Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) sunt 
două instrumente de inovare socială co-create și dezvoltate în comunitatea clujea-
nă sub coordonarea Primăriei Cluj-Napoca. Structurarea acestor instrumente si 
adaptarea lor la contextul local se realizează sub coordonarea primarului Clujului 
Emil Boc și a directorului de dezvoltare din cadrul primăriei Ovidiu Cîmpean. 

Scopul CIIC și BP este de a canaliza potențialul de inovare al locuitorilor ora-
șului spre definirea cât mai concretă a proiectelor de dezvoltare urbană. Prin mixul 
său socio-demografic unic, Clujul se bucură de o masă critică reprezentativă de ac-
tori sociali locali care beneficiază de două calități esențiale în alimentarea și succe-
sul proceselor participative: expertiză și voluntariat constructiv.

Folosind talentele și expertiza locală în context de aderare voluntară la pro-
cesele de design al dezvoltării urbane sustenabile, în ultimii ani, la Cluj-Napoca, 
s-a creat o adevărată comunitate deschisă spre învațare, spre schimbul de idei și 
cu disponibilitatea de a transfera atașamentul pentru loc, pentru oraș,  în acțiune 
concretă - participare la brainstormingul social.

Ca urmare, pe măsură ce instrumentele sunt folosite de tot mai mulți oameni, 
orașul devine mult mai conștient de problemele sale, privite în context general și 
astfel actorii social sunt tot mai implicați în generarea de soluții de ecosistem, iar 
municipalitatea le recunoaște capacitatea de a identifica provocări și de a participa 
la creionarea soluțiilor.

Importanța pe care Municipiul Cluj-Napoca o acordă guvernanței participative 
se reflectă în primul rând în maniera participativă în care a fost realizată Strate-
gia de Dezvoltare a Municipiului 2014-2020. Pentru elaborarea acestui document 
strategic au fost implicate direct, pe parcursul a 2 ani de zile, peste 600 de persoane 
- experți din societatea civilă, mediul academic, mediul privat și administrativ, prin 
cele 27 de grupuri de lucru - și peste 65 întâlniri de lucru și dezbateri. 

În ultimii ani, Primăria Cluj-Napoca a completat seria dezbaterilor publice or-
ganizate periodic - legate de bugetul municipiului și alte teme importante pentru 
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clujeni - cu dezbateri deschise organizate prin CIIC - Centrul de Inovare și Imagi-
nație Civică. Întâlnirile publice CIIC au dus la fundamentarea unor concursuri in-
ternaționale de soluții pentru regenerare urbană, cu impact asupra unor zone cheie 
din oraș precum malul Someșului, Turnul Pompierilor, Parcul Feroviarilor, prima 
stradă smart din România sau variate artere și piețe din zona centrală a orașului.

Primele preocupări privind o abordare participativă a administrării orașului 
au apărut în Cluj-Napoca în anii 2000, în mediile academice și în societatea civilă. 

În practică, procesele de participare publică la Cluj-Napoca se dezvoltă înce-
pând cu anul 2004, de când Primăria organizează sistematic întâlniri ale adminis-
traţiei publice cu cetăţenii. 

Primăria Cluj-Napoca a fost prima primărie din România care și-a propus să 
folosească  instrumentul bugetării participative, iar această noutate a ridicat pro-
vocări pentru toată lumea.

Pentru a defini proiectul pilot de bugetare participativă, la cererea Primări-
ei municipiului Cluj-Napoca, Banca Mondială a organizat în perioada 10-13 iunie 
2013 o conferinţă cu invitaţi internaţionali pe tema bugetării participative, prima 
de acest gen din România. Au fost prezenţi experţi care au fost implicaţi în proiecte 
de bugetare participativă desfășurate în America de Sud, America de Nord și Euro-
pa. Scopul acestei conferinţe a fost acela de a oferi expertiză în ceea ce privește des-
fășurarea procesului pilot început la Cluj-Napoca, la ea participând reprezentanţi ai 
administraţiei publice, ai mediul universitar și ai societăţii civile. 

Rădăcinile procesului online de bugetare participativă din 2017, pe care mu-
nicipalitatea clujeană îl reia în fiecare an, se găsesc în acțiunile participative desfă-
șurate din 2013 – întâlnirile din cartiere. Acesta a fost proiectul pilot al bugetării 
participative pe parcursul căruia cetăţenii au fost informaţi cu privire la desfășura-
rea unui proces de participare publică, au fost consultaţi cu privire la domeniile pe 
care le consideră prioritare pentru dezvoltarea de politici publice la nivel de oraș. 
De asemenea, ei au fost direct implicaţi în stabilirea unor priorităţi la nivel de car-
tier cu privire la alocarea resurselor bugetului local. În planul rezultatelor concrete, 
acest exerciţiu a făcut posibilă identificarea, problematizarea, analizarea și decizia 
asupra priorităţilor privind transpunerea în bugetul local a unui număr de obiective 
importante - rezolvarea unor probleme relativ mici, dar importante pentru oamenii 
din cartier - reabilitarea străzilor Mehedinţi și Peana, reabilitarea fostului cinema-
tograf Dacia, reabilitarea principalului spaţiu public din centrul cartierului (Parcul 
Primăverii), respectiv de 57 de intervenţii în cartier (amplasare de bănci, reparare 
și amplasare de aparate pentru copii, refacere spaţii verzi, plantare gard viu, sem-
nalizare trafic etc.). 

Cel mai recunoscut proiect multianual de participare publică este reprezentat 
de procesul de bugetare participativă online inițiat la Cluj-Napoca în 2017,  proce-
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sul prin care ideile și iniţiativele comunităţii clujene se manifestă și se transformă 
în realitate, deschis, incluziv și transparent, prin care membrii comunităţii se im-
plică direct în formularea deciziilor privind priorităţile de cheltuire a banilor din 
bugetul local. 

Toți cei care studiază, lucrează sau locuiesc în Cluj-Napoca și au peste 18 ani 
se pot implica în acest proces. Prin Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat și 
Inovare în IT, cu resurse minime pentru comunitatea clujeană a fost realizată plat-
forma dedicată, www.bugetareparticipativa.ro, accesibilă, sigură și ușor de utilizat 
în fiecare etapă a procesului, de la depunerea online a inițiativelor la vot online. 

Cele șase domenii în care proiectele depuse trebuie să se încadreze sunt: 
•  Alei, trotuare și zone pietonale
•  Mobilitate, accesibilitate și siguranţa circulaţiei
•  Spații verzi și locuri de joacă
•  Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.)
•  Infrastructură educațională și culturală
•  Orașul digital
Primăria Cluj-Napoca a oferit pe tot parcursul ciclurilor de bugetare participa-

tivă online asistență în persoană în fiecare etapă a procesului, prin amenajarea unui 
birou special în acest sens, unde orice cetățean poate fi ajutat să se implice în cazul 
în care are nevoie. De asemenea, municipalitatea a organizat o ateliere participative 
cu cetățenii pe parcursul procesului, atât pentru prezentarea BP și a particularități-
lor sale, cât și pentru prezentarea proiectelor orașului și dezvoltarea de noi proiecte 
împreună cu cetățenii.  

Câteva exemple de proiecte propuse și votate online de cetățeni în cadrul pro-
cesului de bugetare participativă online din municipiul Cluj-Napoca, a căror imple-
mentare are un impact semnificativ asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor:

Autobuze școlare cu circuit închis a demarat ca proiect pilot, fiind imple-
mentat de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Compania de Transport Public și 
4 școli din zona centrală a orașului. Peste 2000 elevi au beneficiat de noua opțiune 
de transport public personalizat în primele 40 zile de derulare a proiectului. Proiec-
tul a avut un impact pozitiv puternic atât în trafic, cât și în comunitate. Numărul de 
mașini care nu mai tranzitează centrul orașului la ore de vârf precum și încrederea 
dobândită în rândul părinților (fiecare autobuz este supravegheat de un polițist 
local) au dus la extinderea proiectului în 2019, de la 5 la 12 trasee și la mai multe 
școli din municipiu. 

Cele mai recente date statistice, colectate în prima săptămână a acestui an șco-
lar relevă următoarele: 4663 elevi din ciclul primar au circulat cu autobuzele școlare 
în prima săptămână de școală; aproximativ 500 de mașini nu au mai traversat cen-
trul orașului la orele de vârf.
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Artă în curtea școlii – proiectul a prins viață pe pereții școlii gimnaziale „Oc-
tavian Goga”. Picturile murale de pe pereţii școlii au fost realizate pe o suprafaţă de 
aproximativ 750 de mp, de către 5 artiști renumiţi. Realizarea acestui proiect con-
tribuie la îmbinarea componentei culturale cu cea educațională, având impact asu-
pra întregii comunități. Elevii sunt inspirați de mesajele pe care lucrările le transmit 
și pot astfel învăța să respecte arta în spațiul public, dincolo de spațiul muzeelor și 
al galeriilor. Proiectul a fost implementat de către Primăria Cluj-Napoca și Asociația 
Launloc, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. 

Sisteme inteligente de colectare a deșeurilor stradale – proiectul a fost 
depus pe www.bugetareparticipativa.ro cu scopul de a promova beneficiile colectă-
rii selective și educarea publicului larg în acest sens. Cele 16 sisteme inteligente de 
colectare a deșeurilor sunt amplasate în 8 zone cu trafic pietonal intens din muni-
cipiul Cluj-Napoca, cu un design modern, sunt confecționate din oțel inoxidabil și 
sunt echipate cu panouri solare pentru asigurarea independenței energetice. Sis-
temele sunt dotate cu compactoare alimentate cu energie furnizată de propriile 
panouri solare și cu un sistem wireless pentru transmiterea datelor către Primărie 
și către firma de salubritate. 

Centrul de Tineret - este un alt proiect în curs de implementare, propus și 
votat de clujeni în cadrul procesului de bugetare participativă. Noul spațiu dedicat ti-
nerilor din Cluj-Napoca va va oferi zone de educare și recreere pentru tinerii clujeni. 

S-a constat un efect multiplicator al procesului BP online dezvoltat la Cluj, 
încurajat și de ecourile mediatice -  implementarea procesului și în alte orașe din 
țară (Sibiu, Oradea, Baia-Mare, Făgăraș etc.), care l-au preluat și l-au adaptat în 
funcție de nevoile proprii, astfel  procesul de bugetare participativă implementat 
la Cluj-Napoca a devenit un model de bună practică la nivel național și referință 
sociologică și de cercetare.

Procesele de bugetare participativă au contribuit la reducerea barierelor de 
comunicare între cetățeni și reprezentanții administrației publice locale, creșterea 
sustenabilității politicilor publice și a investițiilor la nivelul comunității; crearea și 
promovarea unei culturi participative atât la nivelul cetățenilor, cât și la nivel insti-
tuțional în administrația publică locală.

Elementul cheie pentru succesul BP a fost adaptarea acestuia la specificul co-
munității locale, iar municipiul Cluj-Napoca a urmărit îmbunătățirea procesului cu 
fiecare nouă ediție de bugetare participativă derulată din 2013 până acum, operând 
reglaje fine în proces pe baza feedback-ului  primit de la cetățeni.

CIIC - Centrul de Inovare și Imaginație Civică aduce în dezbatere deschisă am-
ple proiecte, încă de la faza de pre-proiectare, și facilitează interacțiunea între cetă-
țeni, experți și factorii de decizie, astfel încât rezultatul final al proiectului să fie cât 
mai calat pe nevoile comunității locale.   
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Primăria Cluj-Napoca a lansat CIIC în octombrie 2017, printr-o dezbatere care 
a vizat concursul de soluții pentru reabilitarea unei importante zone verzi din mu-
nicipiu - Parcul Feroviarilor. Feedback-ul pozitiv și implicarea cetățenilor - cu com-
petențe dintre cele mai diverse și aplicate - în dezbatere au încurajat dezvoltarea 
acestei inițiative. Sub sloganul „Imaginăm viitorul orașului!”, CIIC s-a transformat 
într-un laborator permanent de idei în care se dezvoltă sistematic soluții inovative 
la provocările apărute în oraș. 

Prin dezbaterile CIIC, administrația locală urmărește nu doar să crească gradul 
de participare al cetățenilor la astfel de acțiuni extrem de benefice pentru comu-
nitate, ci și să îi încurajeze să preia inițiativa, să participe activ la eficientizarea 
procesului decizional din oraș. În cadrul CIIC au fost supuse dezbaterii publice pro-
iecte precum „Rethinking Someș”- care vizează modernizarea malurilor râului și a 
zonelor adiacente, cu implicații puternice în ceea ce înseamnă mobilitatea urbană 
sustenabilă și dezvoltarea zonelor pietonale, modernizarea străzii Molnar Piuariu 
- „prima stradă smart din România”, consultarea master planului pentru cartierul 
Sopor și multe altele. 

O parte semnificativă dintre proiectele dezbătute în cadrul CIIC se află în im-
plementare, multe dintre ele cu finanțare europeană. 

Ca urmare a acestor dezbateri, concursurile internaționale de soluții desfășu-
rate de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România 
integrează propunerile venite din comunitate atât în tema de concurs, cât și la nivel 
de implementare, procedura fiind una nu doar transparentă, ci mai ales eficace pen-
tru creșterea calității fiecărui proiect. 

Dezbaterile publice CIIC sunt organizate de cele mai multe ori după orele obiș-
nuite de serviciu, astfel încât cetățenii să poată lua parte cât mai ușor la evenimen-
te. Un exemplu aparte este dezbaterea CIIC ”Orașul și tinerii” de la miezul nopții 
din 22 iunie 2019, organizată de municipalitate în cadrul evenimentului Cluj Never 
Sleeps realizat de studenți. Tema dezbaterii a vizat sectorul de tineret, iar în acest 
context a fost semnat protocolul de colaborare dintre primărie și reprezentanții 
studenților în vederea realizării Consiliul Consultativ de Tineret.

Reacția comunității este vizibilă și se confirmă la dezbaterile propriu-zise. O 
dezbatere CIIC aduce la masa discuțiilor, în medie, 70 de participanți. Numărul 
din ce în ce mai mare de persoane implicate în evenimentele CIIC sugerează că 
dezbaterile reușesc să stârnească spiritul civic al comunității. De asemenea, este 
încurajator și faptul că cei care aleg să participe la o dezbatere CIIC deseori revin la 
următoarele. 

Mai mult decât atât, CIIC a devenit un exemplu de bune practici la nivel nați-
onal și european - prin broșura transmisă în rețeaua Eurocities la nivelul întregii 
Uniuni Europene și preluarea ca instrument de lucru pentru administrații în me-
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canismele de finanțare nerambursabilă pentru creșterea capacității administrative 
(Ghid Programul Operațional Capacitate Administrativă).   

Cu fiecare dezbatere desfășurată, CIIC își atinge obiectivele - acela de a acționa 
ca un catalist pentru comunitate și de a transforma potențialul creativ al acesteia în 
soluții inovative pe termen scurt, mediu și lung pentru Cluj-Napoca.

Câștigul mare al Clujului s-a dovedit a fi acela de a reuși să aducă în slujba 
orașului spiritul locuitorilor, energia și talenul lor, precum și disponibilitatea de a 
participa la dezvoltarea sa, fie din poziție de experți – în cazul companiilor, zonei 
academice și a organizațiilor non-guvernamentale, cât și ca oameni care își iubesc 
orașul și care percep Clujul ca fiind familia lor – în cazul cetățenilor.



Procese de Bugetare Participativă în România.  
Studiu de caz: Galați

Cristian Ochiu

Bugetarea Participativă este un proces democratic cu ajutorul căruia membrii co-
munității locale decid cum se cheltuie o parte din bugetul localității în care trăiesc. 

Bugetarea Participativă te invită să construiești/dezvolți comunitatea în care tră-
iești. 

Cetățenii identifică prioritățile, dezvoltă propuneri de proiecte (de investiții) și 
decid (prin vot) care proiecte vor fi finanțate. 

Efectele proceselor de Bugetare Participativă: 
1. Implicare civică sporită. Democrația se învață fiind implicat direct în-

tr-un proces democratic. Bugetarea Participativă deschide calea spre o implicare 
civică pe termen lung a celor implicați în proces. Participanții sunt primii care ob-
servă impactul investițiilor în comunitățile lor, ceea ce le crește dorința de a se 
implica în viitor în astfel de inițiative. În comunitățile unde a fost implementat un 
proces de bugetare participativă se observă o creștere a prezenței la vot, oamenii 
devenind mai conștienți de impactul implicării lor, și de importanța pe care o are 
exprimarea acestuia (a votului).   

2. Dezvoltarea unei relații de încredere între cetățeni, administrație 
și alți actori locali implicați. Procesele de Bugetare Participativă cresc gradul de 
colaborare între cetățeni și autorități. Participanții luând contact direct cu oameni 
implicați în administrație. 

3. Implicare mai multă din partea cetățenilor, în special în comunită-
ților marginalizate, sau care nu au un contact direct cu autoritățile. Buge-
tarea participativă este un proces accesibil și categoriilor care nu participă în mod 
tradițional la un ciclul de vot (tinerii sub 18 ani etc.) astfel devenind un mijloc de 
incluziune în viața comunității locale pentru aceste categorii sociale. 

4. Apariția unor noi lideri în micro-comunitățile locale. Unul din efecte-
le cele mai importante este acela că un proces de bugetare participativă încurajează 
spiritul antreprenorial și scoate la suprafață lideri în comunitățile locale. Partici-
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panții capătă încredere în ei (își dezvoltă aptitudini de lider ca - vorbitul în public, 
negociator, facilitator, munca în echipă etc.) și își validează (prin dialog cu alte per-
soane implicate) ideile ce privesc dezvoltarea comunității în care trăiesc. 

5. Cheltuirea banului public mai eficient și mai echitabil. Investițiile 
efectuate din bani publici sunt realizate având în spate o nevoie a comunității. Pro-
cesul de prioritizare a investițiilor devine apanajul întregii comunități și nu doar a 
unui număr restrâns de funcționari. Participanții în proces identifică proiecte ino-
vative. De multe ori ideile propuse în cadrul proceselor de bugetare participativă 
(chiar și cele care nu sunt finanțate) identifică o nevoie din comunitate și ajung să 
fie finanțate în afara acetora.  

Primii pași spre implementarea conceptului de Bugetare Participtivă au fost fă-
cuți în 2013 când o echipă de voluntari implicați în proiectul Erupție Anticorupție 
au organizat o primă dezbatere publică la care au participat atât reprezentanți ai 
autorităților publice (VicePrimar, CityManager, Directori reprezentanți ai Primări-
ei Municipiului Galați) cat și reprezentanți ai unor organizații non-guvernamenta-
le. A fost un prim pas prin care spre dezvoltarea unui mecanism de implicare civică 
focusat pe participarea activă a cetățenilor în viața comunităților locale. 

Referiri în articole. 1

Acela a fost primul pas de a introduce pe agenda administrației publice locale, 
și a politicienilor activi la nivel local, termenul de Bugetare Participativă. Acest prim 
pas a continuat cu o campanie de advocacy a unui concept de implicare activă a ce-
tățenilor în procesul decizional și de a nu fi transformat acest concept doar într-un 
proces de prioritizare a unor propuneri de investiții venite dinspre administrație. 

Intrat în 2019 în administrația publică locală am început să lucrez la imple-
mentarea conceptului, din poziția de funcționar public ce avea la îndemână mai 
multe pârghii administrative și legislative. Am început să lucrăm la designul proce-
sului de Bugetare Participativă venind cu un element nou, inovativ la nivelul Româ-
niei, am creat un comitet consultativ format 6 membri, după cum urmează:  

- 2 reprezentanți ai aparatului de lucru din Primaria Municipiului Galați; 
- 2 reprezentanți ai Consiliului Local (doi consilieri locali din Comisia de Buget 

Finanțe);
- 2 reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale ce au dorit să se im-

plice în procesul de design (aleși prin vot, dintre 7 propuneri ce și-au manifestat 
interesul de a se implica). 

În implementarea unui model de succes am ținut cont atât de modelele existen-
te în acest moment în România cât și de bunele practici internaționale în domeniu. 
Un aspect important asupra căruia ne-am aplecat este și analiza făcută (singura ela-

1 http://eruptieanticoruptie.ro/afla-de-la-organizatorii-comunitari-eac-galati-ce-este-buge-
tul-participativ/2404; https://eruptieanticoruptie.ro/galati-buget-participativ-2014/2431
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borată la nivelul României) de către Centrul de Resurse pentru participare publică 
(CeRe) care a elaborat și câteva recomandări2 dintre care amintim: 

– Etapa de planificare nu a fost foarte transparentă, proiectul de Hotărâre a 
fost făcut public cu 5 zile înainte de votul consiliului;

– Nu a existat un comitet de organizare (comitet consultativ), procesul fiind 
unul condus exclusiv de către funcționari din primărie;

– Nu sunt planificate evenimente pentru colectarea ideilor. 
Având în minte aceste observații, ale celor de la CeRe, precum și modelel de 

bune practici de la nivel internațional am pus bazele unui proiect pilot în Munici-
piul Galați ce a primit alocarea sumei de 1.000.000 lei. Regulamentul pentru im-
plementarea procesului de Bugetare Participativă se află în proces de transpareță 
decizională, el putând suferi modificări până la aprobarea de către Consiliul Local3. 

Implementarea proiectului ține cont de mișcările sociale din România care ara-
tă că suntem în căutarea unui: 

 – Leadership mai eficient, care să conecteze administrația la nevoile reale 
ale comunității locale (și să ajute comunitatea să își identifice singură atât nevoi-
le cât și posibilile soluții), care să aducă la aceeași masă (a dialogului constructiv) 
actori din comunitatea locală (lideri, grupuri de inițiativă) pentru a găsi împreună 
soluții la provocările comune;

 – Leadership corect, trăim o perioadă de incertitudini, de nesiguranță în ad-
ministrație, în care membrii comunității trăiesc cu senzația că administrația nu îi 
ascultă, nu ține cont de vocea lor (nevoile și/sau soluțiile identificate de ei). Într-o 
democrație pentru un leadership corect trebuie ascultate toate vocile din comuni-
tate, trebuie create platforme de comunicare care să ajute vocile comunității să le 
fie auzit glasul. 

 – Leardership vizionar/inovativ, susținând (micro)comunitățile locale să 
devină mai conectate la deciziile care le influențează viața, administrațiile locale 
pun bazele unui leadership inovativ construind o comunitate unită. Bugetarea par-
ticipativă inspiră apariția unor lideri în comunitățile locale, inspiră comunitatea 
să devină mai inovativă. Viitorul democrației se bazează pe o participare largă a 
comunității în procesul de dezvoltare locală. 

„Cu sprijinul procesului de Bugetare Participativă am început, nu doar să re-
zolvăm probleme, să construim comunitatea pe care ne-o dorim (în care dorim să 
trăim)” - O.B. , PB Chicago

2 https://www.ce-re.ro/upload/Bugetare%20participativ%C4%83%20la%20Bucure%C5%9Fti.
pdf

3 https://www.primariagalati.ro//portal/act/transparenta/Pr_HCL02202.pdf



 Special 

Plan Comunitar în Bucureștii Noi – planificare 
participativă de jos în sus

Vera Marin

Democrația reprezentativă este în criză peste tot în lume. Pentru democrație parti-
cipativă, procedurile sunt foarte diferite de la țară la țară, ba chiar și de la o localitate 
la alta. Deși există multe documente la nivelul instituțiilor europene care prezintă 
beneficiile planificării participative, deși profesioniștii planificării urbane au recu-
noscut importanța implicării locuitorilor în procesele de pregătire a transformărilor 
spațiului1 , mai sunt încă multe de făcut pentru aplicarea acestor principii în practică. 

Autoritățile publice centrale - prin Ordinul 2701/2010 - au impus niște obli-
gații privind informarea și consultarea publicului în demersul de elaborare al do-
cumentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism (în baza unor prevederi 
din Legea 350/2001). Autoritățile publice locale au, prin Metodologia aprobată 
prin acest ordin de ministru, responsabilități pentru a asigura un minimum de 
informare, dar consultarea este foarte rar făcută în mod real. Într-un deceniu de 
la aprobarea respectivei metodologii, majoritatea autorităților locale încearcă să 
pună în sarcina elaboratorului documentației cât mai mult din aceste responsabi-
lități, păstrând pentru fișele de post ale funcționarilor publici o asumare formală a 
unei adrese de email și a unui număr de telefon la care pot scrie sau suna cei intere-
sați. Tot funcționarii publici trebuie să redacteze și să semnez raportul informării 
și consultării în care este demonstrată îndeplinirea obligațiilor. Deși gândit ca un 
instrument care ar aduce în atenția consilierilor locali, înainte de votul de aproba-
re a respectivei documentații, diversele tensiuni, divergențe, dar și propuneri din 
partea locuitorilor care au făcut un efort să sune/să scrie/să solicite și să participe 
la dezbateri publice, etc. Raportul informării și consultării este și el o formalitate 
- și nu sunt expuse, în general, temele care au generat controverse, și nici felul în 
care s-au poziționat diverși actori și cum au fost rezolvate tensiunile. 

Practic, în elaborarea documentațiilor, locuitorii nu sunt apelați în amonte 
pentru a oferi cunoștințele pe care le au despre orașul sau cartierul lor - expertiza de 

1   Carta Planificării - European Council of Town Planners - ECTP http://www.ectp-ceu.eu/index.
php/en/publications-8/charter-of-participatory 
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utilizator - ci sunt invitați să comenteze - fără a ști precis cum vor influența comen-
tariile lor - și asta doar dacă află de vreo inițiativă publică sau privată de modificare 
a reglementărilor (pentru PUD / PUZ / PUG) sau a direcțiilor de dezvoltare (planuri 
de amenajare a teritoriului - periurban/județean / ...). 

Există condiționări de a demonstra implicarea beneficiarilor în mai toate pro-
gramele de finanțare care implică fonduri europene. Gradul de implicare reală este 
însă foarte variabil, demonstrația putându-se face formal și în cazul documentelor 
de strategie cerute prin program, precum și în cazul aplicațiilor de finanțare. 

Pornind de la această analiză a situației existente, precum și de la rezultatele 
unor proiecte anterioare derulate în cadrul ATU, dar cunoscând diverse practici 
de planificare participativă din alte State Europene, echipa programului URBOTE-
CA - www.urboteca.ro - al Asociației pentru Tranziție Urbană, în cadrul proiectului 
Urban Education Live https://urbedu.live, a identificat și a testat o metodă de spri-
jin pentru locuitori ca deținători ai expertizei de utilizare pentru a prezenta nevoi 
și idei la scara cartierului într-un document pe care l-am numit Plan Comunitar. 
Prin acest demers, a fost creat un cadru de colaborare între locuitorii unei zone din 
nord-vestul Bucureștiului, organizați într-un Grup de Inițiativă Civică și respectiv 
specialiști în planificare și proiectare urbană, precum și antropologi / sociologi care 
au lucrat pro-bono în format de hackathon - în noiembrie 2019. 

Planul Comunitar a fost definit ca rezultat al unui demers de planificare parti-
cipativă pornit de jos în sus, de la nevoi și dorințe despre mediul de viață exprimate 
individual la identificarea nevoilor și aspirațiilor comunității de vecinătate. Din ide-
ile astfel identificate, se pot inspira acțiuni concrete ale decidenților din adminis-
trația publică, programe electorale pentru candidați în alegeri locale, dar și acțiuni 
derulate de asociații și fundații care vor să fie de folos locuitorilor. 

Trebuie spus că, înainte de Hackathon Urboteca în Bucureștii Noi, au fost câ-
teva abordări de cercetare aplicată: chestionare (vara 2018, vara 2019), interviuri 
(2017-2019), folosirea unui instrument de cartare a opiniilor online (maptionnaire 
- septembrie-noiembrie 2019), evenimente de pedagogie urbană și de consultare 
cu instrumente de interacțiune offline (în spații publice în jurul camionului/labora-
torului mobil Urboteca, în teatrul abandonat de la bulevardul Bucureștii Noi), etc. 

Proiectul Urban Education Live și cele patru teme de intervenție  
pentru Bucureștii Noi
În baza acestor acțiuni care au putut fi susținute prin proiectul de cercetare aplicată 
Urban Education Live, au fost identificate patru teme relevante pentru zonă. Pe fie-
care din aceste patru teme, au lucrat echipe formate din specialiști (masteranzi sau 
absolvenți ai unor programe de master de la diverse universități) și reprezentanți ai 
Grupului de Inițiativă Civică care au fost ajutați de invitați cu experiență relevantă 
pe acele teme: 
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– dotări și echipamente pentru public (spații pentru activități cu public)-Ale-
xandra ȘTEF - autor al unui raport de consultare privind nevoile de cultură în Bu-
cureștii Noi pentru dosar București - capitală culturală europeană, membru ATU

– probleme și oportunități de mediu (ecologie) - Diana CULESCU - președinte 
AsoP - Asociația Peisagiștilor din România - membru ATU

– mobilitate (utilizatori de transport public, șoferi, pietoni, bicicliști) -Miha-
ela NEGULESCU - coordonator program de master Mobilitate Urbană - din cadrul 
UAUIM - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

– tensiuni între nou și vechi în procesul de densificare (instituirea unui regim 
de protecție, nevoie de design urban, proceduri de avizare și autorizare) -Bogdan 
IANCU, antropolog, membru în echipa SNSPA - Școala Națională de Științe Politice 
și Administrative - în cadrul parteneriatului cu Primăria Sector 1 pentru realizarea 
Strategiei de Dezvoltare Sustenabilă a Sectorului 1.
În organizarea Hackathonului, au fost urmate principiile planificării participative: 

– un cadru care permite exprimarea opiniilor fără teamă, într-un context pri-
etenos (egalitate de drepturi), 

– un proces care încurajează recunoașterea resurselor nu doar a problemelor 
- un optimism realist,

– un demers în care expertiza de utilizator este considerată foarte importantă
– o abordare care adresează mai multe teme simultan - asigurând o corelare 

între sectoarele de acțiune - integrare impusă de lucru la scara cartierului (spațiul 
cartierului aduce teme diferite la un loc),

– un exercițiu de armonizare între perspective diverse, prevenirea conflictelor 
prin gestiunea tensiunilor înainte ca ele să se polarizeze, ba chiar urmărirea câști-
gului comun (win-win). 

Doar că aceste principii pot fi urmate doar cu condiția existenței unor cunoș-
tințe specifice de facilitare, a unei priceperi de a adecva metodele folosite la obiec-
tivele unui proces participativ. Fiind inițiat de jos în sus, obiectivele acestui demers 
au fost fixate de organizatori împreună cu Grupul de Inițiativă Civică Bucureștii 
Noi: un set de repere pe care să se poată purta dialog constructiv cu reprezentanții 
executivului autorității publice locale (indiferent de departamentul sau serviciul 
din organigramă), cu actualii aleși locali (primar, consilieri locali), precum și cu 
candidații pentru alegerile din 2020.  Rezultatul palpabil care concretizează aceste 
obiective este un document de 55 de pagini, cu multe imagini și scheme, dar și cu 
un text accesibil  - organizat în 4 capitole care corespund celor patru teme relevante 
pentru agenda zonei Bucureștii Noi. 

Ideile astfel exprimate nu sunt soluții tehnice - sunt piste validate de profe-
sioniști ai mediului construit ca fiind o posibilă bază de pornire pentru caiete de 
sarcini și/sau concursuri de soluții (cu sprijinul OAR - Ordinului Arhitecților din 
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România), dar ele sunt validate și de profesioniști ai științelor sociale că reprezintă 
preocupări ale mai multor membri ai comunității de vecinătate. Există deci premize 
pentru a considera acest exercițiu ca fiind complementar mecanismelor democra-
ției reprezentative. 

La scara întregului sector, sau a unui oraș, sau a unui teritoriu mai larg, este 
nevoie de un nivel de abstractizare mai ridicat pentru a imagina interesul comun. 
Scara cartierului, a unei zone urbane cu limite clare cum este cazul celor 7 cartiere 
din Bucureștii Noi, este scara la care expertiza de utilizator este nu doar mai cuprin-
zătoare, ci și foarte necesară. Mai ales în contextul în care fiecare din cele 6 sectoare 
în București au nu doar responsabilități de administrare, ci și de decizie (alocare 
de resurse publice importante) pentru zone cu problematici foarte diferite: fiecare 
sector are o bucată de centru, câteva zone de locuire colectivă cu diverse grade de 
densitate și de calitate a spațiului public, zone de periferie cu diverse probleme de 
accesibilitate și de dotare cu rețele edilitare și dotări de interes public, etc. Până la 
o nouă lege a organizării capitalei într-un mod mult mai logic și mai eficient, și în 
speranța că PUZ-urile directoare de sector sunt doar o modă care va trece repede, 
un demers de planificare participativă pentru fiecare cartier din București - cu re-
surse alocate din bugetul local - ar putea fi o modalitate care ar aduce în prim plan 
ce cred locuitorii că e important pentru zona pe care o cunosc cel mai bine. Nu ar fi 
doar despre nevoi și solicitări care să greveze pe bugetele publice, ci și despre resur-
se - despre potențial local - care rămâne ascuns dacă nu există un cadru prin care să 
fie aplicate principiile planificării participative. 

Este un moment bun - acum 3 sau 5 ani - nu erau atâția profesioniști interesați 
să participe la viața cetății și nici atâția locuitori interesați să formeze grupuri de 
inițiativă, asociații, etc. Sigur că sunt prezenți în aceste acțiuni mai ales reprezen-
tanți ai clasei medii - oameni care pot dedica timp întâlnirilor, care au venituri sufi-
ciente și, în acest fel, și mai multă deschidere către discuții despre interesul comun. 
Este un început bun. Poate că, în timp, va exista mai multă solidaritate pentru gru-
purile fragile cu care clasa medie împarte o anumită zonă a orașului și reprezentan-
ții acelor grupuri se vor simți mai invitați să se alăture demersului. Deasemenea, în 
timp, oamenii de afaceri din acea zonă a orașului vor dori să participe la planificarea 
viitorului - nu doar prin inițierea unor documentații de urbanism derogatoriu, ci 
și prin colaborarea cu vecinii. Planul comunitar elaborat ca inițiativă a locuitorilor 
nu a reflectat perspectiva dezvoltatorilor imobiliari sau a agenților economici - dar 
aceștia pot găsi interes să înțeleagă preocupările și prioritățile locuitorilor din zona 
respectivă așa încât să le poată corela mai bine cu planurile lor de afaceri.

În concluzie, Planul Comunitar este un instrument prin care mai multe cate-
gorii de actori urbani pot reuși colaborări mai eficiente tocmai pentru că obiectivele 
de dezvoltare pentru zona urbană Bucureștii Noi sunt acum mai clare. Un rol foarte 
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important în modurile de utilizare ale acestui instrument revine specialiștilor din 
diverse domenii care sunt și locuitori ai acestei zone urbane. Prin acest demers, a 
fost întărită importanța colaborării între profesioniștii mediului construit și gru-
puri de cetățeni care demonstrează că nu se gândesc doar la ei și familiile lor, ci au 
în vedere chestiuni care țin de interesele comune ale unei zone. Comunitatea de 
vecinătate poate avea mai multă coeziune. Un demers de planificare participativă 
poate să întărească și chiar să creeze legături. Este premisa de la care echipa Urbo-
teca a plecat pentru organizarea unei ediții de Hackathon în zona Traian - pentru 
luna aprilie 2020 - o zonă care nu are însă un grup de inițiativă civică. 



ORAȘUL CREATIV

Revitalizarea urbană în contextul economiei creative
și al dezvoltării societăţii creative1

Mina Fanea-Ivanovici

La nivel mondial, în contextul economiei actuale se manifestă o legătură din ce în 
ce mai strânsă și puternică între cultură în sensul larg și prosperitate, între creati-
vitate și dezvoltare, între activitățile culturale și regenerare urbană, însă există, în 
subsidiar, și implicaţii de ordin social și demografic ale economiei creative și cultu-
rale, care se manifestă din ce în ce mai evident. În definitiv, pe parcursul ultimilor 
ani am fost martorii apariției unei noi clase, clasa creativă, dar și ai unor evenimen-
te cu repercusiuni de durată și de amploare, precum bula internetului, atacurile de 
la 11 septembrie și criza economică ce a debutat în anul 2008 (Florida, 2002) și 
care, în numeroase zone ale globului, încă persistă și se acutizează.

În ciuda evenimentelor economice și politice care s-au derulat și au zguduit 
într-un ritm ameţitor societatea în ansamblul său pe parcursul acestei perioade, 
forţele clasei creative s-au consolidat în permanenţă încât se poate vorbi în pre-
zent despre existenţa unei noi clase sociale, societatea creativă (Florida, 2012). 
Tocmai existenţa unor astfel de evenimente marcante atât pe plan politic, cât și 
pe plan social ar fi trebuit să reprezinte un șoc pentru peisajul social și econo-
mic și să năruie eventualele noi bule. Clasa creativă a rezistat acestui test, conso-
lidându-se, așadar, și punând bazele unei societăţi creative în adevăratul sens al 
cuvântului.

În viziunea lui Allen Scott (Scott, 2000), „[O]rașele au jucat întotdeauna un rol 
privilegiat ca centre de activitate culturală și economică. Încă de la originile aces-
tora, orașele au demonstrat o capacitate remarcabilă atât de a genera cultură sub 
forma artelor, ideilor, stilurilor și modurilor de viaţă, cât și de a induce nivele înalte 
de inovare economică și creștere, deși nu întotdeauna sau în mod necesar simultan. 
La începutul secolului XXI, pare să apară o convergenţă pregnantă între sferele de 
dezvoltare culturală și economică. Aceasta este una dintre caracte- risticile distinc-
tive ale procesului de urbanizare contemporană în general.”

1   Economie teoretică şi aplicată, Volumul XX (2013), No. 10(587), pp. 61-66.
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Locul în general (orașul în particular) este văzut în legătură strânsă, simbiotică 
chiar, cu ceea ce denumim în sens larg cultură. Cultura are tendinţa de a se distinge 
prin locul în care se manifestă, ceea ce face ca orașele sau diversele regiuni să se di-
ferenţieze între celelalte prin activităţile ce generează produse și servicii simbolice.

La nivel european, se vorbește din ce în ce mai mult despre legătura tot mai 
strânsă dintre spaţiul urban și cel rural, în vreme ce în trecut zonele urbane și cele 
rurale erau într-o permanentă competiţie. În acest context, planurile autorităţilor 
includ conservarea plămânilor verzi din jurul zonelor urbane și stoparea fenome-
nului de fuziune a zonelor urbane mai mici în cele mari (Wheway, 2011). Astfel, 
Hadjimichalis (2003) semnalează faptul că noile clase urbane de mijloc consumă 
atât spaţiu urban, cât și rural, locuind pe de-o parte în orașe, deţinând o a doua 
locuinţă în zone rurale, pe de altă parte, sau locuind în zone rurale și lucrând în 
zone urbane.

Economia culturală sau simbolică influenţează peisajul urban contemporan. 
Noua sa structură se datorează și interacţiunii preponderent indirecte, facilitată de 
mijloacele moderne de comunicare, iar graniţele fizice geografice, dar și cele organi-
zaţionale devin fluide, permeabile și flexibile datorită acelorași mijloace de comuni-
care.

Sectorul creativ-cultural a cunoscut o schimbare de viziune de la domenii 
nonprofit, deseori subvenţionate sau finanţate de bugetul local sau central, la o 
puternică concentrare asupra rentabilităţii, capacităţii de comercializare și cotei 
de piaţă deţinute. O astfel de evoluţie reflectă adaptabilitatea domeniilor creativ- 
culturale la spaţiul urban aflat el însuși în continuă schimbare, în încercarea de 
a supravieţui și produce valoare adăugată; companiile mari finanţate de la buge-
tul de stat tind să fie înlocuite de firme competitive, de dimensiuni mai mici, cu 
obiective de profitabilitate bine stabilite, susţinute și arondate unor reţele sociale. 
În definitiv, cultura nu este apanajul puterii executive, ci este rodul imaginaţiei, 
creativităţii, spiritualităţii și efortului individului ca exponent al unei societăţi, la 
un anumit moment dat (Stern, Seifert, 2007). În jurul acestor reţele se formează 
clusterele culturale, despre care Evans (2004) spune că ar avea trei argumente: de 
natură economică, de natură socială și de natură culturală (Vezi figura 1, din pagina 
următoare.

Activităţile artistice, conform lui Grams și Warr (2003) dezvoltă zonele urbane 
în trei direcţii:

•  oferă acces la resurse (prin atragerea de clienţi-consumatori de produse și 
servicii culturale-locali sau străini în zona respectivă; prin utilizarea facilităţilor 
urbane și a  spaţiilor abandonate/subutilizate;  prin crearea de noi relaţii; prin fur-
nizarea unor noi resurse ce pot fi utilizate și de către rezidenţi; prin plus- valoa-
rea educaţională adusă tinerei comunităţi; prin sporirea calificărilor și accesului la 
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diverse echipamente; prin sporirea accesului tinerilor la formarea de competenţe 
tehnice și antreprenoriale);

•  ajută la rezolvarea problemelor (prin formularea problemelor locale oferind 
oportunitatea dialogului intercultural; prin sporirea siguranţei și a oportunităţilor de 
a deprinde noi competenţe; în utilizarea capacităţii creative a locuitorilor în rezolva-
rea problemelor; prin sporirea colaborării; prin angajarea tinerilor în activităţi civice);

•  contribuie la construirea unor relaţii sociale (prin dezvoltarea competenţe-
lor și abilităţilor de leadership și decizionale; prin construirea identităţilor cultu-
rale pentru persoanele venite din alte locuri și stabilite în zona urbană respectivă; 
prin susţinerea procesului democratic; prin dezvoltarea unor relaţii pașnice; prin 
depășirea graniţelor culturale în dialog și comunicare; prin ridicarea nivelului de 
civilizaţie al regiunii respective; prin crearea unui spirit de apartenenţă la locul 
respectiv; prin crearea unor noi oportunităţi pentru cetăţeni văzuţi în ansamblul 
acestora; prin construirea unor punţi între clase sociale).

Argumente economice Argumente sociale Argumente culturale

– regiuni industriale
– gestiunea spaţiului de lucru
– lanţuri  de  producţie  (de  

exemplu media, televi-
ziune)

– reţele de producţie
– transfer tehnologic (de 

exemplu Silicon Valley)

– revitalizarea cartierelor
– satele urbane
– - arte în serviciul comu-

nităţii
– regenerare urbană
– identitate colectivă
– incluziune artistică şi socială
– reţele sociale

– regiuni artistice
– studiouri şi galerii artistice
– noile media
– arte etnice
– strategii culturale locale
– şcoli de artă şi educaţie artistică
– agenţi culturali
– capital creativ

Figura 1. Argumente pentru clusterele culturale
Sursa: Evans 2004. Cultural industry quarters: From pre-industrial to post-industrial production. In 

David Bell and Mark Jayne, eds., City of quarters: Urban villages in the contemporary city. Alder-
shot, Hants, England; Burlington, VT: Ashgate.

În ciuda avantajelor evidente ale dezvoltării economiei cultural-creative, aceas-
ta poate impieta asupra societăţii în moduri negative, care se manifestă sub forma 
a două procese: gentrificarea și dislocarea.

Inventat de către Ruth Glass (1964) în anul 1964, termenul de gentrificare de-
notă pătrunderea clasei de mijloc în orașe sau cartiere care anterior fuseseră locuite 
de către clasele sociale inferioare. Conceptul de gentrificare pune  în lumină puter-
nice inegalităţi de clasă și nedreptăţi și este adesea asociat conceptului de dislocare 
(displacement). În contextul de faţă, vom pune în evidenţă un nou tip de gentrifi-
care, pe care îl vom denumi în continuare, pentru a evita conotaţiile negative amin-
tite de Marx și Engels, revitalizare urbană. Revitalizarea urbană implică mai mult 
decât o simplă migrare a populaţiei din anumite zone urbane în alte zone urbane.

Pătrunderea în zona urbană și dezvoltarea clasei creative are implicaţii pro-
funde pe plan social, economic și cultural, prin apariţia hub-urilor IT, centrelor ar-
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tistice, programelor turistice etc. (Edwards et al., 2007) inclusiv în  zonele urbane 
anterior private de influenţele noilor tehnologii și ale culturii.

Stern și Seifert (2007) adaugă un nou inconvenient revitalizării culturale, ace-
la al creșterii inegalităţii economice. Este vorba despre conceptul „câștigătorul ia 
totul”, conform căruia persoanelor cu abilităţile și competenţele cel mai bine dez-
voltate le revine cea mai mare cotă de piaţă sau cea mai mare pondere a încasări-
lor dintr-un anumit domeniu. Deși pare un rezultat firesc al competiţiei care se 
manifestă normal într-un anumit domeniu de activitate creativ-cultural, faptul că 
numărul de locuri de muncă a crescut semnificativ în acest domeniu pare că trans-
formă piaţa într-o loterie cu unul sau puţini câștigători, generând puternice inega-
lităţi într-o comunitate în continuă creștere și expansiune.

Același lucru era remarcat și de către Richard Florida (2005), care consideră că 
această dinamică este o ameninţare periculoasă la adresa societăţilor care o dezvol-
tă. Cu toate că Richard Florida a fost promotorul și susţinătorul domeniilor creati-
ve în scopul stimulării creșterii economice, disparităţile create pe plan social dau de 
gândit acum, când efectele negative încep să se manifeste tot mai pregnant.

Vitalitatea urbană a fost studiată și în România, în anul 2010 fiind publicat un 
raport întocmit de către Centrul de Cercetare și Consultanţă în Domeniul Culturii 
sub titlul „Vitalitatea culturală a orașelor din România 2010” (Centrul de Cercetare 
și Consultanţă în Domeniul Culturii, 2010b). Scopul studiului a fost acela de a ana-
liza potenţialul cultural la nivel local în principalele orașe mari din România (46 de 
orașe reședinţă de judeţ și cu o populaţie de peste 50000 de locuitori) și a utilizat 
date oferite de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor, Registrul 
Comerţului etc.

Pornind de la un set de șase categorii comensurate pentru o serie de orașe din 
România (infrastructura sectorului cultural, resurse umane specializate, cheltuieli 
bugetare pentru cultură, activităţi culturale-participare; economia creativă și secto-
rul nonprofit), s-a alcătuit următorul clasament, în care capitala București nu a fost 
inclusă, unde fiecărui oraș i s-a calculat un indice de vitalitate urbană, calculat prin 
ponderare cu numărul de locuitori:

Tabelul 1. Indicele de vitalitate urbană pentru cel mai bine clasate orașe din România
Sursa: Centrul de Cercetare și Consultanţă în Domeniul Culturii, Vitalitatea culturală a orașelordin 

România 2010, 2010, București.

Orașul Indicele de vitalitate urbană

1. Cluj-Napoca 1,09

2. Sibiu 0,88

3. Sfântu Gheorghe 0,86
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Orașul Indicele de vitalitate urbană

4. Timişoara 0,84

5. Alba Iulia 0,57

6. Iaşi 0,56

7. Bistriţa 0,52

8. Târgovişte 0,47

9. Miercurea-Ciuc 0,44

10. Târgu Mureş 0,36

11. Constanţa 0,34

12. Oradea 0,33

13. Craiova 0,27

14. Piatra Neamţ 0,25

15. Braşov 0,17

Preocuparea pentru activităţile culturale la nivel urban în România este de-
monstrată de numeroasele studii empirice al căror scop este acela de a estima di-
mensiunilor activităţilor de producţie creativ-culturală, dar și de consum cultural. 
Astfel, în anul 2010 a fost întocmit Barometrul de Consum Cultural 2010 (Centrul 
de Cercetare și Consultanţă în Domeniul Culturii, 2010a). Capitolele cuprinse în 
acest studiu au fost: consumul domestic, consumul public, modificările survenite 
în consumul cultural în perioada 2005-2010, preferinţele de consum și profilurile 
nonconsumatorilor activităţilor specifice culturii înalte (prima parte) și practicile 
culturale ale populației din Romania, cât și pe analiza dinamicii, gusturilor și achi-
ziției de cultură scrisă, în principal cărți (partea a doua).
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Regenerare urbană prin cultură

Mihai Danciu

Situația orașelor care necesită regenerare poate fi privită fie ca un demers de “sal-
vare” dintr-o situația actuală nedorită (așadar o perspectivă subiectivă), fie prin-
tr-un obiectiv imparțial: de-a lungul timpului, comunitățile trec prin diverse etape 
ale existenței lor, iar intervalul de trecere dintr-o fază în alta nu este unul plăcut. 
Trecerea de la un tip de activități economice către un altul produce efecte asupra 
orașelor prea puțin flexibile și prea puțin dispuse pentru readaptare. În aceste cir-
cumstanțe, cele mai facile operațiuni sunt produse în orașele care își permit investi-
ții masive sau cele care sunt prioritizate de guverne ca fiind zone de interes pentru 
a fi menținute la un nivel minim economic și de calitate a vieții. Celelalte rămân în 
situația de a-și găsi propriile metode și resorturi prin care își pot propune o îmbu-
nătățire a calității vieții locuitorilor.

Din punct de vedere tehnic, conceptul de regenerare urbană stabilește operați-
unile prin care este transformată baza socio-economică a unei zone urbane ajunse 
în degradare (așadar vechi) în noi forme care să susțină activități durabile. În acest 
proces sunt introduse noi activități, noi inițiative economice și se propune aduce-
rea țesutului urban la standarde actuale de calitate a mediului construit. Oficial, 
se pune problema acestui tip de operațiune începând cu anul 2008, când legisla-
ția a impus ca obligatorie delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni 
urbanistice de regenerare urbană în cadrul planurilor urbanistice generale. Ulteri-
or, prin alte modificări de acte legislative, aceste tipuri de zone pot deveni chiar și 
obiectul unor exproprieri ca obiective de utilitate publică. Esențial într-un proces 
de regenerare urbană de succes este caracterul său integrat și multicriterial.

Rolul culturii în procedurile de regenerare urbană este unul determinant pen-
tru reușită. Prin cultură înțelegem asumarea și exprimarea conștientă a unui mod 
de trai specific al unei comunități, așadar cultura este unul dintre mijloacele prin 
care regenerarea urbană atinge reușita. Prin cultură, procedurile de regenerare ur-
bană ating latura creativă a capacității comunității din zona inclusă în procesul de 
regenerare urbană și, astfel, acestea ajung să integreze în cadrul larg al identității 
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locale particularitatea adusă de noua utilizare a infrastructurii. Comunitatea pri-
mește, astfel, atributul de comunitate creativă. Trecând peste aplicațiile limitate de 
până în prezent ale acestor termeni, industriile creative pot reprezenta un motor 
pentru progres atât timp cât sunt fundamentate pe cunoaștere și inovație și mai 
puțin pe servicii și producție manufacturieră de preț scăzut.

Etapele procesului de regenerare urbană prin cultură
Activitățile creative stau la baza celor două etape distincte de regenerare urbană. 
Prima dintre acestea include acele tipuri de activități realizate pe termen scurt, cu 
scopul de a atrage atenția asupra valorii istorice, estetice sau tehnice a unei clădiri 
sau a unui context urban care poate intra în procedura de regenerare urbană. Este, 
așadar, o operațiune de reutilizare adaptivă cu rol de statement și advocacy pentru 
inițierea procedurii oficiale de regenerare urbană. De multe ori sunt utilizate acți-
unile de tip guerilla, în care imobile neglijate sunt ocupate asumat temporar și în 
spațiile acestora se desfășoară diverse activități artistice ca urmare a dezinteresului 
proprietarului sau a refuzului acestuia de a accepta opinia comunității cu privire la 
valoarea clădirii. În cele mai multe dintre situații, aceste tipuri de activități se rea-
lizează ca urmare a unui protocol între proprietar și organizația sau grupul de ini-
țiativă care promovează regenerarea urbană. Parte a unui demers de tip bottom-up, 
această etapă inițială se desfășoară prin utilizarea maximală a creativității pentru 
reactivarea unor spații ajunse într-o stare de degradare prin neutilizare. În general, 
acest tip de spații sunt foste clădiri industriale (fabrici, mine, clădiri portuare sau 
clădiri de infrastructură feroviară), imobile cu funcțiuni sociale și acces public sau 
imobile de locuințe cu un caracter specific (case de colonie, imobile de raport din 
perioada interbelică). Prima etapă se încheie prin înțelegerea de către toți factorii 
determinanți a necesității regenerării urbane și dorința acestora de inițiere a pro-
cesului oficial în acest sens.

A doua etapă se desfășoară odată cu inițierea formală a procedurii de regene-
rare urbană, prin reuniunea tuturor actorilor implicați (stakeholderi) într-un grup 
operativ de lucru, stabilind proceduri, surse de finanțare și responsabilități. Ro-
lul culturii în acest caz este unul dublu. Pe de-o parte pune problema menținerii 
atașamentului pentru grupul de persoane motivate de cauza pentru salvarea de la 
demolare a clădirilor de valoare promovată în etapa 1 (masă critică stimulată de un 
impuls creativ, care aduc reputație și relevanță mai amplă subiectului și pot susți-
ne în continuare desfășurarea activităților culturale și artistice în spații dedicate), 
iar pe de altă parte se rezervă spații dedicate activităților creative prin reabilitarea 
unor clădiri existente, conversia funcțională a clădirilor reprezentative și/sau con-
strucția unor clădiri noi cu rol socio-cultural. Se pune, așadar, problema identității 
locului în sine și a patrimoniului cultural:
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•  clădiri cu un anumit rol funcțional (industrie, în general) care se transformă 
prin artă în spații pentru activități culturale;

•  clădiri cu destinație culturală, care ordonează din punct de vedere urbanistic 
noi funcțiuni, inserate în clădiri noi.

Dimensiunea culturală este esențială pentru schimbarea percepției asupra 
unui areal în declin, fie că ne punem problema unui oraș sau a unei foste zone in-
dustriale. Rolul acesteia influențează succesul sau eșecul acțiunii de regenerarea. 
De aceea, un rol semnificativ îl au festivalurile, expozițiile și alte evenimente cultu-
rale similare, punând împreună inițiativele locale cu cele regionale, naționale sau 
chiar europene. Cultura este văzută ca un instrument pentru dialogul intercultural 
și ca un factor de coagulare în comunitățile eterogene și aflate în permanentă mu-
tație (așa cum sunt orașele în declin, cele secundare ca loc de tranzit spre Vest sau 
cele principale ca arealuri - magnet). O infrastructură culturală, instituționalizată 
sau nu, este locul unde comunitățile se pot reuni și de unde proiectele de coopera-
re se dezvoltă oferind posibilitatea locuitorilor din diverse părți ale orașelor să se 
întâlnească, uneori pentru prima dată. Rezultatul acestei comunicări este inovația 
și antreprenoriatul, un vector pozitiv pentru dezvoltarea durabilă a orașelor. Cul-
tura, în sinea ei, dobândește un rol strategic în strategiile urbane contemporane, 
asumându-și un rol strategic în definirea unui nou cadru pentru orașe și regiuni 
competitive în societatea postindustrială. 

Proiecte de regenerare urbană
Pentru a exemplifica cele expuse mai sus sunt expuse patru proiecte de regenerare 
urbană de relevanță națională, aflate sau trecând prin unul dintre cele două stadii 
expuse mai sus. Cele trei nu se doresc a fi cele mai bune exemple sau singurele, ci 
doar ilustrează trei astfel de demersuri, care pot acoperi sumar paleta largă a ti-
pologiilor de proiecte de regenerare urbană prin cultură. Primul astfel de exemplu 
este Fabrica de Pensule din Cluj Napoca, urmat de proiectul Palas din Iași, Planeta 
Petrila din localitatea omonimă și Nod Makerspace - București. 

Cluj Napoca: Fabrica de pensule
În Cluj Napoca, procesul de regenerare a fost inițiat ca urmare a unei necesi-

tăți stringente pentru spații de lucru cu un preț redus de închiriere, care să ofere 
facilitățile minime necesare pentru derularea activităților unor artiști plastici. Con-
textul economic a fost și el unul favorabil pentru un astfel de proces: plină criză 
economică. Poziția în oraș a reprezentat un alt factor favorabil, prin amplasarea 
într-un context urban aflat între drumul principal de acces spre aeroport și calea 
ferată. Intervenția inițială a urmărit necesitățile primare ale comunității de artiști, 
respectând istoria și contextul locului. Ulterior au apărut spațiile pentru întâlniri și 
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evenimente (sălile de spectacol) și utilizatorii spațiului au început să se organizeze 
într-o formă juridică unitară: Federația Fabrica de Pensule. Au apărut colaborări 
diverse și testări pentru organizarea în scopul transformării către experiment și 
formare mai degrabă decât înspre prezentarea unor producții finite. Cu timpul, lip-
sa siguranței financiare și experiența limitată în managementul cultural a făcut ca 
acea co-existență creativă care a determinat apariția spațiului să îi anunțe și evolu-
ția spre o altă etapă, în care o anumită parte a colectivului s-a mutat spre Centrul 
de interes sau Centrul Cultural Clujean - cu o mult mai mare siguranță financiară 
și o orientare spre proiecte culturale mai ample. În ceea ce privește clădirea, 2019 
a adus și transformarea definitivă sau trecerea spre etapa corporatistă, prin dis-
tribuirea artiștilor rămași spre ateliere sau galerii comune sau individuale. Eșecul 
dezvoltării clădirii în spațiu cultural are însă un impact semnificativ asupra zonei, 
o serie de proiecte imobiliare completând cu densitate rezidențială profilul noii clă-
diri de birouri. Creșterea valorii imobiliare a spațiului și a contextului a produs, 
odată cu redresarea economică de după perioada de criză, gentrificarea funcțională. 
Ceea ce a fost ocupat asumat temporar, în lipsa instituționalizării, s-a fragmentat 
și a fost înlocuit de noi rațiuni funcționale, însemnând acel context efervescent 
de care avea nevoie scena culturală independentă a Clujului pentru maturizare și 
a-și crește experiența. Proiectul a trecut prin faza 1, iar trecerea în faza a doua s-a 
întâmplat la scara întregului oraș prin energiile creative născute din spațiul fost 
industrial.

Iași: Palas
Proiectul Palas din Iași este primul lifestyle center din România, forma comer-

cială cea mai actuală a proiectelor urbanistice de retail. Preluând un concept vestic, 
organizarea spațială a unui astfel de demers pornește de la premisa existenței unor 
funcțiuni comerciale eterogene, amplasate pe un parcurs secvențial în jurul unui 
element dominant al spațiului public: un bulevard, un parc, un monument. Proiec-
tul din Iași beneficiază de marele avantaj al amplasamentului în proximitatea Pala-
tului Culturii (cel care îi și transmite numele, sediul Complexului Muzeal Național 
“Moldova”), punct terminus al axului central reprezentativ pentru cel mai mare 
oraș din Moldova. Spre deosebire de procesul de la Cluj, inițiativa eminamente co-
mercială din Iași a evoluat în faza a doua conform etapizării de mai sus: la comanda 
unui antreprenor local, cu sprijin bancar semnificativ și maximizând prin funcțiuni 
mixte (locuire, comerț de tip big box, birouri, cazare) potențialul amplasamentului: 
spațiul din zona posterioară a Palatului Culturii. Impactul proiectului de regenerare 
urbană asupra orașului a fost potențat de investițiile semnificative (din fonduri 
europene) pentru restaurarea spațiului public din zona centrală a Municipiului Iași, 
de restaurarea Palatului Culturii și de lipsa unui Plan Urbanistic General care să 
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gestioneze strict situația din punct de vedere al gabaritelor și destinațiilor funcți-
onale. Fără a avea o componentă culturală în sinea sa, proiectul a produs un punct 
terminus contemporan pentru axul străzii Ștefan cel Mare și Sfânt, dincolo de Pa-
latul Culturii. Instinctul pentru extindere s-a manifestat deja în acțiunile proprieta-
rului, care a inițiat procedurile pentru o suplimentare a suprafețelor noi construite. 
Această nouă intervenție a atras proteste din partea unor personalități semnificati-
ve la nivel național și a determinat o reconsiderare a parametrilor noii intervenții.

Petrila: Planeta Petrila
În cealaltă extremă a proiectelor de acest fel, într-un areal urban aflat în declin 

din punct de vedere al rolului în economia națională de ansamblu, proiectul Planeta 
Petrila propune regenerarea urbană prin utilizarea construcțiilor supraterane ale 
fostei mine din localitate. Vechea infrastructură industrială va deveni un nou cen-
tru administrativ, economic și socio-cultural al Văii Jiului, beneficiind de amplasa-
mentul favorabil, capacitatea ridicată de refuncționalizare a clădirilor, entuziasmul 
grupului de acțiune, implicarea administrației locale și imaginea pozitivă existentă 
la nivel național și chiar internațional. Aceasta ar fi o împlinire a demersurilor de 
două decenii ale Asociației Culturale Condiția Română pentru transformarea Pe-
trilei într-un oraș cu valențe culturale. Deși are o viziune îndrăzneață, proiectul 
inițiat din 2012 de caricaturistul local Ion Barbu și o echipă de arhitecți din orașele 
mari ale țării se află încă în fazele clarificării proprietății asupra ansamblului. În cei 
aproximativ 8 ani, procesul a evoluat oscilant, de la momente de maxim entuziasm 
și reușite (clasarea ansamblului în categoria A a monumentelor istorice, lansarea 
documentarului Planeta Petrila și evenimentele de reutilizare adaptivă a infras-
tructurilor fostei mine), la perioade de inactivitate și incoerență administrativă 
(așa cum se întâmplă și în momentul de față, începutul anului 2020). Inițiat ca un 
demers al unui grup de inițiativă în jurul lui Barbu, procesul s-a instituționalizat în 
2018 în Asociația Planeta Petrila (formată din 3 asociații fondatoare și administra-
ția locală). Demersul de regenerare urbană și-a derulat prima etapă de intervenție 
în spațiile fostei mine prin reutilizare adaptivă în cadrul Programului de regenerare 
prin intervenții culturale (acțiuni în 2014, 2015 și 2018-2020), transformând an-
samblul industrial în cel mai vizitat obiectiv turistic din Valea Jiului, după stațiu-
nile montane. În prezent, clădirile din zona de protecție a ansamblului clădirilor 
istorice formează un ansamblu coerent în sinea lor: Centrul Pompadou - spațiu 
pentru evenimente artistice în fosta casă a pompelor, Muzeul Salvatorului Minier 
în fosta stație de salvare minieră, mina-școală (spațiul pentru pregătirea mineri-
lor înainte de intrarea în subteran) și expoziții itinerante sau dedicate în atelierul 
mecanic, școala de calificare sau sala de ședințe Ladislau Schmidt. Deși nu există o 
comunitate artistică atât de bine închegată care să susțină utilizarea spațiilor de la 
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mină, ultimele luni ale lui 2019 și primele ale lui 2020 au adus și primele evenimen-
te independente organizate la mina Petrila, în Lămpărie sau Pompadou: audiție pe 
vinil, concerte dnb sau tech. Având în vedere angajamentul Consiliului Județean 
de a demara procedurile de achiziție a activelor, momentul în care procedurile de 
transfer al activelor către acesta poate fi considerat momentul pentru trecerea la 
etapa a doua - planificarea procesului de regenerare urbană. Planurile prevăd mu-
tarea primăriei în clădirea administrativă a minei, transferul dreptului de admi-
nistrare a clădirilor monument istoric spre muzeul județean pentru consolidare, 
restaurare și deschidere turistică, deschiderea unui hub de IT și robotică ca parte a 
unui centru pentru științe și noi tehnologii, precum și un parc pentru cercetare și 
dezvoltare de activități economice.

București: Industria Bumbacului
Proiectul care oferă cele mai multe satisfacții prin prisma calității demersului 

și a finalității este regenerarea urbană a ansamblului Industria Bumbacului - Tim-
puri Noi, București. Fosta fabrică de textile este un model de bune practici pentru 
regenerare urbană, pornit de la un proiect de viziune în jurul celor trei piloni prin-
cipali: renovarea/reconstrucția spațiilor, creșterea economică prin actorii implicați 
și implicarea comunității. Între 2015-2019 în spațiile industriale s-au stabilit spații 
pentru industriile creative, pentru alimentație publică, un hub pentru arte con-
temporane și birouri. Împreună, formează Bucharest Creative Cluster și găzduiesc 
Nod - un makerspace pentru artiști, MATER - o bibliotecă a materialelor, locul de în-
tâlnire La firul ierbii (cu o sală multifuncțională, un spațiu de coworking, bibliotecă, 
grădină, spațiu de prezentări și bucătărie), eematico - o organizație care inovează 
prin programe educaționale pentru deprinderile specifice secolului XXI, DESCHIS 
gastrobar - un local cultural și de relaxare pe acoperiș, precum și spațiul multifunc-
țional atelier DESCHIS.

Aceste inițiative, prezentate pe scurt, reprezintă o paletă suficient de largă pen-
tru înțelegerea complexității proiectelor de regenerare urbană prin cultură. Fără a 
urmări o rețetă clasică, acestea utilizează potențialul unor inițiative artistice și le 
transformă în centre de inovare și ale industriilor creative, în clustere de vitalitate 
pentru regenerarea urbană.



Spații interstițiale si regenerare urbană.
Studiu de caz: Revitalizarea Galeriilor Blanduziei1

Alexandru Adrian Niculescu

Omul este ființa guvernată, mai presus de orice altă lege, de legile biologice. Legile 
impuse de om, care contravin principiilor biologice sunt fundamental greșite, ajung 
să creeze haos și sfârșesc prin a fi eliminate. 

Restrângând acest raționament la sfera urbanismului, structura unui oraș tre-
buie să respecte legile biologice pentru că, să nu uităm, orașul este al omului, iar 
orice intervenție perturbatoare care se opune firescului constituie o disfuncționali-
tate și este sortită eșecului. 

Asemenea oricărui organism viu, orașul evoluează, se regenerează și se 
adaptează. Problema survine atunci când intervențiile întreprinse într-un ritm 
prea alert și fără fundamentare scapă de sub control și dobândesc atributele unei 
entități maligne, care se răsfrâng asupra calității vieții locuitorilor. 

Pornind de la experiența personală, de la percepția mea asupra unei zone sen-
sibile, în calitate de locuitor, prin prisma cunoștințelor dobândite în anii de studiu 
al arhitecturii, această lucrare propune un plan de intervenție pertinent pentru re-
generarea situl aparținând insulei urbane delimitate de străzile Doamnei, Academi-
ei, Ion Ghica și Piața Universității, sediul fostelor Galerii Blanduziei.

Având o poziție ultra centrală, contactul cotidian cu acest sit era de neevitat. 
Mi-am petrecut ani de zile străbătând acele străzi și mi-ar fi fost imposibil să nu 
încep să le observ în mod activ și să nu îmi stârnească interesul. Am pornit de la a le 
străbate ca simplu cetățean și am ajuns să studiez întreaga zonă ca student arhitect, 
percepția fiind cu totul diferită. 

Zona centrală a Bucureștiului, din care face parte integrantă situl ales, se ca-
racterizează prin dualitatea elementelor burgheze ce amintesc de Micul Paris și 
cele socialiste. Se regăsesc cladiri cu valoare stilistică remarcabilă în stil eclectic, 
dintre care trebuie amintită vechea clădire a Bursei de Valori, în stil neo românesc, 

1   Materialul constă în extrase din lucrarea de disertație cu titlul Spații interstițiale si regenerare 
urbană. Studiu de caz: Revitalizarea Galeriilor Blanduziei, autor: Alexandru Adrian Niculescu, Prof. Co-
ordonator Prof. dr. arh. Tiberiu Florescu, 2017
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precum Marmorosh Blank, dar și intervenții moderniste mai mult sau mai puțin 
valoroase. 

Concret, centrul Bucureștiului are un fond eclectic bogat, dar care și-a pierdut 
farmecul și vitalitatea Micului Paris sub straturi de praf și uitare. Nu au existat 
până de curând reale eforturi de regenerare, singurele intervenții fiind predomi-
nant disfuncționalități propuse de era socialistă, ca niște plombe de beton. 

Se constată că inima orașului, epicentrul academic, cultural, social și financiar a 
ajuns o zonă interzisă, nu pentru ca accesul omului ar fi restricționat în mod direct, 
ci pentru ca zona nu a evoluat și nu s-a adaptat necesităților actuale. Din punct de 
vedere al accesului pietonal, acesta este dificil, spațiile sunt înguste, iar mașinile 
perturbă adesea fluxul de circulație. În plus, destinația sau starea majorității clădi-
rilor impun un oarecare control al accesului: bănci, notariate, societăți comerciale, 
instituții, clădiri încadrate cu risc seismic. Or la o privire mai atentă se va observa 
faptul că oamenii care traversează zona au o atitudine reticiență, stânjenită, nu se 
opresc să admire o clădire, nu organizează o întâlnire într-un asemenea loc. Acele 
spații nu mai sunt destinate trecătorului, și au pierdut rolul social și cultural, rămâ-
nând doar un culoar de trecere către alte zone mai animate și o cale de acces către 
anumite instituții. Însuși peisajul tern, rece, din beton nu invită omul să zăboveas-
că acolo, să se bucure de ceea ce îl înconjoară. 

Astăzi, din Fântâna Blanduziei, Gradina Blanduziei, cu spectacolele sale de tea-
tru și de operetă, din Galeriile Blanduziei, centre comerciale înfloritoare și spații de 
recreere, sau despre grădina Cinematografului Doina, cu proiecțiile sale cinemato-
grafice în aer liber, nu au mai rămas decât consemnări și fotografii, toate dispărând 
după instalarea comunismului, odată cu atmosfera Bucureștiului burghez, cochet 
și plin de viață. 

Definirea cuvintelor cheie 
Regenerarea urbană este operațiunea de intervenție asupra unui spațiu uzat, în 
încercarea de a inversarea declinului înregistrat, de a îmbunătăți aspectul şi de a 
ameliora disfuncționalitățile. Stimularea economiei zonei, prin îmbunătățirea fon-
dului locativ, deschiderea de noi locuri de muncă, atragerea investițiilor şi a capi-
talului în zonele defavorizate este o componentă fundamentală a acestui proces. 

Gentrificarea apare ca fenomen adesea implicat în procesul de regenerare ur-
bană şi defineşte mecanismele de atragere către centrul oraşului a unei populații cu 
o putere financiară peste medie. Deşi inițial conceptul era aspru criticat pentru efec-
tul marginalizator, în contextul dezindustrializării, în prezent el trebuie privit ca o 
oportunitate de creştere economică şi de atragere a capitalului financiar şi uman. 

Prin centrul oraşului se înțelege acel nucleu în jurul căruia se dezvoltă țesutul 
urban. Se observă că în multe dintre vechilor oraşe, aglomerația urbană se concen-
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trează în jurul unor râuri (Roma, Florența, Londra, Paris, etc.). În cazul particular 
al Bucureştiului, se observă cum în acest nucleu se dezvoltă o activitate comercială 
remarcabilă, fiind prezente numeroase bresle, hanuri, magazine, mai apoi instituții 
financiare şi sedii de instituții. 

În contextul acestui studiu asupra Galeriilor Blanduziei, termenul de revalo-
rificare se traduce prin aducerea unui patrimoniu cu potenşial valoros în starea 
de a putea fi dinnou folosit, modernizarea sa prin adaptarea la cerințele actuale şi 
îmbunătățirea responsabilă a aspectului său. 

Situl abordat pentru propunerea unui scenariu de regenerare este unul încărcat 
de istorie. Problematica rezidă din găsirea unei soluții de coabitare a unor straturi 
succesive. “Co-prezența atunci implică prezența în acelaşi timp, pe acelaşi am-
plasament şi, mult mai important, în aceeaşi intervenție (clădire nouă, amenajare 
urbană, conversie a unei clădiri existente, restaurare) a cât mai multora dintre ipos-
tazele semnificative prin care au trecut acel sit şi, acolo unde este cazul, acea clădire.”2

Conversia, ca formă a coprezenței, presupune intervenția asupra unui imobil exis-
tent, cu valoare istorică, prin care se păstrează elementele care dezvăluie vârsta sa, 
dar se procedează la o adaptare, o modernizare, în vederea obținerii unei soluții în 
concordanță cu contextul actual. 

Pornind de la legendele latine, astăzi prin genius loci se înțelege percepția in-
dividului asupra unui spațiu, înregistrată în mod subiectiv de simțurile sale, antre-
nând memoria, intelectul şi imaginația. El descrie atmosfera, caracterul şi calitatea 
spațiului. 

Interstițialitatea este un concept urbanistic împrumutat din anatomie. La 
originile sale etimologice, el denumea spațiile dintre țesuturi, conglomerate celula-
re specializate. Oraşul imită omul, astfel că interstițialitatea se manifestă la nivelul 
său prin spații de trecere în cadrul unor insule urbane, de tipul curților, gangurilor, 
pasajelor. 

Sinceritatea este atitudinea de abordat în cadrul intervenției asupra unui spa-
țiu, prin recunoaşterea atributelor unice a unor anumite elemene construite. Ea im-
pune respectul față de valoarea unică, față de legătura spațiului cu contextul în care 
s-a format. Aceasta se manifestă prin imposibilitatea morală de a mima legăturile 
dintre o clădire veche şi istoria ei, printr-o intervenție modernă, lipsită de conținut.

Interstițialitatea ca abordare în procesul regenerativ 
Interstițialitatea este un concept urbanistic împrumutat din anatomie, fapt care 
întăreşte încă o dată relația spațiu-om. 

Prin interstițialitate se denumesc în mod global acele spații de tranziție, care 
se află la granița dintre public şi privat, dintre exterior şi interior, dintre expus şi 

2   Augustin Ioan: Casa arhivă. Material disponibil la http://ianus.inoe.ro/Augustin%207-8.htm 
accesat la data de 03.03.2017 
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protejat. Acestea pot lua forma balcoanelor, teraselor, logiilor, porticurilor, curților 
interioare, gangurilor, pasajelor, etc3

În problematica regenerării urbane, acest concept apare ca o soluție pentu re-
zolvarea unor disfuncțiolități legate de fluxul de circulație, oferind omului acces şi 
permeabilitate, scurtând trasee, frunizând protecție şi discreție. 

Aceste spații pot să găzduiască numersoase funcțiuni, orientate către nevoile 
sociale şi de agrement ale indivizilor care îl tranzitează. Pasajul Macca Villacrosse 
din centru capitalei exemplifică această abordare, oferind trecătorilor posibilitatea 
de a se opri pentru o secundă, a socializa, a servi o cafea, bucurându-se de un oare-
care confort şi putând admira arhitectura spațiului. Oricând un asemnea spațiu ar 
putea găzdui un eveniment cultural, o expoziție, un târg, etc. 

La întrebarea dacă aceste spații deschise sau semi-închise ar putea sau nu să 
participe în procesul de regenerare a unui centru istoric de capitală, răspunsul este 
evident pozitiv. Prin versatilitatea utilizărilor lor, acestea devin instrumente im-
portante în demersul de a oferi un plus calității vieții locuitorilor zonei, sau celor 
care pur şi simplu o tranzitează, cum este cazul sutelor, sau chiar miilor de oameni, 
care trec zilnic, plictisiți, pe străzile centrului Bucureştiului. 

Co-prezența în arhitecură şi urbanism 
Coprezența poate fi definită ca fiind un fenomen ce presupune alăturarea mai mul-
tor imobile, diferite ca apartenență temporală, alăturare care nu va deveni deran-
jantă pentru că nu se urmăreşte umbrirea autenticității vechiului, ci armonizarea 
cu acesta şi obținerea unui ansamblu echilibrat. Esența sa se referă la faptul că “că 
acum şi atunci pot fi făcute să coexiste într-o singură casă”4 

Conversia, ca formă a coprezenței, presupune intervenția asupra unui spațiu 
existent, cu valoare istorică, prin care se păstrează elementele care dezvăluie vârsta 
sa, dar se procedează la o adaptare, o modernizare, în vederea obținerii unei soluții 
în concordanță cu contextul actual. 

Pornid de la legendele latine, unde genius loci reprezenta spiritul locului, as-
tăzi acest concept determină percepția subiectivă a individului asupra unui spațiu, 
înregistrată prin propriile simțuri, antrenând memoria, senzaşie trecută prin filtrul 
intelectului şi al imaginației. El descrie atmosfera, caracterul şi calitatea spațiului, 
impresia multivalentă asupra acestuia. 

Plan cadastral Bucureşti la 1895-1899
Conceptul de interstitialitate se conturează odata cu analiza planului zonei cen-
trale a Bucureştiului din 1899, o parte din fostele strazi mici, cu trasee sinoase, 

3   Bălan (Lazăr) M., “Spațiul urban de tranziție/negociere ca interacțiune public-privat. Bu-
cureşti: pasaje, ganguri, curți interioare”, Teză de doctorat,UAUIM, Bucureşti, 2015, pag. 19; 

4   Augustin Ioan: Casa arhivă. Material disponibil la http://ianus.inoe.ro/Augustin%207-8.htm 
accesat la data de 03.03.2017
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organice, sunt înlocuite de un urbanism bazat pe axe, direcții şi linii de compoziție, 
aceasta schimbare de identitate neproducîndu-se în totalitate, rămânând vii şi nu-
meroase elemente din țestul vechi. 

Principalele elemente care contribuie la schimbarea de identitate a zonei sunt 
marcate de sistematizarea străzilor Doamnei, Academiei, Vestei (actuala Ion Ghica) 
şi de aparitia Băncii Naționale. Odată cu aparitia acestui edificiu în locul fostului 
Han Serban Voda, apare o stradă nouă, numită Str. Băncii Naționale5, realizându-se 
astfel un prim pas în conceperea ”insulelor urbane”, acest edificiu ocupând un în-
treg astfel de lot. 

Fig. 1 Fondul construit şi reprezentarea stradală la 1899 

Se poate observa cum Piața Universității este realizată având un ax de simetrie 
puternic accentuat față de cladirea Universității Bucureşti, edificiu nou realizat în 
locul fostului liceu Sf. Sava. Odata cu aceasta sistematizare a pieței si spatiile verzi 
rămase sunt grupate şi valorificate, astfel incat caracter orasului tip grădină se păs-
trează şi animă noua perioadă. Primele încercare serioase de realizare a alinierilor 
la strada a imobilelor încep să creeze noi feluri de spații de tip ”gang, pasaj”, astfel 
Bucureştiul, prin capacitatea sa de a se adapta, îşi astribuie noile forme de expresie 
urbanistică, rezultând un oras al ”layerelor ”. 

Planul cadastral de la 1911 
Modernizarea Bucureştiului este continuată prin edificarea unor imobile de valoare 
precum sediul Bursei de Valori, clădire eclectică ce delimitează zona de studiu în 
partea de S-E, intersecția dintre Str. Doamnei şi Ion Ghica. 

5   LASCU N., „ Banca Națională a României şi Arhitectura” , ed. Enciclopedică, 2006, pag. 17;
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De asemenea, noile clădiri ale Societății Generale, dispuse față de un ax de si-
metrie al Pieței Universității, având o formă care tine din punct de vedere planime-
tric la compoziția piațetei, ulterior simetrică față de acest ax, apare ca un edificiu 
realizat în oglindă. 

Tot pe acest plan se poate observa pentru o prima oara denumirea de ”Grădina 
Blanduzia”, cele care se vor numii ”Galeriile Blanduziei”, în incinta cărora exista şi 
un cinematograf . 

În aceasta perioadă, se conturează şi se structurează cel mai concret zona de 
studiu, în perioada acestor ani studiindu-se şi propunându-se să se realizeze în 
aceasta parte a centrului Bucureştiului un conglomerat Bancar, având ca zonă pie-
tonală piațeta din fata noului corp al BNR, pe Str. Doamnei. 

Noul Palat al BNR este realizat pe Strada Doamnei, înlocuind o serie de imo-
bile (a se vedea fotografiile anexate), ansamblul conceput prevedăzând o retragere 
substantiala de la Str. Doamnei, obținându-se astfel o piațetă chiar în fata edificiu. 
Noul ”Complex Bancar” este completat de construcția unui alt sediu de banca, Mar-
morosch Blank. Pentru a completa ansamblul urbanistic, planul respectiv propune 
şi o serie de alinieri şi aliniamente. 

Fig. 2 Vedere aeriană cu evidențierea zonei studiate 1916 

Astfel, între noua cladire a BNR-ului si frontul de vis-a-vis pe Str. Doamnei, 
sunt prevazuti 35m, în jurul clădirii sunt lasati 6 m pentru un gard ”transparent” 
de protecție. 

Tot in acest interval de timp cuprins între anii 1911 şi 1930, se edifica o cla-
dire, Cinematograful Doina, cu denumirea initiala Terra, astăzi fiind una dintre 
cladirile monument prezente în zona de studiu. 

Ultimele planuri cadastrale ale Bucureștiului, aproximativ 1999 
Sistematizarea pare aproape completă, cel puțin în ultimii 20 de ani, când oraşul 
Bucureşti aproape a stagnat, străzile fiind trasate conform studiilor din anii 1930, 
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studii efectuate pentru noul Palat al BNR, doar două dintre denumirile strazilor 
fiind schimbate, Strada Vestei în Strada Ion Ghica şi Strada Caragheorohevici în 
Strada Carada. 

Aceste schimbari aduse țesutului urban subliniază folosirea interstitialității, dato-
rită modificarilor din diversele etape ale imobilelor, ale tramei stradale, ale fronturilor, 
rezultând în zona centrului istoric o multitudine de spații de tranzitie de tipul gangurilor, 
al pasajelor, cât şi al curților interioare. 

Daca s-ar analiza procentul de ocupare al terenului, s-ar observa că majorita-
tea parcelelor au între 65% şi 90%, favorizând apariția acestor spații interstițiale, 
printre acestea cele mai faimoase zone de tranziție fiind: Pasajul Macca-Villacrosse, 
Pasajul Victoria, Pasajul Comedia, Pasajul Englez, Pasajul Majestic, zona de portil 
de pe Str. Academiei. 

O influență direct asupra zonei de studiu le au urmatoarele spații interstițiale 
: pasajele si gangurile dintre cele 2 cladiri ale BCR-ului, dintre cladirea BCR şi fosta 
Bursă de Valori Bucuresti, gangul dintre fosta Bursă şi Cinematograful Doina, zona 
de portic de pe Strada Academiei şi gangul accesibil atât pietonal cât şi auto din 
capătul acestuia. 

Analiza prin prisma observațiilor personale 
Zona care face obiectul prezentului studiu, respectiv insula urbană, delimitată de 
străzile Doamnei, Academiei, Ion Ghica și Piața Universității, sediul fostelor Galerii 
Blanduziei şi împrejurimile acesteia are potențialul de a deveni sediul unui centru 
mix, multifuncțional. 

Specificul de ocupare locală a spațiului este unul predominant instituțional, cu 
reprezentări ale funcției comerciale, regăsind aici sedii ale unor instituții bancare, 
birouri notariale, farmacii, anticariate, izolat sedii administrative ale unor firme, în 
contrast cu lanțuri de restaurante tip fast food şi mici afaceri de tip patiserie. 

Spațiul public este intens tranzitat de către pietoni foarte diverşi din punct de 
vedere al naționalității, al vârstei, al ocupației, al veniturilor, cât şi al destinației. 
Analizând comportamentul acestora, se remarcă faptul că ei nu dezvoltă o relație 
activă cu spațiul, nu interacționează în mod conştient şi par grăbiți să treacă prin 
acest spațiu, fără niciun ataşament. 

În situația de față, este evident faptul că aspectul şi funcțiunile propuse în ca-
drul insulei urbană nu trezesc niciun interes particular trecătorului. 

Spațiu public este intens folosit atât de către pietoni, cât şi de către biciclişti, 
cu toate că acesta nu dispune de o infrastructură adecvată sau de mobilier urban 
suficient. 

Traficul autovehiculelor este intens, la orele de vârf producându-se frecvent 
ambuteiaje, poluarea şi zgomotul afectând considerabil calitatea vieții celor care 
tranziteaza spațiul, locuiesc sau lucrează în apropiere. În ciuda unei lățimi a străzii 
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destul de reduse şi a numeroaselor semne de circulație de interdicție, numeroşi 
conducători auto parchează neregulamentar, sufocând şi mai tare artera prea in-
tens circulată. Activitatea polițiştilor care intervin în aceste situații este pe cât de 
necesară, pe atât de neplăcută, datorită reacțiilor inadecvate a celor vizați, care în-
calcă legea, cu toate că au la dispoziție suficiente locuri de parcare în spațiile special 
amenajate. 

Identificarea unor funcțiuni absente sau slab reprezentate 
După cum am arătat deja, principalele operațiuni care se desfăşoară în această zonă 
sunt predominant instituționale, cu câteva reprezentări ale funcției comerciale. 

Singurele elemente ce amintesc de funcția culturală sunt câteva anticariate şi 
clădirea abandonată a fostului cinematograf. 

În ceea ce priveşte funcția de socializare sau de agrement, posibilitățile de sa-
tisfacere ale acestei nevoi se limitează la un fast-food şi un restaurant. Trecătorul 
nu poate găsi în această zonă un spațiu în aer liber unde să poată să se oprească, să 
se odihnească sau să bea o cafea în compania unor prieteni, destinația pentru astfel 
de activități fiind Centrul Vechi. 

Cu excepția unor câtorva societăți comerciale private şi, bine înțeles a institu-
țiilor financiar bancare, în zonă nu pot fi identificate afaceri sau sedii ale unor firme 
competitive, de succes. 

Particularități arhitecturale și urbanistice 
Situl ales se află la intersecția a două zone protejate, zona Stavropoleos şi zona Eli-
sabeta, conform planşelor de reglementare şi a Regulamentul local de Urbanism al 
zonei istorice de referință - Centrul istoric al municipiului Bucureşti. 

Caracteristica parcelelor constă în obligativitatea de a menține neschimbate 
dimensiunile şi formele parcelarului. Amplasamentul clădirilor din această zonă au 
regim continuu şi trebuie să respecte aliniamentul dictat de vecinătate, fiind inter-
zise retragerile construcțiilor noi. 

Când sunt situate pe aceeaşi parcelă, clădirile trebuie fie pozişionate astfel în-
cât distanța dintre ele să fie cel puțin egală cu jumătatea înălțimii la cornişa clădirii 
mai înalte, distanța reducându-se doar în cazul fațadelor cu calcane, unde este ne-
cesară lumina natură. 

Regimul tolerat de înălțime variază între minumum 16 metri şi 19 metri, cu 
respectarea nivelului de înălțime a clădirilor învecinate. 

Coeficientul POT este de 80%, iar CUT este de maxim 4. Funcționalitățile per-
mise la nivelul parterului în zona studiată pot fi activități comerciale, de alimen-
tație publică, culturale, iar la nivelurile superioare pot deservi birouri, servicii sau 
locuințe. 
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Restricții 
Următoarele activități sunt strict interzise6: 

“- activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile 
cu statutul de zonă protejată;

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul gene-
rat;

- construcții provizorii de orice naturã - inclusiv chioşcuri şi panouri publicitare, de 
orice dimensiune şi indiferent de modalitatea lor de montare; - depozitare en-gros;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau to-
xice;

- activități care utilizează pentru depozitare şi producție terenul vizibil din circulațiile 
publice sau din instituțiile publice;

- depozitări de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
- staționarea şi gararea autovehiculelor în construcții multietajate;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice şi 

construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrãri de terasament care pot sã provoace scurgerea apelor pe parcelele veci-

ne sau care împiedicã evacuarea şi colectarea apelor meteorice.” 

Propunerea de proiect
De ce? Se spune că o imagine valorează cât 1.000 de cuvinte. Mai sus este o fotogra-
fie care răspunde în mod complet întrebării enunțate, surprinzând situația actuală 
a sitului. Pe strada doamnei, colț cu str. Academiei apare o disfuncționalitate este-
tică neobişnuita unui centru vechi al oraşului, şi anume un vid enorm, ce dezvăluie 
privirii calcanele goale dezolante ale unor clădiri ce aparțin patrimoniului local. Nici 
situația acestora nu este mai bună, clădirile din vecinătate aflându-se fiecare în di-
verse stadii de degradare, de la afectare estetică, până la afectare structurală, fiind 
încadrate în clasa I de risc seismic. 

Consider că centrul capitalei României merită să fie supus unui proces de rege-
nerare, în primul rând datorită moştenirii istorice şi artistice, cât şi datorită faptului 
că reprezintă o carte de vizită a țării în fața turistilor, carte de vizită care, momen-
tan, ne prezintă capitala ca fiind una a contrastelor, în cel mai peiorativ sens. 

Pentru cine? Pentru fiecare persoană care trece prin acea zonă. Pentru fiecare 
angajat carecomunitate la nivel lo zilnic îşi petrece 8 ore într-un dintre acele clă-
diri, pentru fiecare student, aşa cum am fost şi eu, care a străbătut acele străzi şi 
a rămas cu un gust amar. Pentru toți acei mici afacerişti, care ar putea prospera în 

6   Regulamentul local de Urbanism al zonei istorice de referință - Centrul istoric al mu-
nicipiului Bucureşti 
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magazine cochete ce amintesc de vechile Galerii Blanduzia. Pentru toate societă-
țile comerciale care ar putea ridica nivelul economic al zonei şi al municipalității, 
prin implantarea într-un centru mixt socio-culturalo-comercial. Şi nu în ultimul 
rând, pentru toți micii burghezi, călătorii străini, hangii, zafirii, bancherii, micii 
comercianți care au format contextul istoric şi social acelui spațiu, care fac acum 
parte integranta din genius loci şi care şi-au lăsat definitiv amprenta originalității 
asupra acelor locuri. 

 
Cum? Propunere proiect de regenerare urbană:

 

Concluzii şi recomandări 
•  În primul rând, pentru a putea ajunge la o propunere pertinentă şi asumată 

de modernizare a spațiului, a unei zone, a unei insule urbane sau chiar a unei singu-
re clădiri, înțelegerea trecutului acestora, identificarea elementelor de autenticitate 
şi cunoaşterea temeinică, pluridisciplinară a situației actuale sunt esențiale; 

•  Principala preocupare în cadrul oricărei intervenții de reabilitare trebuie să 
fie omul, privit la nivel individual sau la nivel de comunitatea. Orice operațiune 
care nu respectă nevoile sale de ordin estetic şi funcțional este sortită eşecului. Nu 
în ultimul rând, cultivarea sa prin arhitectură este o responsabilitate. 

•  Reabilitarea unui sit nu trebuie în niciun moment să fie percepută de om ca o 
distrugere, pentru că aceasta ar însemna autenticul s-a pierdut, esteticul nu cores-
punde valorilor sociale, iar funcțiunile nu sunt adaptate destinatarilor. Ea trebuie 
să fie transparentă; 

•  A fi sincer în cadrul unui proces de regenerare presupune să recunoşti ele-
mentele de originalitate ale contextului şi să înțelegi legătura lor cu realitatea unor 
anumite epoci. Nu poți interveni în acest caz cu o clădire nouă, care să mimeze 
ancorarea într-un trecut mai mult sau mai puțin îndepărtat, deoarece aceasta ar fi 
lipsită de conținut. 

•  Gentrificare nu trebuie înțeleasă ca un catalizator al excluderii şi marginali-
zării, aşa cum a fost considerată la origini, ci ca parte a unui proces de regenerare, 
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care poate contribui la prosperitatea comunității, prin atragerea de capital şi mo-
dernizarea unor spații uzate moral; 

•  Principiile Noului Urbanism sunt aplicabile nu numai zonelor rezidențiale, 
cât şi în situația unor intervenții care au ca scop regenerarea unor spații mixte. 

•  În cadrul scenariului de regenerare urbană propus, interstițialitatea este un 
instrument dictat atât de evoluția spațiului, cât şi de necesitățile populației. Din 
acest motiv se vor crea scurtături, pasaje şi ganguri, pații exterioare retrase, care să 
deservească funcțiuni sociale şi culturale. 

•  Cu privire la fluxurile de circulație, se constată că acestea prezintă disfunc-
ționalități, astfel încât se va propune realizarea unui parcurs pietonal, ce va uni 
zona Centrului Vechi cu cea a Pieşii Universității. Traseul va fi dictat de parcelarul 
existent, cît şi de volumele noi propuse, ce urmaresc direcțiile principalelor spații 
interstițiale. De specificat este faptul că în scenariu, clădirea Chimexim va avea în-
treg parterul rezolvat cu un portic şi un spațiu de trecere pietonală. 

•  Ajustarea interventiei se va face ținând seama, în primă fază de numeroasele 
calcane la care se raporteaza propunerea. Ca element generator al volumelor se vor 
folosi direcțiile principale observate din sit: pasajul dintre clădirea Bursei de Valori 
şi cladirea BCR-ului, gangul dintre cele două volume ale BCR-ului, direcția transver-
sală pe clădirea Chimexim, accentuată odată cu spargerea parterului şi realizarea 
porticului, gangul de pe Strada Academiei, prin care se face şi accesul auto şi direc-
ția provenită din axul puternic de simetrie al Bancii Nationale, ax ce marcheaza şi 
accesul principal în zona galeriilor comerciale. Toate aceste direcții, fac parte din 
interstițialitatea locului, contribuind la păstrarea acestui specific şi în interiorul 
propunerii. 

•  În procesul de revitalizare a insulei urbane propuse, un punct de referință îl 
constituie trecutul verde al acesteia, cu grădinile în aer liber, cafenele, berăriile cât si 
cinematografe cu proiecții în aer liber.

•  Rezolvarea fațadelor va ține cont de unicitatea elementelor compoziționale 
identificate şi va fi realizată din materiale similare, din punct de vedere al finisaje-
lor cât şi al culorilor, propunând, totuşi, o abordare modernă, contemporană, prin 
folosirea un mesh care imită un pattern, format din ramele geamurilor. 

•  Importanța păstrării anumitor fațade cu valoare istorică pentru zonă este 
esențială şi se deduce în urma consultării documentației. În acelaşi timp necesitatea 
realizării unor tipuri spațiale adecvate nevoilor societăţii actuale se impune. Astfel, 
vor fi păstrate fațadele clădirii Chimexim şi cea a fostului Cinematograf  Doina. 



ANTREPRENORIAT SOCIAL. SUPORT PENTRU ASISTENță  
ȘI INTEGRARE COMUNITARă

Pot antreprenorii sociali să ne salveze democrațiile?

Corina Murafa

Este inovația socială capabilă să conducă un nou contract social în Europa, să aducă 
cu picioarele pe pământ o clasa politică aparent detașată de realitatea socio-econo-
mică și de cerințele lumii moderne? Fiind deznădăjduiți de elitele politice și birocra-
tice, pot antreprenorii sociali sa devină o forță capabilă să joace măcar o parte din 
rolurile pe care liderii politici trebuiau anterior să le îndeplinească singuri?

„Antreprenorii sociali sunt forța corectivă esențială. Ei sunt antreprenori care 
schimbă sisteme. Și din adâncul lor, și deci prin munca lor, ei sunt dedicați binelui 
tuturor ”. Aceste cuvinte îi aparțin lui Bill Drayton, unul dintre cei mai mari vizio-
nari și gânditori ai secolului XX, fiind fondatorul Ashoka, cea mai mare și cea mai 
veche rețea globală de antreprenori sociali. În fiecare an, Ashoka descoperă peste 
100 de antreprenori sociali de renume la nivel mondial care au cele mai bune idei 
pentru a schimba sisteme, pentru a aborda problemele sociale și pentru a schim-
ba societatea în bine. În procesul de selecție ne concentrăm pe cinci criterii: ideea 
nouă, creativitatea, calitatea antreprenorială, impactul social al ideii și aspectul etic 
al candidatului. Alegem antreprenorii sociali ca noi „Ashoka Fellows” în rețeaua 
noastră globală, care numără acum peste 3.600 de antreprenori sociali din 93 de 
țări. Oferim acestor Fellows apartanența pe viață la o comunitate și sprijin, de la 
asistență financiară, la învățare de la egal la egal, oportunități de investiții, vizibili-
tate și orientare spre impact.

A fi în centrul acestei rețele de minți strălucite ne oferă o înțelegere profundă 
a pârghiilor cheie pentru a produce schimbări sociale structurale în societate, căt și 
a tiparelor care ne arată unde sunt cele mai necesare intervenții și care sunt dome-
niile cele mai pregătite pentru o schimbare de paradigmă. La sfârșitul anului 2018 
ne-am actualizat gândirea asupra domeniului antreprenoriatului social pe baza do-
vezilor din cel mai cuprinzător sondaj al rețelei noastre globale de Ashoka Fellows, 
cunoscut și sub denumirea de The Unlonely Planet Impact Report.

Antreprenoriatul social a devenit „o practică recunoscută la nivel mondial, în-
corporând participarea corporativă, universitară și guvernamentală la o mișcarea 
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dominată anterior de sectoarele nonprofit și filantropice” (Wells, 2018). Diferen-
țe largi de abordare cu privire la ceea ce este un antreprenor social și modul în 
care ea / el are impact asupra lumii înconjurătoare continuă să persiste. În Europa 
Centrală și de Est, de exemplu, susținută în mare măsură prin fluxul de fonduri 
structurale europene pentru promovarea „economiei sociale”, domeniul continuă 
să fie în mare parte asociat cu creația de locuri de muncă decente. Un antreprenor 
social este orice afacere care angajează persoane vulnerabile - credeți sau nu, auto-
ritățile naționale care acordă fonduri UE au o listă de verificare cu bullet point-uri 
care definește ce înseamnă  vulnerabilitatea. Conform acestui standard, orice mic 
antreprenor în domeniul producției, de la tâmplar până la producător de confecții, 
este un antreprenor social întrucât cei care lucrează în aceste mici afaceri tind să 
aibă o oarecare formă de vulnerabilitate – de etnie, rezultate educaționale, stare 
civilă etc.

În direcția antreprenoriatului social care schimbă sisteme
Cu toate acestea, în cercurile de la Bruxelles și în special în cele din America de 
Nord, un nou concept de antreprenoriat social a început să ia stăpânire în ulti-
mul deceniu.  Antreprenoriat social care schimbă sisteme. Spre deosebire de un 
antreprenor din domeniul afacerilor, pentru care un impact mai mare înseamnă 
mai multe venituri, mai multe operațiuni și „mai multă scalare”, scopul principal al 
antreprenorilor sociali este de a amplifica impactului a ceea ce fac și de a face pași 
concreți pentru a elimina cauzele principale ale problemelor sociale pe care încear-
că să le rezolve. Ambiția principală a fiecărui antreprenor social este de a schimba 
fundamental sistemul în care lucrează, astfel încât să aibă un impact asupra unui 
număr cât mai mare de oameni, fără a fi nevoie ca antreprenorul să își crească ope-
rațional organizația. Într-un fel, măsura succesului pentru un antreprenor social 
este aceea ca efortul / proiectul / organizația / ideea sa nouă să își piardă rațiunea 
de a fi, deoarece problema socială pe care s-a concentrat la început se va fi rezolvat 
între timp. Măsura succesului este de asemenea răspândirea ideii, și nu profitul 
acționarilor. Chiar dacă sună contraintuitiv, a fi un antreprenor social cu adevărat 
de succes înseamnă a intra în „faliment”. Avem o vorbă în Ashoka, un citat din anii 
90 al fondatorul nostru, Bill Drayton, care spunea că „antreprenorii sociali nu le 
dau altora pește, nici măcar nu îi învață pe alții cum să pescuiască, ci nu își încetea-
ză munca până când nu au revoluționat regulile industriei pescuitului”. Asta este 
ceea ce noi numim antreprenoriat social care schimbă sisteme, o înțelegere diferită 
de economia socială sau de întreprinderile sociale. Acesta este de asemenea tipul 
de impact pe care marile organizații globale îl caută și vizează, precum Forumul 
Economic Mondial, Fundația Skoll, Echoing Green, Fundația Rockefeller și multe 
altele.
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Cum schimbă antreprenorii sociali sistemele cu adevărat?
Există o multitudine de moduri de a schimba sistemele. De exemplu, un antrepre-
nor social poate redefini legăturile dintr-o anumită piață. De exemplu, Ashoka Fe-
llow Paul Rice a inventat acum aproape douăzeci de ani sistemul de etichetare al 
„comerțului echitabil”, și de atunci lanțurile de aprovizionare din întreaga lume 
s-au schimbat substanțial. Mulți antreprenori sociali, odată ce pilotează o anumită 
inovație socială la nivel de bază și îi demonstrează potențialul, fac ceea ce se nu-
mește „scalarea către politici publice”. Dorica Dan, Ashoka Fellow din România, 
a pionierat un mod nou, holistic, centrat pe pacient, de a gestiona dimensiunea 
complexă a bolilor rare, de la diagnostic la terapie și asistență socio-emoțională. 
Realizările ei au inceput în Zalău, un orășel mic din România, unde a înființat sin-
gurul centru de excelență pentru boli rare din Uniunea Europeană condus de paci-
enți. Realizând că impactul social fundamental pe care îl poate obține nu este prin 
crearea mai multor „Centre NoRo” în restul țării, ci prin schimbarea regulilor de 
funcționare ale sistemului, Dorica a a determinat autoritățile competente să creeze 
un Plan Național de Acțiune pentru Bolile Rare, care a inaugurat „o nouă profesie” 
în acest domeniu, managerul de caz, o funcție complexă care este foarte necesară în 
îngrijirea holistică în domeniul bolilor rare. 

Schimbarea sistemelor capătă o ancorare deosebit de puternică atunci când 
antreprenorul social diminuează decalajul dintre sectorul privat și cetățean, așa 
cum face Arnoud Raskin, un Ashoka Fellow din Belgia, care oferă educație pen-
tru peste 60.000 de copii ai străzii. El își finanțează întregul efort prin programe 
de dezvoltare a leadershipului pentru manageri corporativi experimentați, în care 
copiii străzii și asistenții sociali le predau executivilor din corporații „abilități de 
supravițuire pe stradă” (street-wise) în mod experiențial. Schimbarea sistemelor 
este atinsă atunci când incluziunea socială devine norma și nu o excepție, și atunci 
când grupurile vulnerabile nu sunt doar integrate, dar vulnerabilitatea lor devine 
o oportunitate, și nu o povară pentru societate. Luați modelul lui Frank Hoffman, 
Discovering Hands, în care mii de femei nevăzutoare din Germania și America La-
tină sunt instruite ca diagnostici tactili care sunt capabili să detecteze cancerul de 
sân mai rapid, mai eficient și mai ieftin decât medicii obișnuiți. Noi am observat că 
un antreprenor care schimbă sisteme încearcă să crească numărul de persoane care 
sunt împuternicite să rezolve probleme, în loc să fie în permanență receptori pasivi 
de sprijin. Jeroo Bilimoria, de exemplu, a construit o mișcare globală pentru a asi-
gura educația și incluziunea financiară și cetățenească, ajungând ca, până acum, să 
susțina peste 24 de milioane de copii din 150 de țări printr-un model de franciză 
socială.

Impactul unui changemaker, al unui agent al schimbării, este determinat din 
ce în ce mai puțin de dimensiunea bugetului sau de numărul de persoane direct de-
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servite, ci de alte măsuri de impact,  precum replicarea independentă, schimbarea 
politicilor publice, schimbarea pieței și schimbarea mentalității. Potențialul ideilor 
bune de a inspira mai multe idei bune nu poate fi subestimat. Dovezile din cel mai 
recent Global Fellows Survey indică acest lucru, modelele create de Ashoka Fellows 
fiind replicate, în medie, în 11 țări la cinci ani de la selecție, în timp ce 93% dintre 
Fellows își ancorează inovațiile sociale la nivel de politică publică. 

Într-un fel, antreprenorii sociali desenează primele contururi ale noilor para-
digme. Schimbări care, ulterior, sunt îmbrățișate de alte părțile interesate: lideri de 
business, politicieni, activiști sociali și persoanele din mediul universitar. Antre-
prenorii sociali cu idei care schimbă sisteme, precum Muhammad Yunnus, Kailash 
Satyarthi sau Malala Yousafzai (primii doi Ashoka Fellows), ajung ulterior, de mul-
te ori, laureați ai Premiului Nobel pentru pace. 

Conceptul de antreprenoriat social este adoptat ”la scară largă”, multe organi-
zații replicând independent modelul de sprijin nefinanciar și financiar al antrepre-
norilor sociali, de la filantropii care caută noi modalități de investiții, precum Skoll, 
Schwab, Omidyar , până la marile multinaționale care au început să dezvolte și să 
interconecteze din ce în ce mai multe incubatoare și acceleratoare de antreprenori-
at social. Fondurile de investiții cu impact au apărut în toate ariile geografice, multe 
finalizând cu succes prima și chiar și a doua rundă de investiții (de ex .: NESsT în 
America Latină, BonVenture în Germania etc.). Instituțiile publice copiază și ele 
acest model. În cadrul Planului Juncker, Banca Europeană de Investiții susține pes-
te zece fonduri mari de investiții cu impact social în toată Europa. Casa Albă a des-
chis un birou și un fond de inovare socială și municipalități importante din întreaga 
lume, de la Chicago la Sao Paolo, deschid spații similare de polenizare încrucișată 
între antreprenorii sociali și oficialii publici pentru a favoriza inovarea socială la 
nivelul de orașului.

Antreprenorii sociali se îndreaptă către colaborare și impact colectiv
În acest cadru, mișcarea esențială pe care o conduce un antreprenor social este una 
de colaborare. Criticile antreprenoriatului social - și sunt multe, pe care le voi dis-
cuta ulterior - subliniază aroganța, elitismul și pura naivitate a modelului de erou 
singur pentru realizarea schimbărilor sociale. În perspectiva mea și din punctul de 
vedere a din ce în ce mai multe organizații care definesc acest domeniu, antrepre-
noriatul social nu este despre despre „erouprenoriat”, ci despre „antreprenoriat în 
echipă” și impact colectiv. Deși organizațiile precum Ashoka continuă să identifice, 
să selecteze și să sprijine indivizii, vedem din ce în ce mai mult faptul că acești 
indivizi nu lucrează niciodată singuri precum cavalerii singuratici. Ei nu numai că 
antreprenorii sociali lucrează în echipe mari pentru a conduce mari mișcări sociale, 
dar lucrează din ce in ce mai mult în rețele și echipe de echipe. De asemenea, an-
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treprenorii sociali „creează roluri și medii care să permită cât mai multor persoane 
să participe la și să conducă schimbarea” (Rahman, 2018). Colaborarea de la egal la 
egal este norma în rândul antreprenorilor sociali de frunte, la fel precum și colabo-
rarea îintre sectoare. 

Abordările colaborative pentru schimbările sistemelor necesită trei condiții 
prealabile: trecerea de la leadershipul tradițional la cel colectiv; îndepărtarea de la 
planificarea strategică la abordări bazate pe context; un cadru centrat pe încredere. 
Este interesant cum, în contextul Europei Centrale și de Est, nivelurile noastre no-
toriu de scăzute de încredere socială și colaborare intersectorială împiedică apariția 
unor soluții și mișcări puternice de antreprenoriat social în problemele cele mai 
semnificative ale regiunii. La trei ani de la lansarea biroului Ashoka România, am 
selectat și adus în rețeaua globală Ashoka Follows români, dar am sprijinit și tran-
sferul de soluții din rețeaua extinsă Ashoka în România. În același timp am dezvol-
tat și implementat formate inovatoare de dialog intersectorial pentru răspândirea 
unei gândiri de tipul Everyoane a Changemaker. Ne-am început activitatea în Ro-
mânia prin cartografierea a 932 de changemakers și susținători de schimbători, 
și am extins acest eșantion deja reprezentativ la peste 3000 movers and shakers. 
Acești agenți ai schimbării subliniază dificultatea dezvoltării unor colaborări inter-
sectoriale și mai ales a unor cadre de cooperare constructive bazate pe încredere cu 
sectorul public. Polarizarea „noi versus voi” în sfera socială, vizibilă la nivel global, 
din SUA până în America Latină, în regiunea noastră este și despre un clivaj între 
întreprinzătorii sociali / societatea civilă / changemakers și sectorul public - nu nu-
mai actorii politici, ci și, mai îngrijorător, birocrațiile naționale.

Antreprenorii sociali „comercializează” schimbarea socială? Noi credem 
că nu
Pot antreprenorii sociali din regiunea noastră și din Europa, în sensul mai larg al 
cuvântului, să ofere răspunsuri credibile la valul iliberalismului care se extinde în 
regiuni și, mai important, la unele dintre cauzele care stau la baza acestui val, cum 
ar fi lipsa unei creșteri cu adevărat incluzivă, lipsa unui mecanism funcțional de 
redistribuire, lipsa justiției sociale și lipsa unei calități ridicate de viață pentru ma-
joritate?

Criticii antreprenoriatului social, de la cei mai erudiți, precum profesorul 
Marshall Ganz de la Universitatea Harvard, până la cei cu mai multa experiență în 
media, precum Anand Giridharadas, subliniază că „rezolvarea problemelor sociale 
sistemice necesită oameni, politică și putere, nu mai mult antreprenoriat social” 
și că abordările inspirate de mediul de business pentru soluționarea problemelor 
sociale duce la „forțarea mediului privat să facă îmbunătățirea lumii”. „Promisiune 
tentantă a abordării win-win pentru schimbării sociale” ignoră vechile preocupări 
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pentru drepturi, justiției sociale și gândire critică, înlocui schimbările politice radi-
cale și necesare cu „mici modificări acționabile ale status-quo-ului”.

Aceste critici sunt, fără îndoială, robuste din punct de vedere intelectual. Cu 
toate acestea, par să fie construite în jurul unei definiții a antreprenoriatului social 
care nu include elementul de schimbare a sistemelor. Unul dintre elementele care 
le lipsesc este faptul că antreprenorii sociali de frunte nu sunt pur și simplu propri-
etarii unei întreprinderi sociale. În anumite etape ale călătoriei lor antreprenoriale, 
antreprenorii sociali pot într-adevăr să străngă resurse private și să construiască 
alianțe private pentru a demonstra modul în care o problemă socială poate fi rezol-
vată mai eficient, pentru ca apoi, prin acorduri de cooperare, își dezvoltă inovația la 
nivel public. În alte cazuri, antreprenorii sociali sunt apărători aprigi ai drepturilor 
omului și ai justiției sociale, și nu le este frică să spună adevărul în fața puterii. Kai-
lash Sathiarty s-a inspirat din rezistența non-violentă utilizată de Gandhi pentru 
a construi o mișcare a marșurilor globale împotriva exploatării copiilor prin mun-
că care, în cele din urmă, a alimentat o soluție prin care marile multinaționale au 
schimbat de la rădăcini ecosistemele în care acestea obțineau profituri, prin redu-
cerea și eliminarea muncii copilului și prin aspirația la sistemul de etichetare „fără 
exploatarea copiilor prin muncă” creat de Sathiarty. Un alt Fellow Ashoka, Agnes 
Gereb, din Ungaria, a creat o mișcare socială care a fost restabilit moașa ca profesie 
și a contestat medicalizarea excesivă a nașterii, bazată pe relații de putere înrădăci-
nate în sistemul medical. Chiar dacă a reușit să dezvolte o alternativă, Agnes Gereb 
a plătit un preț considerabil: arest la domiciliu și închisoare.

Antreprenoriatul social, sau cel puțin cel pe care noi, la Ashoka, îl etichetăm ca 
atare, este ghidat de un angajament către schimbarea la nivel sistemic, nu neapă-
rat către piețe economice și modele de venituri, și este departe de a fi ghidat de o 
credință neoliberală a triumfului pieței libere fără restricții. De fapt, mulți dintre 
principalii antreprenori sociali din lume sunt preocupați exact de relațiile de putere 
și doresc să „restabilească un echilibru pentru a contracara excluderea, nedreptatea 
și suferința” (Zakaras, 2018). În SUA, cu mult înainte de formarea unui consens 
public în jurul nevoii majore de reformă a sistemului de justiție penală, antrepre-
norii sociali au deschis calea către schimbarea echilibrului de putere. Raj Jayadev 
a construit un nou organism de lucru numit „apărare participativă”, prin care co-
munitățile afectate de încarcerarea în masă acționează ca o extensie a echipei de 
apărare juridică și astfel schimbă rezultatele cazurilor, economisind mii de ani ca și 
timp cumulativ în închisoare. 

Antreprenorii sociali sunt capabili să reducă decalajul politic care subminează 
democrațiile noastre la nivel mondial și pot să creeze căi pentru ca oamenii să de-
vină cetățeni implicați, să participe, să acționeze ca changemakers. Bibliotecarii și 
pasionații de IT devin anchetatori probono pentru rețeaua globală de centre de jur-
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nalism de investigație condusă de Fellowul Ashoka Paul Radu, șoferii de camioane 
acționează împreună într-un sistem de detectare a traficului de persoane, mobilizat 
de Kendis Paris, fondatorul companiei Truckers Against Trafficking, în timp ce an-
gajați corporativi obișnuiți devin detectoare precoce pentru violența în familie și 
susținători de primă mână pentru victime, sprijinind activitatea Anei Bella Estevez, 
femeia care a creat prima rețea globală de sprijin pentru supraviețuitoarele violen-
ței domestice. În cele din urmă, antreprenorii sociali oferă cetățenilor obișnuiți un 
nou sentiment de responsabilitate și scop. Fără a acționa exclusiv politic, ei sunt cei 
care, de facto, ne salvează democrațiile. 

Pot antreprenorii sociali să rezolve suferințele Europei? Da, dar niciodată singuri.
Dacă privim antreprenoriatul social din perspectiva unui impact colectiv asu-

pra sistemelor, atunci răspunsul este probabil „da”. Antreprenorii sociali din Euro-
pa pot fi actorii cheie ai nexusului dintre guverne, actori corporativi, filantropi și 
cetățeni individuali pentru a conduce o mișcare în care problemele sociale comple-
xe sunt tratate prin soluții complexe, multidimensionale și multisectoriale. Există 
câteva probleme sociale complexe și proeminente la nivel european, de la migrație 
la inegalitate socială și stagnare economică, care au motivat antreprenorii sociali să 
creeze soluții puternice cu un potențial exponențial de replicare și transfer.

În ceea ce privește migrația, antreprenorii sociali s-au concentrat pe abilități-
le, capacitățile și potențialul migranților, împuternicindu-i ca agenți ai schimbării. 
More than Shelters (MTS), inițiativa fondată de Daniel Kerber în Germania, abor-
dează chiar primele momente ale sosirii unui refugiat într-o nouă țară. Lucrând la 
nivel mondial cu actorii cheie, MTS diseminează un model de design urban uma-
nitar integrat pentru prototiparea unor tabere, centre de sosire și zone de tranzit 
demne pentru refugiați. Prin implicarea refugiaților în crearea acestor structuri și 
colaborând cu agențiile statului, ONG-uri și localnici, MTS transformă modul în 
care ajutorul umanitar este perceput și livrat la nivel mondial. 

Când vine vorba de stagnare economică și sărăcie, antreprenorii sociali con-
tribuie la creșterea economică durabilă și dezvoltă condițiile necesare pentru ca 
producătorii din mediul rural să poată naviga provocările economice emergente. 
Mișcarea Herenboeren, creată de Geert van der Veer, stabilește un model scalabil 
de proprietate și gestionare colectivă a terenurilor agricole, care să permită comu-
nităților locale, cumpărătorilor, investitorilor, consumatorilor și producătorilor 
din Olanda să coopereze pentru a produce alimente durabile în fermele mici. Antre-
prenorii sociali abordează inegalitățile sociale, concentrându-se pe îmbunătățirea 
puterii economice și participarea populațiilor vulnerabile. Career Moves, fondată 
de Gregor Demblin în Austria, este o platformă de angajare incluzivă în Europa, 
care oferă oportunități egale pentru persoanele cu dizabilități. Huriye Goncuoglu 
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din Turcia încurajează emanciparea femeilor prin Türkiye’nin Kadın Balıkçıları 
(Pescărițele Turciei), o organizație care conectează pescarii femei pentru a spulbe-
ra stereotipurile de gen în sectorul pescuitului turc, pentru a proteja ecosistemele 
de coastă și pentru a încuraja femeile să fie lideri în comunitățile lor. Mai multe 
exemple despre modul în care antreprenorii sociali fac față provocărilor cele mai 
presante ale Europei pot fi găsite în ultimul raport publicat de Centrul de învățare și 
acțiune al Ashoka.

Dincolo de antreprenoriatul social: Everyone a Changemaker
Așadar, este antreprenoriatul social un element suficient pentru a rezolva inega-
litățile de clasă, rasă, sex, geografie, educație și statut social? Probabil că ne în-
dreptăm în direcția bună, ținând cont în special de perspectiva antreprenoriatului 
social concentrat pe schimbarea sistemelor pe care am elaborat-o anterior. Se pare 
că schimbările din lumea noastră se produc din ce in ce mai repede, și nu există 
suficient de mulți antreprenori sociali pentru a rezolva „vechile inegalități”, cât și 
„noile inegalități” generate de schimbări rapide în sectoare precum tehnologia, de 
neîncrederea în instituții (globale sau naționale), de catastrofa climatică emergentă 
și de eroziunea consensului postbelic în jurul toleranței, universalismului și statu-
lui de drept. 

Soluția? Nu neaparat o lume în care creștem mai mulți antreprenori sociali. 
Chiar daca față de acum 30-40 de ani in urmă, când a-ți dedica viața impactului so-
cial nici măcar nu era o opțiune pentru tineri, antreprenoriatul social devine acum 
o profesie dezirabilă în rândul acestora. În schimb, avem nevoie de o lume în care 
sistemele noastre educaționale - formale, informale, sociale, bazate pe familie, ba-
zate pe media –  încurajează toti oamenii să aspire spre a fi agenți ai schimbarii 
(Everyone a Changemaker), și construiesc activ seturi de competențe care să permită 
oricărui tânăr, indiferent de mediul familial, să dețină abilități precum empatia, 
munca în echipă, leadershipul distribuit, creativitatea, spiritul antreprenorial și, 
mai ales, rezolvarea problemelor în contextul schimbării și perturbării. Într-o astfel 
de lume, vom avea cu siguranță o șansă mai mare de a rezolva împreună problemele 
sociale intr-un mod cât mai eficient.



Societatea civilă umple golurile provocate de neputința 
instituțiilor publice

Mihai N. Tudorică

Discuția despre societatea civilă în Romania este relativ simpla! Nu o sa insist pe 
definiţii și aspecte tehnicei. 

Aceasta este descrierea pe care eu o folosesc și mi se pare cea mai potrivită:
“Societatea civilă este o noţiune care descrie forme asociative de tip apolitic și 

care nu sunt părţi ale unei instituții fundamentale a statului sau ale sectorului de 
afaceri. Astfel, organizaţiile neguvernamentale - asociaţii sau fundaţii, sindicatele, 
uniunile patronale sunt actori ai societăţii civile, care intervin pe lângă factorii de 
decizie, pe lângă instituţiile statului de drept pentru a le influența, în sensul apără-
rii drepturilor și intereselor grupurilor de cetățeni pe care îi reprezintă” (Fundația 
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile: www.fdsc.ro).

Profilul actorilor neguvernamentali din România
Componenta principala a societății civile este data de sectorul ONG. In Romania, 
o problema majora a sectorului este lipsa de informaţii. Avem un studiu realizat de 
Fundația Pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, in care avem niște concluzii asupra 
sectorului, însă se bazează pe date din 2015, si din care reiese ca avem 88.000 de 
organizaţii non-guvernamentale in Romania, din care doar 42.000 sunt active (ac-
tive = care depun anual un bilanț la ANAF). Am avea nevoie de date anual, pentru ca 
ne interesează sa știm cu exactitate cate organizaţii sunt, pe ce domenii activează, 
cate fonduri au atras, câți beneficiari au avut si alte informaţii de genul acesta care 
ne-ar putea ajuta in activitatea de planificare. (Studiul FDSC: https://fondong.fdsc.
ro/upload/Stiri%20generale/Romania%202017.pdf)

Din punct de vedere al resurselor financiare, cele mai importante surse sunt 
redirecționarea impozitului de 2% de către persoanele fizice, donaţii individuale 
persoane fizice, cotizații membri si sponsorizări din partea companiilor.  

Cele mai importante 3 domenii vizate de ONG-urile din România sunt educa-
ția, socialul și mediu. 

Din punct de vedere al activităților, societatea civila are doua mari arii: 
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– zona sociala, in care are grija de cei mai defavorizati - este zona de social, 
protectia si drepturile copilului, organizatiile care au grija de persoanele in varsta, 
de persoanele fara locuita, copii insitutionalizati etc. Ca o caracteristica a acestei 
zone este faptul ca in genere, ONGurile din aceasta zona inlocuiesc institutiile sta-
tului in activitatea pe care acestea ar fi trebuit sa o dezvolte.

– Zona de activism. Cunoasterea, protectia, respectarea drepturilor cetate-
nilor. Petitii, adrese facute insitutiilor statului, dezbateri, organizare comunitara, 
campanii de informare, proteste. Caracteristica aici este prin presiunea constanta 
pusa pe insstitutiile statului de a isi desfasura activitatea in mod eficient. 

In Romania observam un dezechilibru imens intre cele doua zone ale societatii 
civile. In timp ce organizatiile sociale au prosperat, au beneficiat de fonduri la dis-
cretie pana la momentul aderarii Romaniei la UE si au acumulat un capital imens de 
experienta si de cunostinte, cealalta parte a ramas in urma, primele semne vizibile 
fiind de abia in 2013, odata cu protestele pentru Rosia Montana. Cea mai vizibila 
organizatie din acest val este cu siguranta Declic. 

Dupa Rosia Montana a urmat explozia civica cauzata de #Colectiv, moment in 
care s-au activat foarte multi cetateni. Tot atunci au aparut o serie de grupuri civice, 
care mai apoi s-au transformat in ONG-uri. Numesc aici doar Initiativa Romania, 
Coruptia Ucide, Geeks for Democracy pentru ca sunt dintre cele mai cunoscute, dar 
au fost mai multe, cu siguranta. 

Explozia zonei de activism in Romania s-a intamplat insa in 2017, generata 
de OUG13 si de alimentata pe perioada urmatorilor 3 ani de aroganta conducerii 
Partidului Social Democrat. 

Si acest val a generat o serie de organizatii si grupuri civice care au aparut si 
care au rezistat. Observam o miscare destul de puternica in zona grupurilor civice 
de cartier, de oras mic, care au ca explicatie pe de o parte emotia provocata de pro-
testele #rezist dar si munca depusa la firul ierbii de organizatii gen CeRe si Funda-
tiile Comunitare. 

In 2020 putem trage mai multe concluzii: 
– Avem o societate civila dinamica, activa 
– Zona de activism incepe sa recupereze din decalaj 
– Instrumentele folosite capata o diversitate mai mare, nu mai sunt limitate 

doar la proteste

Summmit-ul Industriei Binelui: propuneri de acțiune
Unul dintre proiectele Asociatiei pentru Relatii Comunitare ne-a ajutat sa intele-
gem mai bine, dupa o serie de intalniri si dezbateri, care ar trebui sa fie zonele pe 
care sa ne concentram in viitor. La Summmit-ul Industriei Binelui am discutat des-
pre zona de politici publice, despre cele doua Romanii si despre Romania captiva. 
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Concluziile generale sunt acestea, pe larg pe fiecare subiect puteti citi aici: htt-
ps://arcromania.ro/content/index.php/summit

1. Avem nevoie de soluții integrate, pentru că organizațiile neguvernamentale, 
mediul de business și factorii decizionali politici, de la nivel local și național, au la 
rândul lor nevoie să colaboreze, pentru că nimic nu poate fi rezolvat unidirecțional. 
Pentru a putea produce schimbare, cetățenii trebuie să devină parte integrantă a 
procesului de dezvoltare a politicilor publice; schimbarea începe de jos în sus, ea 
este dictată de modul în care comunitățile o percep.

2. Este o nevoie acută de date, curatoriate de un observator/agregator de date 
independent. Scopul acestui observator are mai multe valențe. În primul rând, 
identifică si contorizează resursele disponibile în Industria Binelui; adună și veri-
fică veridicitatea datelor publice, științifice și din alte surse private pentru a putea 
dezvolta soluții potrivite și ancorate în realitatea societății și, nu în ultimul rând, 
propune politici publice informate.

Societatea românească se confruntă cu probleme diverse, care afectează un 
număr mai mare sau mai mic de comunități, însă nu toate ajung pe agenda publică 
și, uneori, doar Industria Binelui poate răspunde și încerca să rezolve aceste nevoi.

Acesta este motivul pentru care este nevoie de o mapare a problemelor, care să 
unească resursele și competențele existente cu problemele identificate.

3. Coordonarea diferitelor inițiative de politici publice între domenii conexe, 
precum și viziunea și angajamentul statului pe termen lung (ieșind din logica ciclu-
lui electoral), este esențială pentru dezvoltarea unei coerențe în politicile publice.

Dezvoltarea unei viziuni coerente presupune date concrete pe care putem să 
construim, dar și un dialog real cu toți actorii. Astfel, avem nevoie de construi-
rea unei infrastructuri stabile a dialogului, bazat pe încredere și respect mutual 
între diferite voci din societatea civilă (organizații și beneficiari), mediul de afaceri, 
mediul academic, mediul politic și administrația publică. Avem nevoie de date, de 
studii de impact și de dezvoltarea unor instrumente de evaluare, care să poată fi 
implementate atât la nivel guvernamental, dar și în societatea civilă.

În acest sens, rolul Industriei Binelui este de a contribui la dezvoltarea acestei 
viziuni, dar și de a veghea respectarea angajamentelor luate de stat.

4. Grantmaking, sustenabilitate si autoreglementare. Pentru a putea construi 
un ecosistem sănătos de organizații nonprofit e nevoie și de companii, și de im-
plicarea lor în dezvoltarea sustenabilității acestor organizații; de asemenea, este 
nevoie de organizații de suport, care să ia presiunea finanțării de pe ONG- urile sau 
grupurile civice aflate la început de drum, care sunt nevoite să gândească în logi-
ca finanțării de tip proiect și care nu au resursele care să îi ajute să își stabilească 
prioritățile și agenda, și să-și dezvolte structurile necesare pentru o funcționare pe 
termen destul de lung pentru atingerea misiunii și a obiectivelor propuse.
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Crearea unui cod de conduită la care să aderăm ca Industrie, care să conțină 
standard minime pentru practici de raportare, de bugetare și o comunicare trans-
parență ar duce la creșterea gradului de încredere în Industrie și la ocoagulare a 
actorilor din Industria Binelui care să ne permită să răspundem la toate interacți-
unile cu statul sau cu actori cu care venim în contact într-un mod mai coordonat și 
cu mai multă putere.

5. Industria Binelui trebuie să gândească în paradigma bunăstării și a comu-
nităților sănătoase care au în centru oamenii. Pentru a putea funcționa așa, avem 
nevoie de asumarea unor mesaje constante și coerente, indiferent de soluțiile ideo-
logice propuse. Pentru a avea o voce mai puternică, e nevoie să coagulăm punctele 
de vedere diferite ale comunităților, a organizațiilor neguvernamentale, a statului 
și ale mediului de afaceri. Este nevoie să ieșim din paradigma supraviețuirii sau a 
rezolvării de simptome și să mergem către rezolvarea reală a cauzelor, chestiune 
care se poate întâmpla doar lucrând împreună, pentru că nimeni nu are capacitatea 
să resolve problem sistemice de unul singur.

6. Educația este unul din pilonii principali care ajută la crearea unei comunități 
sănătoase și la dezvoltarea unei societăți prospere. Pentru a putea construi cu sens, 
e nevoie să știm care sunt urgențele și problemele cu care ne confruntăm. Avem ne-
voie să răspundem la câteva întrebări grele, dar esențiale: cum construim pe ce am 
testat deja și știm că funcționează? Cum multiplicăm și ducem mai departe lecțiile 
învățate și mai ales, cum reușim să coordonăm numeroasele proiecte și inițiative, 
astfel încât să reușim să construim un sistem stabil, coordonat și eficient, pe ter-
men lung? Este nevoie de analize de impact și de planuri concrete de coagulare și 
coordonare a soluțiilor, de a le aduce împreună și de a învăța unii de la alții și de a 
construi multiplicând și susținând ceea ce funcționează.

In cadrul Summit-ului, la care au participat specialisti ONG din toate domeni-
ile, oameni de afaceri, reprezentanti ai mediului academic, sociologi, specialisti in 
politici publice, am structurat discutiile pe 3 teme, pe care le-am considerat impor-
tante: 

– Accelerator de politici publice
– Cele doua Romanii 
– Romania Captiva 
Din cele 3 teme putem trage cateva concluzii generale. Avem nevoie de un re-

saerch pentru a intelege clar problemele cu care se confrunta Romania. Avem ne-
voie de politici publice, care sa aiba o abordare holistica si care sa schimbe modul 
curent in care se trateaza problemele, care este unul punctual, fara a intelege exact 
problema si care in mod uzual trateaza efectul nu cauza. 

Avem nevoie de o  gandire care sa puna cetateanul in centrul politicilor publice.  
Sectorul ONG trebuie sa isi asume rolul de dezvoltator de politici publice si sa se 
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asigure ca are un dialog constant cu legislatorul pentru a putea discuta aceste poli-
tic publice si a le implementa.

Sectorul ONG are nevoie si de o mai buna coordonare, pentru a se asigura ca 
nu isi dubleaza eforturile. Comunicarea dintre ONGurile care activeaza in acelasi 
sector este esentiala. Parteneriatele cu institutiile statului, devin si ele esentiale, 
pentru a se asigura schimbari sistemice si durabile.

Pe scurt, putem spune ca in mod organic, societatea civila si in special sectorul 
ONG, caci el este motorul civismului in momentul de fata, are 3 directii:

Profesionalizarea sectorului. Avem la dispozitie Active Citizens Fund  care este 
un program de finanțare dedicat organizațiilor neguvernamentale, care se desfă-
șoară în România între 2019-2024 și are o valoare totală de 46.000.000 €, si care 
are in componenta o linie de finantare pentru dezvoltarea capacitatii profesionale 
a ONG-urilor

Avem in fata si o miscare de intarire a relatiilor intre organizatii si o necesitate 
de a gasi putere in numar. Organizatiile simt nevoia de a se alia, de a se ajuta, de a 
coopera pentru a isi atinge obiectivele 

Dezvoltare a a organizatiilor, asociatiilor cu caracter regional, care lucreaza 
pentru dezvoltarea comunitatii lor, dar cu o noutate adusa de instrumentele care 
vin din zona de activism, in special a organizarii comunitara ( Def: Organizarea co-
munitară este un proces democratic, de lungă durată, prin care oamenii sunt aduși 
împreună pentru a acţiona în interesul lor comun. Aceștia identifică probleme și 
soluţii, apoi acţionează prin implicarea structurilor de putere existente pentru ca 
acele soluţii să devină realitate. http://cere.ong/wp-content/uploads/2018/07/
handbook_ro_mic.pdf )

 



Asistența socială: de la creativitate, la inovație  
și excelență

Doru Buzducea

Inovația în domeniul asistenței sociale pare a fi un concept și o perspectivă relativ 
nouă pentru mulți dintre noi. În realitate, inovația în asistență socială s-a manifes-
tat în mod constant, prin dezvoltarea inteligentă, naturală, integrativă și sustena-
bilă a asistenței sociale, în raport cu nevoile societății. Asistența socială coexistă cu 
pierderea, trauma și suferința umanității, trăsături dobândite de către ființa uma-
nă odată cu dobândirea cunoștinței binelui și răului. Conceptul de inovație în 
asistență socială poate fi operaționalizat în mod aplicativ mai cu seamă în 
cadrul inițiativelor, intervențiilor și proiectelor dezvoltate de către struc-
turile asociative. 

Asistenţa socială a devenit un partener credibil al administrației publice și al 
societății civile, în lupta cu ceea ce, la începutul secolului XX, Lordul Beveridge nu-
mea cei cinci giganţi: lipsurile, boala, ignoranţa, mizeria și inactivitatea. Mai mult, 
putem considera că asistenţa socială participă activ la schimbarea socială având 
contribuţii importante la reconfigurarea structurilor sociale ale mileniului trei, în 
contextul mai larg al globalizării.

În ultimii ani asistența socială a evoluat enorm ca știință, profesie și sistem ad-
ministrativ. Atât în Europa, dar mai ales în SUA întâlnim școli doctorale, programe 
de cercetare fundamentală, rețele profesionale și publicații cotate ISI în domeniul 
asistenței sociale, dar și investiții serioase în programele de sprijin pentru grupurile 
vulnerabile. 

În România s-au înregistrat progrese importante în acest domeniu, dar sun-
tem încă departe de ceea ce înseamnă un sistem de asistenţă socială centrat pe 
beneficiar în contextul comunităţii din care face parte. Constatăm o concentrare a 
sistemului de asistență socială la nivel judeţean, departe de beneficiari și de proble-
mele reale ale comunităţilor locale, în mod special faţă de comunităţile din mediul 
rural. La baza piramidei, acolo unde ar trebui să întâlnim instituţii, servicii, pre-
staţii și specialiști în asistenţă socială constatăm o subdezvoltare cronică a acestor 
elemente structurale.
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Societatea viitorului aparține cu siguranță creativității, iar asistența 
socială va găsi noi forme inovative de adaptare
Și aceasta pentru că asistența socială traversează vremurile, epocile și toate civili-
zațiile lumii. Multe inițiative inovative, publice sau voluntare, au la bază o motiva-
ție umanistă. Chiar și literatura universală, fie că este vorba de poezie sau proză, 
povestiri sau legende, relevă coexistența pierderilor cu natura și istoria umanității.  

Cu astfel de provocări se confruntă asistența socială, fiind nevoită să se adap-
teze diverselor culturi și modalități de organizare socio-administrativă, ce diferă 
uneori substanțial de pe un continent pe altul, de la o cultură la alta, de pe un me-
ridian pe altul. 

Formele de răspuns din partea asistenței sociale sunt diverse, plecând de la 
inițiative globale până la inițiative locale, de la consiliere și terapie, la servicii de 
integrare socio-profesională, servicii de suport, programe de reducere a riscurilor, 
advocacy, etc.

În condițiile în care, la nivel internațional, se discută despre regândirea asis-
tenței sociale, despre reconfigurarea și reașezarea profesională și inovativă în ca-
drul comunităților, despre dezvoltarea și internaționalizarea asistenței sociale, 
România nu-și mai poate permite confuzii, improvizații și nici cedarea teritoriului 
științific și profesional. Este nevoie de valorizarea profesiei în cadrul administra-
ției publice centrale și locale, de dezvoltarea publicațiilor academice în domeniu, 
de reforma curriculei în sensul specializării și adaptării acesteia la piața muncii, de 
introducerea doctoratului în asistență socială, de conectarea la rețele profesionale 
internaționale. Se resimte, de asemenea, și nevoia unei mișcări și a unui activism 
social constant pentru apărarea drepturilor și intereselor profesioniștilor în do-
meniu. Cele enumerate sunt tot atâtea teme ale agendei inovative ale societății 
viitorului, teme prezente în dezbaterile publice lansate de renumiți comentatori și 
publiciști internaționali din domeniul asistenței sociale. 

Asistăm la tendințe globale, dar și la practici locale inovative în asistență socia-
lă, ceea ce denotă credința în viitorul acestui domeniu. Astăzi par a fi în vogă forme-
le informale de manifestare a profesiei, în detrimentul celor formale ce depind în 
mare de aranjamentele instituționale publice: fie că vorbim de minister, de primă-
rii, de consilii locale sau de direcțiile de asistență socială, multe dintre acestea sunt 
încremenite în proiect, reacționează greoi și deseori fără traiectorie, trădând lipsa 
de viziune și dezinteres față de profesie și față de suferințele celor ce constituie co-
munitățile locale. În acest context al inerției instituțiilor statului, o posibilă soluție 
pare a fi parteneriatul public privat, dar mai ales parteneriatul cu societatea civilă. 

Inovația a dat naștere și cercetărilor în asistența socială axate pe inteligen-
ța emoțională, pe dezvoltarea personală, mentorat și coach, pe dezvoltarea unei 
viziuni globale și a interconectării cu tehnologia high tech și rețelele virtuale (Fa-
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cebook, Twiter). Peste puțină vreme este posibil să citim studii și cercetări axate 
pe asistența socială oferită prin intermediul facebook-ului, la ora actuală existând 
cercetări ce evidențiază efectele terapeutice ale artei în îngrijirile paliative, precum 
și efectele terapeutice ale companiei animalelor în viața persoanelor cu diverse di-
zabilități. 

De asemenea, conceptul inovator de asistență socială bazată pe evidențe întâl-
nit frecvent în discursurile academice accentuează relația dintre cercetarea funda-
mentală și practica de specialitate. Așadar, plecând de la evidențele practice, putem 
dezvolta pe baza cercetărilor fundamentale noi modele inovative de intervenție. 

În viitor, inovația va reprezenta o componentă esențială a inițiativelor moderne 
de intervenție, fie că discutăm de sistemul public de asistență socială, de inițiativele 
sectorului asociativ, sau de implicarea mediului de afaceri prin programele de res-
ponsabilitate socială corporativă. În întreaga lume are loc o schimbare de paradig-
mă, de la viziunea birocratică a statului bunăstării, asociată cu dependența socială a 
grupurilor vulnerabile, la prevenție și inovație în dezvoltarea serviciilor sociale. 

Sectorul asociativ și dezvoltarea rețelelor comunitare de sprijin social,  
a proiectelor sociale inovative
Asemenea structuri organizaționale se caracterizează prin flexibilitate, calitatea și 
expertiza resursei umane, standarde ridicate, precum și lipsa birocrației și recepti-
vitatea la nevoile sociale. Acestea pot interveni în toate domeniile și problematicile 
sociale, având fără doar și poate un rol inovator în domeniu, existând situații, și nu 
puține, ce necesită creativitate în soluționarea ariilor problematice. Deseori, aceste 
structuri asociative au dezvoltat activități de pionierat în diverse sectoare ale vieții 
sociale, astfel încât, putem afirma că, dacă asemenea forme de organizare socială 
nu ar fi existat, atunci ele ar fi trebuit inventate. În ultima vreme se discută și de 
marketizarea și globalizarea bunăstării, de concesionarea serviciilor sociale către 
furnizori privați ce pot implementa în mod profesionist programe ca răspuns la 
probleme sociale punctuale. 

Descentralizarea, standardizarea și privatizarea în asistență socială păreau 
până nu demult teme marginale ale dezbaterilor, dar la ora actuală reprezintă un 
curent și o perspectivă profesională urgentă și necesară. 

Asistența socială ca mișcare a fost încă de timpuriu asociată cu schimbarea și 
reflecția critică a realităților sociale, iar sistemele moderne de asistență socială au 
mai degrabă o funcție integrativă. Într-o cultură a schimbărilor rapide și incerte, 
asistența socială rămâne o profesie umanistă și creativă bazată pe imaginație, pe 
capacitatea de a visa a celor ce o practică, pe empatie și angajament, susținută de 
evidențe provenite în mod special din zona capitalului emoțional al grupurilor vul-
nerabile. 
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În ultima vreme, în contextul pandemiei provocate de COVID-19, asistăm la 
o schimbare radicală a peisajului cotidian. Trăim restricții și incertitudini fără pre-
cedent și care nu existau poate nici măcar în imaginația romancierilor. Societatea 
românească face eforturi de a intra în logica acestei noi realități sociale, românii 
sunt conștienți de pericolul epidemiologic și există un suport public pentru măsu-
rile luate de autorități și o încredere naturală în buna credință a acestora. Desigur, 
există neînțelegeri și nemulțumiri ce se înmulțesc pe măsură ce criza epidemiologi-
că se prelungește. Remarcăm faptul că internetul și social media asigură un confort 
pentru toată lumea. Putem semnala și o mică ironie a sorții aici: mulți specialiști au 
acuzat în ultimii ani comunicarea on line că a alterat sensul comunicării sociale, că 
a instaurat o veritabilă tiranie a virtualului. Astăzi constatăm că ne-ar fi fost mult 
mai greu fără această comunicare virtuală.

În orice situație de criză apar clivaje simbolice, proliferează stereotipurile. Este 
o fațetă a cataclismului natural, a epidemiei, a crizei economice. Pandemia a dat 
naștere unei situații atipice, extrem de complicată, greu de gestionat inclusiv la ni-
vel psihologic. Căutarea de răspunsuri, de mecanisme de absorbție a incertitudinii 
este un răspuns firesc în astfel de situații. De aceea, aici trebuie să intervină insti-
tuții, profesii, vocații care să reașeze morala publică pe făgașul ei normal: institu-
țiile medicale, instituțiile de ordine publică, asistenții sociali, psihologii, sociologii, 
jurnaliștii, formatorii de opinie. Ne salvăm împreună, sau ne prăbușim singuri, cum 
spunea o replică dintr-un film celebru... 

Și asistenții sociali își riscă sănătatea și poate chiar viața în fiecare zi, în „bă-
tălia” cu acest virus înspăimântător, fapt pentru care merită recunoștința întregii 
societăți. În acest sens, Colegiul Național al Asistenților Sociali a realizat o serie de 
materiale cu privire la situația actuală, începând de la partea de prevenire și până la 
partea de recomandări/ghiduri pe diferite subdomenii ale asistenței sociale. Aceste 
informații au circulat pe canalele media ale CNASR. De asemenea, CNASR a solici-
tat autorităților statului acordarea acelor bonificații salariale și asistenților sociali 
care lucrează cu grupurile vulnerabile, și va continua să susțină importanța asis-
tentului social în comunitate și profesionalizarea serviciilor sociale prin angajarea 
asistenților sociali. 

Întrucât nu știm cu certitudine înspre ce ne îndreptăm, considerăm necesar să 
statuăm valorile pe care asistența socială s-a bazat de-a lungul timpului: respecta-
rea demnității și a unicității ființei umane, autodeterminare, respectarea comuni-
tăților. 

Fiecare dintre noi avem o viziune, un Vis ce poate să facă istorie, o misiune 
ce poate construi realitatea transformând în bine viețile a zeci de mii de oameni! 
Fiecare dintre noi căutăm o idee, o posibilitate, un drum pentru a îndeplini Vi-
sul! Metafora visului se regăsește în multe cărți motivaționale și discursuri publice, 
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mai ales în cele legate de activismul social, de notorietate fiind discursul lui Martin 
Luther King, Jr. “I have a Dream” ținut în 1963, la Marșul pentru Drepturile Civile 
de la Washington. Dar, dincolo de metaforă, Visul este o realitate înscrisă în struc-
tura fiecăruia dintre noi! Uneori visul se depărtează, alteori noi ne depărtăm de 
vis, dar de fiecare dată acesta revine, într-un fel sau altul, în viețile noastre. Doar o 
parte dintre noi sunt norocoși, fiind conștienți de existența și realitatea sa, alții îl 
(re)descoperă mai târziu. Visul stă la baza multora dintre inițiativele și proiectele 
izvorâte în cadrul structurilor asociative, multe dintre ele ajungând la stadiul de 
excelență. 

Îndemnul către profesioniștii din sistemul de asistență socială, dar și către sec-
torul asociativ ce dezvoltă proiecte inovative în domeniu, este acela de a nu abando-
na drumul pe care au pornit chiar dacă în România actuală inițiativele și proiectele 
în asistență socială nu sunt valorizate și respectate așa cum ar trebui. Visăm la ziua 
în care asistența socială este prețuită și respectată așa cum merită. Credem în ziua 
de mâine și în capacitatea noastră de a nu renunța la chemarea și destinul urmat. 
Saint Exupery spunea: “Faceți din viața voastră un vis și transformați visul în rea-
litate!” 



„Clinicile” de avocatură pentru cauze sociale/comunitare

Andrei Cristea

Serialul american „Suits”, un imens succes de box-office despre lumea complicată a 
avocaturii de peste Ocean este la prima vedere o luptă de forță pentru dominație și 
bani în care puternicii din business îți dispută pe cale legală (sau semilegală) spețe 
complexe, rivalități și orgolii ce depășesc mizele financiare.

În afară de un acces privilegiat în lumea celor bogați, serialul aduce în atenția 
publicului, ca un mesaj subliminal ideea de echitate, oferind numeroase exemple în 
care balanța se înclină și în favoarea celor lipsiți de mijloace materiale de a obține 
dreptate.

Suits, fenomenul care așază coroana audiențelor peste aura Avocaturii.  
Și o prințesă 
Suits (botezat la debut „A Legal Mind”) avea toate șansele să rămână un fenomen 
mass-media în Statele Unite. Dar, ca să devină o pandemie a trebuit să intervină…
ați ghicit, China. Serialul american a schimbat harta sitcom-urilor care au bătut 
rând pe rând toate recordurile de audiență. Și apoi le-a mai bătut o dată și încă o 
dată, cu fiecare nouă serie de episoade (nouă în total, până când, la finalul anului 
trecut USA Network a anunțat printre suspine generate de fani și constrângeri fi-
nanciare că încheie producția). În România, Suits se vede deocamdată în șapte serii, 
aduse de Netflix. A propos de Netflix vs. HBO, The Observer scria despre Suits că 
este „Game of Thrones cu personaje îmbrăcate în haine Tom Ford”. Savuros. 

În Asia, Suits este difuzat întâi în Coreea de Sud și Japonia, iar China îl adoptă 
peste doar câteva luni. Plasat în grila de programe Beijing Satellite TV joi la prânz, 
Suits urcă rapid în prime-time, noaptea ca liliecii, unde rămâne pe tot parcursul a 
patru ani. 

China nu doar l-a preluat, dar a făcut ceea ce știe ea mai bine: l-a copiat. Adapta-
rea se numește “The Golden Medal Lawyer” și a stârnit critici prin asemănarea zice-se 
totuși prea izbitoare cu serialul-mamă, chiar și pentru mentalitatea copy-paste. 
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“Inspirat” și familia sa de cuvinte descriu cel mai bine fenomenul Suits. “In-
spirațional” fără îndoială, pentru cel puțin două generații, probabil cele definite de 
majusculele Y și Z, dar mai cu seamă pentru tinerii care “aspiră”, să fie complet jocul 
de cuvinte cu “inspiră”, să devină avocați de business. Sau “business lawyer”, ori 
“corporate lawyer”, precum și pentru o întreagă generație de antreprenori. 

Ce e Suits? O poveste în 134 episoade despre aroganță, atitudine, fraudă, leader-
ship, repere morale. Adică despre Avocatură și fascinația pe care o exercită această 
meserie de statement. Simplu. Restul sunt personaje. Dar mai cu seamă, Caractere. 
Gabriel Macht este Harvey Specter, zeul Ra al serialului, în jurul căruia gravitează 
și-i dau strălucire lui și întregului sistem, Rick, Donna, Louis, Jessica ori excentricul 
Robert Zane. Dar și, lucru mai puțin știut, tatăl lui Gabriel Macht, Stephen Macht, 
plasat în rolul unui rival al fiului său. Apar în roluri episodice și vedetele Charles Bar-
kley (NBA) și Michael Phelps, cel mai mare înotător din istoria Americii.

Gabriel Macht a explicat pentru TV Addict că provine dintr-o familie de avo-
cați: sora sa este fost procuror adjunct al districtului din Bronx; mătușa și vărul 
său profesau pe dreptul familiei. „Așa a fost toată viața, am retrăit bucăți din ea pe 
parcursul filmărilor. Și simt că atunci când primesc scripturile în fiecare săptămână, 
nu trebuie să apelez la Wikipedia ca să încerc să înțeleg ce înseamnă toți acești termeni. 
Pentru că tot ce trebuie să fac este să-i falsific destul de bine. ”

Criticii de cinema au plasat povestea de dragoste dintre Harvey și Donna (Sa-
rah Rafferty) pe locul 7 între primele 10 povești de iubire din istoria cinematografi-
ei. Pe primul loc e Casablanca și a sa “beginning of a beautiful friendship”, în caz că vă 
întrebați. Exegeții spun că nu ar fi tocmai o poveste de dragoste, căci e cu năbădăi, 
despărțiri și împăcări deopotrivă. Iar fanii că tocmai de aceea e reală și o adoră. 
Relația dintre Donna și Harvey respiră profunzime poate și pentru că cei doi sunt 
prieteni de 20 de ani în viața reală.

Suits s-a vrut în primul rând despre oameni. A reușit să definească business-ul, 
prietenia, ura, ierarhiile, ingrediente din care s-a născut o poveste credibilă care 
pune Caracterul în centrul unui sistem de valori bine definit și de la care nu abdică, 
singurul „recurs” non-juridic permanent fiind cel la morală. Și oricât pare fiecare 
episod că se depărtează de el, “to the end of the day” să cităm vorba preferată a lui 
Louis Litt, Caracterul se vede chiar și acolo unde nu părea a trăi, nici cât o vietate 
vertebrată în Groapa Marianelor.

Suits a fost conceput sub o zodie norocoasă. A Profitului, cum altfel? Serialul 
devine producția cu cea mai mare audiență raportată la buget din ultimul deceniu, 
care a rulat pe micile ecrane din Statele Unite. Decoruri practic nu există, decât un 
etaj într-o celebră clădire de birouri din Manhattan, efecte speciale nici atât. Rețeta 
succesului a fost așadar simplă și simplificată la maxim: Suits s-a produs cu bani 
puțini și publicitatea pe care a adus-o a fost copleșitoare. Pe blogurile de media din 

金金金金
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New-York circula chiar o butadă conform căreia USA Network prefera să vândă 
asumat mai multe minute / calupuri de reclamă decât îi era permis pe slotul de di-
fuzare, pentru că amenda era oricum mai mică decât profitul. Cinic, dar pragmatic. 
Sau e pleonasm?

Suits s-a pus bine cu norocul și când Megan Markle a devenit fată și…față re-
gală, Ducesă de Sussex, la curtea reginei Angliei. Între timp, basmul s-a derulat cu 
suișuri și coborâșuri, cu renunțări la o parte din îndatoririle regale si retragere în 
Canada, apoi cu o revenire la sentimente mai bune, mai ales în vremea pandemiei 
de Covid-19, când s-au strâns rândurile. Prințul Harry a recunoscut că era fan în-
focat al serialului.

Ce vreți așadar influență mai mare a unui film, care dă o prințesă la cea mai 
importantă curte regală a planetei? 

Spectacolul este bazat pe viața creatorului său, Aaron Korsh. Înainte de a de-
veni scriitor și showrunner TV, Aaron și-a făcut ucenicia în business pe Wall Street 
ca bancher de investiții, profesia originală pentru câteva din personajele Suits. „Am 
lucrat pentru un tip pe nume Harvey, îi păstrez o amintire bună, ba chiar ne-am distrat la 
un moment dat cu marijuana”, a spus Korsh pentru Collider. A părăsit Wall Street, s-a 
mutat la Los Angeles și a devenit asistentul scriitorilor. „Am scris o piesă care inițial 
am intenționat să fie o emisiune de tip Entourage de o jumătate de oră, pe baza experien-
țelor mele de lucru ca bancher, dar, pe măsură ce prindea viață, am început să realizez că 
vreau să fie un spectacol complet de o oră, ” a spus el pentru The Hollywood Reporter.

„Nu am crezut niciodată că o poveste despre șase persoane care lucrează într-un 
cabinet de avocatură din New York ar fi ceva care ar capta interesul oamenilor de pe tot 
globul”, a declarat Patrick J. Adams (Mike Ross) pentru Vanity Fair. Și a continuat 
cu ocazia altui interviu: „Eram într-o drumeție cu un rucsac în spate în Noua zeelandă 
acum câțiva ani și m-am oprit pentru a ajuta un suedez care își răsucise glezna. S-a uitat 
la mine, a făcut ochii mari și tot ce a putut spune era cât de tare își dorea ca Mike și 
Rachel să-și dea seama că sunt făcuți unul pentru celălalt”.

Și totuși, pentru ca basmul să fie de...poveste până la capăt, Suits este și des-
pre bunătate, despre candoare, despre renunțare, despre fapte bune. Cu sau fără 
haștag. 

Sau, altfel spus în lumea avocaturii, despre “pro bono”. Sau despre CSR, termen 
mai corporatist. Pro bono sunt acele cazuri pe care avocații le iau în portofoliu fără 
să câștige onorariu, spețele în care intră asumându-și că nu vor încasa niciun succes 
fee. Nu vorbim despre un film SF sau măcar fantasy, se întâmplă și așa ceva. Desi-
gur, avocații care își permit. Dar Specter Litt (printre multele denumiri date de na-
ming partenrs care s-au perindat în branding-ul companiei în cele nouă serii) este 
o firmă de Liga Campionilor (sau Magic Circle cum este botezată elita avocaturii de 
business dacă ar fi fost în UK).
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Mike Ross (Patrick J. Adams) este prototipul avocatului de succes, care nu uită 
de unde a plecat. De la mărunt traficant de droguri, să spunem adevărul până la 
capăt. Mă rog, până unde trebuie să știe jurații. Mike ajută o “clinică” (Legal Clinic 
în sistemul juridic din SUA), un fel de ONG specializat în cazuri pro bono ca un fir 
neîntrerupt în tot serialul. Și bine face, căci acolo își găsește liniștea și pacea interi-
oară, dar și drive-ul, energia ca să continue să joace în liga mare, să înoate cu rechi-
nii, să le facă față și până la urmă să-i înghită pe toți. Cu o scurtă oprire la pușcărie, 
ce-i drept, dar asta doar pentru că alege să spuna adevărul în fața juraților, deși o 
încrengătură de interese din spatele său l-ar fi putut salva până în ultima clipă de 
viața periculoasă din spatele gratiilor. 

Se întâmplă oare doar în filme așa ceva? Și doar în cele premiate, care fac audi-
ență și aduc mulți bani din publicitate? Mai nou și din drepturi de redifuzare, căci 
platforma de streaming Netflix a plătit mult pentru a-l prezenta pe toată planeta? 
Nu. Se întâmplă și la case mai mici. Case de avocatură, firește.

În Statele Unite un procent din cazuistica marilor firme de profil trebuie dat de 
cazurile pro bono („pentru binele public” – termenul original în latină). E lege și dacă 
e lege, nici vorbă de tocmeală. Există chiar o piață neagră sau măcar cu nuanțe dis-
crete de gri de pe care firmele mari culeg astfel de cazuri, care le aduc notorietate, 
în detrimentul banilor. Cu toate regulile unei piețe competitive, cu head-hunting, 
vânzări de spețe pe lantul trofic de afaceri, cu partipris-uri. Într-un efect de domi-
no, cazurile de awarness aduc alte cazuri pro bono și tot așa până când, inevitabil, 
cercul se închide și se transformă în cazuri interesante financiar, cu onorarii, când 
interesele unei companii-client sunt lezate sau dimpotrivă, puse în lumina potrivi-
tă într-o astfel de speță. Un rol important în piața de CSR îl are mass-media stream, 
care le expune și le mediatizează pe cele mai răsunătoare, pentru că sunt juicy pen-
tru public mai ales prin prisma neimplicării financiare ale numelor mari din avo-
catură. Firește, ele sunt predate în general juniorilor și asociaților, nu partenerilor 
din companiile de avocatură, dar atunci când unul dintre ei decide să își aloce timp 
altfel decât facturabil, return of investment este mare.

 Romania are o piață pentru acest tip de spețe. O nișă care este la o scară 
mai mică, asemănătoare cu cea din UK, mai degrabă decât cea de peste Ocean, deși 
sistemul de drept anglo-saxon diferă de cel european, continental. Patimile sunt 
mai mari în Europa, umanitatea parcă ceva mai prezentă în societate la nivelele ei 
de sus, de aceea și astfel de dosare sunt numeroase. 

Senzația pe care o lasă în Europa pro bono este mai degrabă de nevoie decât de 
voie. Un fel de bifă. Cam ca documentarea pentru un caz, pe care o fac juniorii, ca 
pe baza ei partenerii să pună concluziile. 

Fără îndoială, cea mai importantă recunoaștere pentru CSR în avocatura româ-
nească a venit de la cea mai prestigioasă publicație globală de business, Financial 
Times, care în octombrie 2016 a premiat Țuca Zbârcea cu premiul european pentru 
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CSR, clasând casa de avocatură din România pe prima poziție a secțiunii publicată 
de Innovative Lawyers, suplimentul FT pe teme de legal business. „Highly Commen-
ded” este numele de scenă al celei mai importante recunoașteri pentru avocatura de 
business din România. Și alte companii de la noi au urmat trend-ul, NNDKP (Ne-
stor Nestor Diculescu Kingston Petersen) sau Mușat și Asociații au pe website-urile 
profesionale câte un buton pe bara de meniu CSR sau „Social Responsability”, unde 
prezintă cazurile pro bono în care au ales să se implice de-a lungul timpului. 

Din păcate, așa cum se întamplă de multe ori în România, legislația nu este un 
ajutor, dimpotrivă. Au fost cazuri, câteva dintre ele ajunse și în mass-media națio-
nală, în care firmele de avocatură au fost acuzate că în spatele CSR s-ar ascunde de 
fapt onorarii care se compensează pentru alte proiecte. Un fel de acoperire profe-
sională, o poliță în alb pentru lobby, sau dacă preferați varianta mai soft, advocacy 
(tradus “susținere”, dar depinde de context). De contextul traducerii, nu de cel juri-
dic. În România nu există legislație clară în acest sens, granița dintre ele este mai 
fină decât glezna balerinei. Asta pentru că unul din personajele Suits este pasionat 
de spectacolele de balet. Nu am adus degeaba vorba, pentru că la aceste spectacole, 
cu săli și stadioane pline – o, tempora! o, mores! – se pun la cale multe din abordările 
proceselor, se fac și se întrețin conexiunile care complică intriga, se țes poveștile 
care au dus serialul în aerul rarefiat al înălțimilor boxoffice-ului.

Suits a fost nominalizat pentru mai multe premii încă din 2012, cu Gina 
Torres și Patrick J. Adams care au primit trofee individuale prețioase pentru rolu-
rile Jessica Pearson și Mike Ross. Serialul a fost recompensat pentru Cea mai bună 
dramă în 2014 la TV Guide Awards și drama favorită la 2014 People`s Choice Awar-
ds. Torres a fost nominalizată pentru Actrița TV favorită într-un rol secundar la 2012 
ALMA Awards și pentru statueta-ytofeu Cea mai bună actriță din televiziune la 2013 
Imagen Foundation Awards. Adams a fost de asemenea nominalizat pentru perfor-
manțe remarcabile în serial dramatic la 2012 Screen Actors Guild Awards. 

Statisticile realizatorilor și producătorilor din industria filmului spun că, în 
medie, fiecare episod din Suits a costat sub 2.3 milioane de dolari. Ceea ce sigur că 
poate părea imens, dar media producțiilor de gen este undeva la 3,6 milioane de 
dolari / episod. De aceea spun că Suits a fost nu doar o bună propagandă, dovadă 
stau premiile și nominalizările de mai sus, ci și un succes de casă deloc de neglijat 
pentru USA Network. Criticilor care spun că Suits este în definitiv doar un sitcom 
cu veleități, un fel de soap-opera mai cult și pretențios, li s-ar potrivi cel mai bine 
una din replicile pline de aroganță și self esteem ale lui Harvey: “Sorry, I can’t hear 
you over the sound of how awesome I am.”

Bibliografie:
https://www.usanetwork.com/suits/blog/do-you-remember-these-suits-pro-bono-cases
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http://rankings.ft.com/innovativelawyers/tuca-zbarcea--asociatii/most-innovative-law-fir-
ms-2016-innovation-in-social-responsibility#most-innovative-law-firms-2016

https://www.globaltimes.cn/content
https://www.gq-magazine.co.uk/article/suits-tv-review-series
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 Proiecte și inițiative ale comunității 

Rolul inițiativelor civice în dezvoltarea orașului.  
Cum operaționalizăm proiectele cetățenilor?
Studiu de caz: Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu

Alexandru Oprița, Valentina Buzămurgă,  
Rodica Săvulescu, Ruxandra Lupu

Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu1 este o comunitate formată din vecini, de-
veniți prieteni, uniți de un scop comun: să transforme zona de locuit dimprejurul 
Grădinii Cișmigiu într-un spațiu mai prietenos și să îl redea comunității.

Prietenii ne alintă Cișmi.Civic2, iar povestea noastră a început în vara anului 
2016, când doi prieteni au hotărât să înceapă un proiect pentru a amenaja curtea 
interioară a blocului Liric din București. Alex și Matei și-au dat repede seama că e 
nevoie de comunitate și resurse financiare pentru a împrospăta spațiul public, un 
loc devenit exclusiv de tranzit, al tuturor și totodată al nimănui. Drept urmare, 
s-au documentat, au participat la ateliere specializate, au gândit un proiect și s-au 
înscris la un concurs de granturi, în urma căruia au primit un buget de 1.500 euro 
pentru a-și pune visul în practică. Astfel, a apărut Pictăm zidul dintre oameni3   
un eveniment menit să readucă în memoria prezentului existența fostului Teatru 
Liric prin realizarea unei picturi murale și, totodată, pretextul perfect pentru a coa-
gula vecinii în jurul unui element reprezentativ pentru istoria zonei. 

Așadar, într-un weekend din octombrie 2016, au organizat ateliere de gătit și 
activități creative pentru copii, au grădinărit, au avut parte de un concert de muzică 
clasică, au urmărit proiecții de filme documentare, dar, cel mai important, pentru 
prima dată de când locuiau în cartier, au văzut comunitatea laolaltă, oameni care 
nu se cunoșteau schimbând impresii. Lumea era fericită, exista speranță că astfel de 
acțiuni ar putea să fie mai mult decât o excepție.

Băieții au vrut să știe ce cred vecinii despre locuirea în apropierea Grădinii Ciș-
migiu și au distribuit un chestionar în cadrul evenimentului. Din răspunsurile pri-
mite și-au dat seama că, indiferent de vârstă și ocupație, preocupările locuitorilor 
din zonă sunt foarte asemănătoare: întreținerea spațiilor verzi, reducerea poluării 
din oraș, zgomotul cauzat de activitățile publice care sunt organizate periodic în 
Grădina Cișmigiu, mizeria de pe străzi, lipsa locurilor de parcare.

Încurajați de energia pozitivă pe care inițiativele civice au adus-o în București, 
cei doi au înțeles că e nevoie răbdare și resurse pentru ca acest mecanism participa-
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tiv să se pună în funcțiune. Ideea de bază a fost de a crea o structură în care locui-
torii zonei să se poată aduna în jurul unei cauze comune, să dezvolte proiecte și să 
găsească soluții pentru problemele care îi preocupă, promovând o atitudine poziti-
vă și proactivă în fața provocărilor. Resursele materiale de care era nevoie pentru a 
da naștere unui cadru suport, de start, le-au găsit în granturile gestionate de Fun-
dația Comunitară București4, o organizație care a căutat să împingă domeniul 
finanțărilor și către grupurile informale, dincolo de bariera formelor juridice.

Din 2016, până în momentul de față, grupul din Cișmigiu s-a mărit și numă-
ră peste 20 de membri activi, oameni cu pregătire diversă (arhitectură, inginerie, 
antropologie, arte, programare, comunicare etc.), dar cu idei comune, care reușesc 
să unească, prin proiectele lor, sute de locuitori din zonă și iubitori ai zonei Cișmi-
giului de pretutindeni.

Cum crește un astfel de grup? Despre granturi,  inițiative, proiecte 
derulate 
Proiectele noastre au pornit mereu de la dorința de a îmbunătăți situația existentă 
în zona Cișmigiu prin propria implicare, exact ideea de la s-a format și grupul. Ast-
fel, toate inițiativele Cișmi.Civic de până acum s-au axat pe educație și pe încura-
jarea unor comportamente care să aibă beneficii pe termen lung.

“Pictăm zidul dintre oameni” a fost un prim pas, căruia i-au urmat rapid o 
serie de proiecte menite să creeze un sentiment de apartenență la zonă și, poate, 
în timp, mai multă coeziune comunitară. Procesul însă s-a schimbat, căci Alex și 
Matei nu mai erau singuri și, de acum încolo, se puteau consulta cu vecinii dornici 
de implicare.

În urma unui apel lansat prin Fondul IKEA pentru Mediul Urban5, echipa 
noastră a aplicat cu o idee care s-a aflat printre cele 6 câștigătoare. Așa a început 
aventura Grădina cu Oameni6 – un proiect de educație ecologică aplicată, în care 
am încercat să atragem atenția asupra necesității de a proteja ecosistemul Grădinii 
Cișmigiu și al zonelor adiacente. Astfel, am organizat ateliere de peisagistică, de 
apicultură, de sunet și de ornitologie, care ne-au ajutat să ajungem la să ajungem la 
cei pe care doream să îi cunoaștem: vecini de toate vârstele, care - de la mic la mare 
- au contribuit, învățat, grădinărit și s-au reîndrăgostit de spațiul public din cartier.

Mai mult, Grădina cu Oameni a atras și mai multe proiecte, prieteni, parte-
neri. Unul dintre acestea a fost Poezia secretă7, o instalație de poezie și lumină în 
gangurile de acces de la Blocul Liric prin care trecătorii activează senzori de mișcare 
și surse black-light care fac vizibile poezii scrise pe ziduri cu vopsea “invizibilă”. În 
lumina zilei sau în absența oamenilor, poeziile “adorm”, ascunse în ziduri. Ideea îi 
aparține lui Mugur Grosu și este parte din seria de micro-intervenții urbane a pro-
iectului TUMULT.space. 
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Tot în categoria colaborărilor, i-a urmat Bloc.Unblock.8, un proiect inițiat și 
condus de Alexandra Mihailciuc și Andrei Tache de la Asociația Designers, Thin-
kers, Makers și Nod Makerspace. Demersul și-a propus să aducă creativitatea 
într-o zonă cu istorie și să redea vitalitate scării centrale a blocului „Liric”. Scara 
blocului Liric a primit cutii poștale noi, corpuri de iluminat, suporturi pentru plan-
te, avizier etc, toate acestea în timp ce o echipă de studenți antropologi a sondat 
percepția locatarilor asupra spațiului comun și locuirii la bloc.

Am continuat să căutăm surse alternative de finanțare, astfel încât, în 2017, 
am participat cu o nouă propunere de proiect și la Programul de Microgranturi 
pentru proiecte comunitare desfășurat de Primăria Municipiului București prin 
ARCUB. Astfel, a apărut o nouă serie de evenimente comunitare sub numele Wee-
kendul în fața blocului, ce au inclus o nouă pictură murală, concerte în aer liber, 
ateliere creative pentru cei mici și o colectă caritabilă de rechizite, jocuri și cărți 
pentru copiii defavorizați.

Reabilitarea Cișmigiului - un subiect controversat. Despre puterea 
comunității
Faptul că locuim lângă o oază de verdeață, chiar în centrul capitalei, reprezintă un 
privilegiu. De-a lungul anilor, am încercat să arătăm că spațiul comun este mai mult 
decât o simplă zonă de tranzit, că poate fi un loc îngrijit de vecini, un motiv în plus 
ca să ne strângem laolaltă. Proiectele noastre au fost direcționate mai mult pentru 
reactivarea spațiilor verzi dintre blocuri, dar Grădina Cișmigiu reprezintă un ele-
ment identitar în jurul căruia gravitează întreaga comunitate.

V-am povestit că Cismi.Civic s-a format din dorința de a crea experiențe plă-
cute, constructive, însă există momente în care este nevoie să protejezi lucrurile pe 
care le iubești. Pe 31 iulie 2019, prima dată când s-a discutat public despre proiectul 
de reabilitare istorică a Grădinii Cișmigiu, indicativii tehnico-economici fuseseră 
deja aprobați în ședinţa Consiliului General al Municipiului București. Procesul de 
votare s-a petrecut fără a organiza o dezbatere în prealabil sau a oferi mai multe 
informații către cetățeni. 

Lipsa clarității legate de proiectul Primăriei a adunat laolaltă nemulțumirea și 
îngrijorarea cetățenilor de pretutindeni, iar comunitatea locală a răspuns extrem de 
prompt apelului de ajutor pentru salvarea parcului. Scopul comun nu a fost să blo-
căm acest proiect, dar voiam ca Grădina Cișmigiu să fie reabilitată într-o manieră 
care să nu îi știrbească din autenticitate și valoare, consultând deopotrivă experți, 
cât și comunitatea care locuiește în imediata proximitate.

Primele activități s-au desfășurat sub deviza ”Ocrotește Cișmigiul”. Am în-
ceput cu ceea ce am considerat că ar fi o acțiune vitală pentru acest parc istoric – 
realizarea unui „Registru Verde pentru Cișmigiu”, la chemarea și sub îndrumarea 
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peisagistei Diana Culescu și cu ajutorul altor zeci de voluntari. Timp de două 
zile, am inventariat arbori din Cișmigiu și am introdus datele obținute despre aceș-
tia în aplicația #TreePlotter. A fost măsurat diametrul pentru 2.588 de arbori, iar 
pentru 1.894 de arbori a fost definită și specia. Aplicația #TreePlotter oferă statis-
tici importante pe baza acestor informații și ne indică faptul că cei 1.894 de arbori 
oferă comunității eco-beneficii în valoare de aproximativ 122.000 euro anual. Prin-
tre acestea, se numără colectarea a peste 17 milioane de litri de apă (cât două treimi 
din apa lacului din Cișmigiu) și aproape 2 tone de praf anual. 

Pentru a compensa lipsa de transparență din partea Primăriei Municipiului Bu-
curești am căutat să atragem atenția publică și să informăm printr-un flash-mob 
în zona Parterului Central din Cișmigiu9. Îmbrăcați în negru, am acoperit cu 
pături o parte din peluza care urma a fi pietruită, pentru a le transmite vizual tre-
cătorilor cum va arăta parcul dacă se va diminua spațiul verde. Ni s-au alăturat atât 
locuitorii zonei, cât și bucureșteni veniți din alte cartiere, nemulțumiți de această 
propunere ce vizează dispariția unuia dintre elementele definitorii ale parcului. 

Au urmat și alte acțiuni de conștientizare, precum: protestul pașnic, prin lec-
tură, în zona Rotondei Scriitorilor, pentru a sublinia că ne dorim un parc care să 
păstreze valorile culturale pe care le îndrăgim; un proiect fotografic, alături de 
Andreea Retinschi, pentru a atrage atenția asupra comunității foarte mari de po-
sesori de câini din cartier, care urma să fie afectată prin desființarea țarcului pentru 
căței, așa cum este propus în proiectul de reabilitare.

La finalul lunii octombrie 2019, am depus o petiție10 către PMB semnată de 
peste 7500 de persoane, prin care solicităm clarificări cu privire la proiectul de re-
abilitare istorică și prezentăm aspectele care au produs îngrijorare în rândurile co-
munității. Până în acest moment, mai 2020, nu am primit răspuns, iar proiectul 
este într-o fază de stagnare. Noi, membrii grupului, și ceilalți iubitori ai Cișmigiului 
de pretutindeni rămânem vigilenți. 

Ce urmează? Politici publice, resurse pentru mișcările comunitare 
Nu există o rețetă universală pentru implicarea civică. Fiecare oraș și fiecare cartier 
se pot confrunta cu probleme locale diferite, care necesită soluții, resurse și planuri 
de acțiune diferite. Dincolo de politicile globale și naționale, se conturează din ce 
în ce mai pregnant colaborarea la nivel local a diferiților actori prezenți în respec-
tivul spațiu - autoritățile, business-urile locale, organizațiile non-guvernamentale, 
școlile și universitățile și, bineînțeles, societatea civilă. Împreună, pot ajuta la iden-
tificarea corectă și la soluționarea eficientă a problemelor. Iar dacă acest lucru se 
întâmplă în fiecare comunitate, efectele vor fi vizibile și la scară mare. 

Dacă ne dorim o dezvoltare sustenabilă, trebuie să vorbim și despre cea mai 
mare resursă, momentan nefolosită la potențialul maxim - oamenii. Elementele 
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centrale ale unui grup de inițiativă civică sunt oamenii, adevăratul catalizator al 
unei schimbări de fond. Dincolo problemele de formă, legate de modul în care este 
administrat orașul, confort sau infrastructură urbană, calitatea locuirii într-o co-
munitate este direct influențată de modul în care cetățenii aleg să se raporteze la 
spațiile publice, să se implice pentru întreținerea și folosirea acestora.

O inițiativă de colaborare între autorități și societatea civilă, insuficient dez-
voltată, însă, este bugetarea participativă. Acest concept a fost lansat la nivel 
declarativ ca instrument de modernizare și creștere a capacității de răspundere a 
autorităților locale și de includere a cetățenilor în procesul decizional de alocare a 
unei părți din bugetul local. În București și Cluj-Napoca s-au lansat platforme 
prin care locuitorii orașului pot depune idei de proiecte privind rezolvarea unor 
categorii diverse de aspecte precum mobilitatea și transportul alternativ, creșterea 
siguranței pietonale, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de joacă, etc. 

În 2020, Primăria Sectorului 1 București anunța 104 proiecte depuse, din-
tre care 58 declarate eligibile și urmând să fie votate de către cetățenii care își fac 
cont pe platforma. Acest demers este însă un pas doar pe jumătate făcut dacă im-
plementarea proiectelor selectate se face de către autoritățile locale. Politicile pu-
blice de bugetare participativă trebuie gândite, astfel încât implicarea cetățenilor 
să nu se oprească doar la furnizarea ideilor, ci să continue în faza management de 
proiect și implementare. 

Autoritățile locale ar trebuie să înțeleagă că oamenii implicați civic nu sunt 
un obstacol pe care trebuie să îl evite, ci un partener care poate fi mobilizat inteli-
gent și că trebuie direcționate resurse umane și materiale pentru a folosi tot acest 
potențial. Un oraș în care cetățenii contribuie activ pentru îmbunătățirea calității 
locuirii e mai bun decât unul în care toate soluțiile se așteaptă de primării. Pentru 
asta e nevoie de centre comunitare în care oamenii să se întâlnească, de organiza-
tori comunitari care să faciliteze acest proces, de microgranturi acordate din buge-
tul primăriilor pentru inițiative civice, de o schimbare de optică pentru a obține o 
co-creare funcțională a spațiului public.

Poate că a sosit momentul pentru ca bugetarea participativă să ofere alt gust 
în supa comunităților urbane și credem că relația autorități locale - grupuri civice 
trebuie să se schimbe. Lipsa de transparență a primăriilor trebuie să dispară, iar 
gândirea ar trebui să fie orientată spre pozitiv, pentru a da voce grupurilor de iniți-
ativă civică și a construi împreună. Cei mai buni experți pentru a răspunde nevoilor 
comunității sunt chiar oamenii care o alcătuiesc!

Referințe: 
1. Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu: https://www.facebook.com/Cismi.Civic/
2. Cișmi.Civic: https://www.instagram.com/cismi.civic/
3. Pictăm zidul dintre oameni: https://www.youtube.com/watch?v=NoLpn3m6QoQ
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4. Fundația Comunitară București: https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/
5. Fondul IKEA pentru Mediul Urban: https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fon-

dul-ikea-pentru-mediul-urban/
6. Grădina cu Oameni: https://www.gradinacuoameni.ro
7.  Poezia secretă: https://www.youtube.com/watch?v=dglEiofo7b0
8.  Bloc.Unblock: http://asociatiadtm.ro/proiecte/bloc-unblock-rezumat
9. Flashmob în Cișmigiu: https://buletin.de/bucuresti/cismigiul-in-reabilitare-peisagisti-

ca-pentru-3-ani-cetatenii-protesteaza/
10. Petiție pentru ocrotirea Grădinii Cișmigiu: https://campaniamea.declic.ro/petitions/gradi-

na-cismigiu-vrem-restaurare-nu-multilare



Rolul inițiativelor civice în dezvoltarea orașului.  
Cum operaționalizăm proiectele cetățenilor?
Studiu de caz: Incotroceni – Oameni, Idei, Povești 

Dinu Drog

Cotroceni – un cartier și o comunitate simbol pentru București
Atunci cînd intri în cartierul Cotroceni, trecînd Dîmboviţa pe lîngă Biserica Sf. Elef-
terie Nou, ai senzaţia că parcă ai ajuns într-un alt oraș. Chiar dacă timpul a trecut 
peste el și a lăsat destule urme, Cotroceniul a rămas un cartier bine conservat, cu 
multe spaţii verzi, unice în București. 

Cotroceniul este un cartier salvat ca prin minune de buldozerele lui Ceaușescu. 
Fondul construit vechi adună deopotrivă construcții neo-românești, art-deco sau 
moderniste. Casele vechi cu două etaje, spațioase și de cele mai multe ori cu o curte 
foarte mică, gardurile joase și transparente, permițând grădinilor de fațadă să par-
ticipe la imaginea străzii, erau cele care dădeau cartierului un caracter aparte și un 
liniștit aer burghez. Nu mai puțin importantă este unitatea tipologică din cartier 
care realizează o imagine de ansamblu omogenă - mici vile dispuse în vegetație.Co-
troceniul este esența Bucureștiului de altădată, o bijuterie arhitectonică ce a scăpat 
miraculos de experimentul social numit „sistematizarea socialistă“.

Dar dincolo de imaginea idilică, la fel ca și alte cartiere bucureștene, Cotroce-
niul se confruntă pe de o parte  cu asaltul „modernismului“ prost înțeles și aplicat 
de “noile elite” post-comuniste și, pe de altă parte, de indolența și incompetența 
autorităților locale, care nu pot/știu să gestioneze o comunitate: construcții și re-
novări care nu respectă Regulamentul zonei protejate, infrastructura inadecvată, 
degradarea și împuținarea spațiilor verzi.

Cum să facem ca lucrurile se întâmple așa cum ar trebui? 
Fără implicarea activă a comunităţii locale, aceste probleme nu dispar. La nivel per-
sonal, deși aveam condiții bune de viață, observam cum cartierul se împînzea pe zi ce 
trece de construcții ilegale, cum era mutilat de renovările făcute în dezacord cu aspec-
tul și stilul zonei, cum era agresat de toaletările excesive ale copacilor, cum era urîțit 
de starea de degradare a clădirilor și a spaţiilor publice. Brusc realizezi că problemele 
Cotroceniului sînt și ale tale. Pentru că îți afectează direct calitatea vieții. 
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Atunci, împreună cu mai mulți vecini am simțit că trebuie să facem ceva, că tre-
buie să ieșim din starea de pasivitate și din mentalitatea păguboasă că „nu se poate 
face nimic“. Treptat, ne-am dat seama că nu eram singuri, că existau incredibil de 
multe resurse locale, extrem de valoroase, de care nu știam și pe care le puteam 
folosi în interesul comunității. Comunitate care sîntem, de fapt, noi. Așa a luat 
naștere Incotroceni – Oameni, Idei, Povești, în 2015.

La început, am dorit doar să ne cunoaștem mai bine ca oameni, să consolidăm 
sentimentul de apartenenţă la comunitate și apoi să vedem ce resurse umane avem 
în cartier. Așa am organizat trei ediţii ale Zilei Cartierului Cotroceni (2015-2018), 
evenimente cu acţiuni comunitare, cu ateliere interactive, prezentări de proiecte, 
concerte, proiecţii de film, la care au participat sute de oameni din cartier și din tot 
Bucureștiul. Activismul civic a venit oarecum natural, cînd am realizat că fără o im-
plicare activă, fără a ne face vocea auzită, fără a ne argumenta opțiunile și a milita 
pentru ele, nu vom reuși niciodată să facem autoritățile să plece urechea și la ce zice 
cetățeanul din Cotroceni. Atîta timp cît nu spui clar și răspicat ce vrei, nu poți să-
ți acuzi partenerul de dialog social de faptul că nu ar ține cont și de dorințele tale.

•  Proiectul „Contoare smart în locuri smart“. Primul proiect inițiat a fost 
legat de modernizarea rețelei de distribuție de electricitate și a rețelei de iluminat 
public pe cîteva străzi din cartier. La momentul respectiv, exista riscul ca noile con-
toare inteligente să fie montate pe gardurile și fațadele caselor, ceea ar fi afectat 
caracteristicile arhitecturale ale cartierului, la fel cum s-a întîmplat în cazul cutiilor 
„reglementate“ pentru gaze. În cadrul Zilei Cartierului Cotroceni din 2015, peste 
160 de cetățeni au semnat o petiție. În urma dialogului, societatea distribuitoare 
de energie electrică a acceptat argumentul nostru și a montat contoarele în locuri 
care să nu se vadă din stradă, de exemplu, în firidele deja existente ale caselor. Ne-
am întâlnit, am discutat, am mers pe teren cu reprezentanții firmei constructoare, 
am stabilit împreună unde vor fi montate noile cutii de distribuție și poziția noilor 
contoare, prin discuții cu fiecare proprietar al imobilelor vizate, și am convins soci-
etatea distribuitoare de energie electrică să comunice oamenilor un plan de lucrări.

•  Aplicaţia digitală „Copacul Incotroceni“. Cotroceniul este un cartier verde, 
poate mai verde decît altele. Dar chiar și așa, spaţiul verde s-a deteriorat și s-a redus 
semnificativ datorită tăierii de arbori, toaletării abuzive a copacilor, atît de pe dome-
niul public, cît și de pe cel privat. Fără a bănui pe cineva de rea intenție, distrugerea 
copacilor pare să se fi datorat lipsei de informaţii despre cum trebuie făcută o toaleta-
re eficientă, care să nu pună în pericol viaţa arborilor. Astfel, mulți copaci s-au uscat 
și acum ar trebui defrișați, alții au fost tăiați și au rămas buturugile în alveole, iar în 
unele zone, alveolele au fost asfaltate pentru a obține locuri de parcare pe trotuar.

În primăvara 2016, am cartografiat spaţiile verzi de pe aliniamentul stradal 
pentru mai multe străzi: 165 de alveole fără copaci, alveole asfaltate sau care au co-
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paci uscați, buturugi. Tot printr-o petiție, am solicitat autorităţilor locale să planteze 
copacii lipsă. În octombrie 2016, am demarat un proiect-pilot împreună cu Primăria 
sectorului 5 și am plantat în alveolele disponibile primii 20 de copaci (tei), proveniți 
dintr-o donație privată. În baza unui protocol de colaborare cu autoritățile locale, 
acţiunea de plantare a continuat. În total, în Cotroceni au fost plantaţi peste 250 de 
copaci, cea mai mare replantare de după 1990. Proiectul de identificare a arborilor 
a continuat și în toamna anului 2019, când împreună cu peisagiști și voluntari am, 
cu ajutorul unei aplicații web, am cartografiat toți arborii din Parcul Romniceanu. 

•  Proiectul „Casa Incotroceni“. Prin atelierul „Casa Incotroceni“ am iniţiat o 
dezbatere publică despre patrimoniul arhitectural al Cotroceniului, despre planifi-
care urbană și haos urbanistic. Finalmente, am produs și distribuit o broșură în care 
au fost descrise tipurile de case din cartier, cu tehnici de întreținere adecvate, sco-
pul atelierului și al broșurii fiind inițierea unui dialog pentru a păstra și valorifica 
patrimoniul cultural și arhitectural al cartierului, prin implicarea activă și creativă 
a locuitorilor, dar și a autorităţilor competente. 

Cotroceniul, ca orice altă zonă din București, se dezvoltă haotic. Patrimoniul 
arhitectural are de suferit, atît datorită procesului anevoios de obținere a autoriza-
țiilor de construire, datorită lipsei de informare a locuitorilor, cît și dezinteresului 
pentru imaginea exterioară a caselor. Consolidările, modificările, reabilitările ter-
mice, extinderile necesită, pe lîngă un proiect, și o autorizație de construire, iar 
procedura de autorizare durează, de cele mai multe ori, mai mult de 12 luni. Per-
spectiva incertă a obținerii autorizației îi face pe mulți să lase totul la latitudinea 
constructorilor, care, de cele mai multe ori, optează pentru soluții rapide, care nu 
țin cont de detalii arhitecturale, de cromatică sau de tipurile de materiale care se 
potrivesc zonei.

Vestea buna este că se observă un proces de întinerire a cartierului, că multe 
familii sau firme se mută aici. A doua veste bună este că cei care se mută aici sînt 
gata să se lupte pentru a păstra Cotroceniul așa cum l-au visat ei, cu specificul său 
arhitectonic și cu spațiile sale verzi.

•  Proiectul „Parcul Romniceanu“. Parcul Romniceanu, inima verde a carti-
erului Cotroceni, alături de Grădina Botanică București, Palatul Cotroceni, Dealul 
Mitropoliei, Dealul Arsenalului (Palatul Parlamentului, Parcul Carol, Parcul Tinere-
tului, este unul din cele mai importante repere geografice ale Bucureștiului. Anga-
jamentul asumat public de către Incotroceni – Oameni, Idei, Povești este de a obliga 
autoritățile locale să implice comunitatea din Cotroceni în orice decizie cu impact 
asupra Parcului Romniceanu.

Incotroceni – Oameni, Idei, Povești a organizat două consultări în comunitate, 
precum și atelierul „Încotro Parcul Romniceanu?“ în cadrul Zilei Cartierului Cotro-
ceni, din iunie 2017. Vecinii din cartier au venit în parc și au răspuns la următoarele 
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întrebări: cum ați vrea să arate parcul?, ce activități s-ar putea desfășura în viitor 
în parc? Opiniile au fost centralizate și trimise autorităților Primăriei sectorului 
5, împreună cu o petiție semnată de peste 230 de oameni, prin care solicitam ca 
autorităţile să implice cetățenii din cartier în toate etapele de reabilitare și de mo-
dernizare a parcului, începînd cu faza de studiu de fezabilitate, concurs de soluții și 
pînă la recepția lucrărilor, și să țină cont de opiniile exprimate de aceștia în cadrul 
consultărilor. În ciuda acestor demersuri, la finalul anului 2017 era să ne trezim, 
peste noapte, cu un patinoar în Parcul Romniceanu. Ne am mobilizat și am reușit, 
împreună cu vecinii riverani parcului, să oprim această construcție ilegală.

Vrem ca reamenajarea Parcului Romniceanu să țină cont de dorințele și nevo-
ile comunității care îl foloseste zi de zi. Vrem ca autoritățile să fie transparente și 
democratice, și să organizeze un concurs de soluţii astfel încît, cu implicarea unor 
specialiști în peisagistică urbană, în amenajare de spații publice, în amenajarea de 
parcuri și grădini publice și, nu în ultimul rînd, specialiști în execuţie, să renovăm 
Parcul Romniceanu așa cum se cuvine unui loc atît de special pentru istoria Cotro-
ceniului, dar și a întregului București. Vrem să ajungem la un rezultat care să fie 
moștenirea noastră pentru generațiile viitoare. 

•  Proiectul „Netcity“. În vara anului 2018, Netcity Telecom a început lucrări 
de infrastructură pe mai multe străzi din cartier pentru realizarea reţelei metropo-
litane de fibră optică, lucrări care ar fi presupus extinderea reţelei de fibră optică și 
montarea de casete individuale la nivelul gardurilor sau ale faţadelor principale ale 
clădirilor în tot cartierul Cotroceni (similare cu cele ale ENEL, Distrigaz). Împreună 
cu Netcity am realizat un flyer de informare pentru vecini și am rugat oamenii să 
asiste personal la lucrările de montaj, pentru găsirea de la caz la caz a unor loca-
ţii optime pentru aceste casete. Voluntari ai Incotroceni au mers din casă în casă, 
schimbând locațiile greșite, ce fuseseră agreate cu unii vecini, care nu știau de dis-
pozițiile Regulamentului zonei protejate nr. 45 “Parcelarea Cotroceni”. 

•  Proiectul „BAZAR de Cotroceni“. BAZAR de Cotroceni este o ocazie de pro-
movare a valorilor comunității, de implicare în viața socială și de stabilire a unor 
relații cu potențialii clienți din proximitate. Similar cu Portobello din Londra, BA-
ZAR de Cotroceni a adus împreună, în două ediții, micile afaceri locale și curțile & 
grădinile locuitorilor, care s-au deschis într-un event comunitar de tip “open door”. 
Peste 40 de business-uri din cartier – restaurante, bistrouri, ceainării, cafenele, ate-
liere de creație, galerii de artă, showroom-uri – au pregătit activități speciale și au 
asigurat ceva bun de băut, de mâncat, de ascultat sau de cumpărat. Au fost organi-
zate jam session-uri de jazz, târguri de vinyl-uri, schimburi de plante, proiecție de 
film documentar adus de festivalul OneWorld România, antrenament de alergare 
în grup, Bingo arhitectural, paradă de mașini retro, introducere în istoria parcelări-
lor din cartierul Cotroceni și multe alte surprize.
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•  Proiectul social „Vecinultău.ro“. Lansat în contextul pandemiei de Covid 
-19, proiectul social Vecinul tău - inițiat de asociația Incotroceni - Oameni, Idei, 
Povesti din cartierul Cotroceni și de  Cooperativa de Energie- este o platformă de 
voluntari gratuită, accesibilă la nivel național, care face legătura directă între bene-
ficiarii de ajutor din categoriile vulnerabile cu voluntarii din imediata lor vecinătate.

Povestea a pornit de la un caz concret: acum două săptămâni, un prieten de-al 
nostru din Londra ne-a întrebat dacă știm de vreo inițiativă locală care să aibă vo-
luntari în Bârlad. Din păcate, nu exista și nu l-am putut ajuta. Așa s-a născut ideea 
proiectului. După 14 zile de la lansare, avem deja peste 1300 voluntari înscriși în 
toata țara (cifră care include și voluntari de la alte inițiative), distribuiți atât în 
orașe mari, dar și în comunități mici, unde inițiativele civice recent înființate nu 
au ajuns, din motive logistice. Scopul proiectului este de a pune în legătură directă 
voluntarii cu oameni din categorii sociale vulnerabile - seniori>65 de ani, oameni cu 
dizabilități, familii monoparentale, persoane care suferă de afecțiuni psihice, boli 
cronice etc. -, care locuiesc în apropiere și care, în condițiile actualelor restricții de 
mobilitate, au nevoie de ajutor cu aprovizionarea - alimente, medicamente - și cu 
plimbarea animalelor de companie.  “Voluntarii de proximitate” se înscriu pe plat-
formă și, în urma validării primite de administratori, vor fi pinned pe hartă, cu date 
de contact. Beneficiarii caută pe hartă voluntarii din zonă și îi contactează, ca să fie 
ajutați. Legătura dintre participanți este directă.

Despre ASOCIAŢIA ÎNCOTROCENI – OAMENI, IDEI, POVEȘTI: Incotroceni este persoană juridică 
de drept privat, fără scop patrimonial, non-profit, independentă, neguvernamentală și apolitică, înscrisă în 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor conform certificatului nr. 3632/302/2016 din data de 19 mai 2016, 
înregistrată cu CIF 36345086 din 22 iulie 2016. Scopul Incotroceni îl constituie dezvoltarea, promovarea și 
sprijinirea comunității din cartierul Cotroceni și a identității acestuia, având în vedere următoarele direcții 
principale de acțiune: social – cultural, arhitectură, urbanism și infrastructură.

FB: https://www.facebook.com/incotroceni 
Instagram: Incotroceni 
Web: www.incotroceni.ro



Inițiativele civice sau cum operaționalizăm puterea 
comunităților.
Studiu de caz: Grupul Parcul Herăstrău

Francisc Bodo

Idealuri și realități
Parcul Herăstrău, rebotezat relativ recent „Regele Mihai” este cea mai întinsă oaza 
de verdeaţă și luciu de apă din Capitala, fiind situat pe malurile râului Colentina.

În copilărie, Parcul Herăstrău era locul unde ma minunam pe lac, vâslind la 
bărcile primăriei, care se închiriau cu ½ de ora, sau cu ora.

In studenție, verile toride mă îndemnau în sesiunea de vară sa învăț pentru 
examene la una din bibliotecile publice din parc.

Parcul Herăstrău a devenit însă parte din viata de zi cu zi a familiei mele după 
ce ne-am mutat in apropierea acestuia, in urma cu mai multi ani.

Având câini cu multa nevoie de mișcare, am „împrumutat” de la prietenii noș-
tri patrupezi obiceiul de a ieși in fiecare dimineaţă, la prima oră, pentru o alergare 
in jurul lacului Herăstrău.

Circa 8 km, indiferent de sezon sau de vreme, după care ești gata sa iei in piept 
cam tot ce îți poate rezerva ziua respectiva in jungla urbana.

Făcând zilnic alergarea prin parc, de-a lungul anilor, ne-am împrietenit sau am 
făcut doar cunoștinţă cu zeci de persoane care vin în parc cam la aceeași ora. Unii 
aleargă. Alţii își plimbă căinii. Alţii parcurg aleile parcului pe bicicleta și mai nou, cu 
trotineta electrica sau clasica.

Sunt și oameni care parcurg, la prima ora de dimineaţă, traseul complet în jurul 
lacului pășind agale, împreună cu vecinii lor, ocazie cu care își povestesc filmele văzu-
te, istorisesc pățanii din viata, sau pur și simplu comentează asupra chestiunii zilei!

Mămăliga explodează!
In luna martie 2016, într-o dimineaţă, imediat după ce am traversat râul Colentina, 
vechi cunoștinţe din parc care veneau din direcția opusă, ne-au atras atenția asupra 
unui gard care se construia numai noaptea și care urmarea sa taie o bucata buna 
din suprafața parcului, 43.000 mp, in zona cuprinsa între șoseaua Nordului, calea 
ferata București-Constanta si malul de Nord-Est al Colentinei.
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In prima zi nu am dat importanta, insa a doua zi a devenit evident faptul ca 
directia in care avansa constructia gardului (in fiecare noapte) ameninta sa inter-
secteze aleea pietonala de pe malul lacului, suprimandu-ne astfel bucuria zilnica de 
a parcuge turul lacului.

In momentul acela, am asistat la „mamaliga care explodeaza”.
Ne-am adunat in dreptul gardului circa 20 de vizitatori matinali frecventi ai 

parcului si am hotarat sa ne organizam pentru a lupta pentru parcul nostru.
Ne-am actualizat agendele telefoanelor, am adaugat si adresele de email si ne-

am pus pe treaba.
Trebuia sa gasim o locatie unde sa incapem cu totii.
In aceeasi dimineata, unul din domnii mai in varsta care isi plimba cei doi Gol-

den Retrieveri in parc, un inginer constructor de un profesionalism si o moralitate 
exemplara m-a sunat, sugerand sa ne intalnim la Ce-Re, Centrul de Resurse pen-
tru Participare Publica https://cere.ong/, unde vorbise cu un reprezentant, care s-a 
oferit sa ne adaposteasca intalnirile.

Dupa-amiaza, am avut prima noastra intrunire, moderata de unul din consul-
tantii centrului, care ne-a explicat care sunt modalitatile legale prin care putem 
lupta impotriva abuzului, intrucat Parcul Herăstrău este zona verde protejata 
si monument istoric si orice constructie in parc este supusa unor restrictii severe 
prin Legea 50/1991.

Cu acea ocazie, cei 8-10 participanti prezenti la Ce-Re, am hotarat sa constitu-
im un grup informal de initiativa civica, si asa s-a nascut „Grupul Parcul Herăs-
trău”.

Spuneam mai devreme ca am vazut cum „explodeaza mamaliga”.
Exact asa s-a intamplat. In paralel cu prima intrunire, nucleul celor 20 care ne-

am oprit pe alee in dreptul gardului au raspandit vestea ca in parc se produce un 
abuz si ca cetatenii Bucurestiului vor fi lipsiti de oaza lor de verdeata.

Evenimentele s-au precipitat.
PRO-TV a fost primul post care a trimis o echipa, a facut un reportaj, dupa 

care politicienii au cautat sa profite de evenimentul mediatizat, insusi Dl. Sava, 
viceprimarul care la data respectiva exercita atributiunile de Primar General, dupa 
arestarea lui Sorin Oprescu, venind la fata locului si dispunand in fata camerelor de 
luat vederi desfiintarea gardului ridicat ilegal!

Bucurosi de victoria rapida si facila, care s-a datorat cel mai probabil in primul 
rand interventiei unor persoane din afara grupului nostru de initiativa, am pro-
cedat la o intrunire a Grupului in parc, la care au participat circa 25 de persoane, 
majoritatea detinatori de caini.

Ulterior, Ce-Re ne-a acordat gazduire si consiliere pe parcursul a mai multe 
luni de zile, perioada in care am identificat numeroasele ilegalitati care se produc 



1584 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

in parc si in special constructia si exploatarea unitatilor de alimentatie publica cu 
accent pe cluburile de noapte, care in sezonul cald deranjeaza noapte de noapte 
locuitorii pe o raza de mai multi kilometri!

Am transmis autoritatilor cu atributiuni (Politia Locala a Mun. Bucuresti-PLB, 
Sectia 2 Politie Bucuresti, Inspectoratul de Stat in Constructii, Directia de Cultura 
a Mun. Bucuresti, Primaria Sectorului 1, Administratia Lacuri Parcuri Agrement – 
ALPAB, etc, dar si Primarului General) o serie de petitii si am fost primiti in mai 
multe audiente la directii din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti. Petitiile au 
fost sustinute de sute de semnatari, multi dintre ei auzind pentru prima data de 
Grupul de initiativa civica la momentul la care au semnat!

In urma activitatii intense a Grupului din primavara si inceputul verii anului 
2016, am realizat/determinat urmatoarele:

Am convins Politia Locala a Mun. Bucuresti sa aplice legea si sa transmita Par-
chetului de pe langa Judecatoria Sect. 1 documentatia care a condus la deschiderea 
unui numar de 3 dosare penale

Din pacate, aparent, complicitatea cu autorii faptelor penale sesizate se intinde 
pana la nivelul Justitiei, intrucat marea majoritate a unitatilor care isi desfasoara 
activitatea cu incalcarea flagranta a legislatiei, continua sa faca acest lucru nestin-
gherit, de multa vreme!

Directia de Mediu a Primariei Mun. Bucuresti a deplasat in zona o autospeciala 
pentru monitorizarea gradului de poluare a aerului si apei, activitate care s-a desfa-
surat in mod continuu pe parcursul a mai multe luni de zile, dupa care s-a intocmit 
un raport care ne-a fost transmis

Un local construit ilegal pe un ponton deasupra luciului de apa a fost desfiin-
tat prin dispozitia Primarului General, Gabriela Firea. Din pacate, au ramas multe 
alte localuri care functioneaza in constructii ridicate ilegal, fie pe spatii verzi, fie pe 
pontoane, deasupra luciului de apa

Am determinat ALPAB, executantul gardului ilegal din primavara lui 2016, sa 
treaca in legalitate, devenind promotorul si organizatorul unui grup de lucru pentru 
redactarea prin consens a unui Regulament al Parcurilor Bucurestene, document 
care sa reglementeaze orice activitate in toate parcurile administrate de ALPAB

La prima intrunire a Grupului de lucru pentru Regulamentul Parcurilor au par-
ticipat circa 30 de persoane, inclusiv cativa directori generali din cadrul Primariei 
Mun. Bucuresti, dar si membri ai unor asociatii profesionale specializate pe urba-
nism, peisagistica, etc

Ulterior, ALPAB a organizat cateva zeci de intruniri ale Grupului de lucru pen-
tru Regulamentul Parcurilor, in perioada iulie 2016 – februarie 2018, intruniri la 
care membrii Grupului nostru de initiativa civica au participat sistematic, adop-
tandu-se in final prin consens un Proiect al Regulamentului Parcurilor 
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Bucureștene, proiect care satisfacea in egala masura autoritatile, dar si 
diferitele categorii de vizitatori ai parcurilor

In ansamblu, am primit de la unele autoritati cateva raspunsuri serioase in 
urma actiunilor noastre. Din pacate, majoritatea autoritatilor sesizate asupra fap-
telor contraventionale sau penale legate de Parcul Herăstrău cauta sa „paseze” res-
ponsabilitatea la alte institutii, sau au dat raspunsuri neserioase

In mod repetat, in primii ani de mandat ai Gabrielei Firea, am solicitat biroului 
de audiente din cadrul PMB programarea unei audiente la Primarul General, avand 
pregatit un memoriu care cuprinde cele mai flagrante ilegalitati care se produc de 
ani de zile, sub ochii adormiti si uneori complici ai autoritatilor.

Fara succes! Primarul General in functie nu a gasit timpul necesar sa-si progra-
meze audiente.

In consecinta, dupa cativa ani in care am incercat sa ne programam la audienta 
la Gabriela Firea, am renuntat!

Speram sa avem mai mult succes cu alt Primar General si cu o administratie 
centrala care sa inspire respect functionarilor care populeaza diverse institutii pu-
blice!

Mămăliga explodează a doua oară!
In luna iunie 2017, „mămăliga a explodat” a doua oara.

In urma unor nefericite accidente mortale produse pe calea ferata, in apropie-
rea sau chiar pe podul CF Bucuresti-Constanta care traverseaza Parcul Herăstrău, 
conducerea CFR Infrastructura a luat decizia inchiderii accesului pe pod pe malul 
de N-E al raului Colentina.

Tin sa subliniez ca traversarea raului Colentina s-a facut de catre vizitatorii 
parcului dintotdeauna pe pasarela pietonala aferenta podului de cale ferata. 

S-a repetat explozia de revolta de la istoria cu gardul, de data aceasta, agravata 
de faptul ca pietonii puteau urca pe pasarela pietonala, dar nu mai puteau cobori pe 
celalalt mal, fiind expusi la traversarea firului caii ferate.

Mai multi membri ai Grupului am formulat o Plangere penala, dosarul ajun-
gand sa fie cercetat de Politia Transporturi.

Comisarul-Sef al Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Trans-
porturi, care a citat mai multi semnatari ai Plangerii in biroul dumnealui, ne-a ara-
tat ca nu stie ca se afla in slujba cetatenilor si s-a comportat ca un agent angajat de 
CFR, apeland la santaj pentru a ne determina sa renuntam la caracterul penal al 
documentului semnat de noi!

Am cedat atunci santajului intrucat nu ne-am documentat suficient pe artico-
lele de lege invocate de catre domnul Comisar-Sef!

Intre timp, ca urmare a victimelor accidentelor pe calea ferata, au intervenit 
cativa parlamentari, care prin influenta de care dispun au determinat CFR sa dea 
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ALPAB acordul de a se construi  o punte peste raul Colentina, destinata exclusiv 
pietonilor. Puntea a fost realizata rapid, prin contract cu o unitate de geniu din 
subordinea MApN.

Consiliul General al Municipiului București sau moartea speranței
In luna martie 2018, prin bunele oficii ale unui Consilier General, am reusit sa in-
tram pe ordinea de zi a Comisiei de Ecologie și Protecţia Mediulu si sa prezentam 
Proiectul Regulamentului Parcurilor Bucurestene. La sedinta au participat cativa 
membri ai Grupului nostru, reprezentantul ALPAB si al Politiei Locale a Mun. Bu-
curesti.

Am solicitat emiterea unei Hotarari CGMB pentru aprobarea Regulamentului.
In urma prezentarii si a dezbaterilor, Presedintele Comisiei a dispus o serie de 

sarcini pentru PLB si ALPAB, ocazie cu care Proiectul a fost inmormantat.
Asteptam in continuare vremuri mai bune pentru concretizarea initiativelor 

civice, eventual o alta structura a Consiliului General, dar si o primenire in cadrul 
Primariei Mun. Bucuresti

Epilog
In primavara anului 2020, am depus noi sesizari in atentia institutiilor abilitate, 
privind noi lucrari de constructii neautorizate in Parcul Herăstrău, pe domeniul 
public al Mun. Bucuresti.

Pentru unii cititori ai acestori randuri nu va fi o surpriza sa afle ca in afara de 
reluarea „pasarii” raspunderii de la o institutie la alta, informatii precise privind 
identitatea semnatariilor sesizarilor au ajuns la beneficiarii lucrarilor neautorizate, 
prin mijlocirea unor functionari corupti.



Cum ar putea arăta Linia Verde dintre Militari  
și Drumul Taberei

Adrian Mihălțianu

Bucureștiul are o mină de aur pe care nu o folosește. Ba mai mult, primarul sectoru-
lui 6 se gândește să o betoneze și să facă acolo un „bulevard” care să fie plin de par-
cări la suprafață, pe care să circule tramvaie rapide și care să mai preia din traficul 
auto de pe bulevardele Iuliu Maniu și Timișoara.

Mina de aur este o fostă linie de cale ferată, dezafectată și plină de gunoaie, 
care străbate orașul de la vest spre centru pe o lungime de peste 6 kilometri.

Dacă ar fi transformată în bulevard, ea nu ar schimba prea mult situația în tra-
fic, pentru că știm deja că orice fel de infrastructură dedicată mașinilor individuale 
nu face decât să crească numărul de vehicule aflate în trafic. În plus, pe anumite 
porțiuni spațiul are o lățime de doar 16 metri, fiind impropriu pentru un bulevard.

Parcul urban ar permite remodelarea zonei și reașezarea ei pe principii sustenabile. 
Lățimea acestui spațiu variază între 16 și 40 de metri, fapt pentru care ar fi impropriu 

construirii unui bulevard

Dacă această zonă ar fi transformată, dimpotrivă, într-un parc urban lung de 6 ki-
lometri, dotat cu pistă de biciclete, spații verzi și de relaxare, cafenele, fântâni arteziene, 
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spații pietonale și chiar clădiri culturale și de co-working, ar schimba complet fața și at-
mosfera vestului orașului.

Linia Verde ar permite atât activități de relaxare, cât și deplasarea cu mijloace 
alternative și nepoluante (biciclete, trotinete electrice) pe toată axa de vest a ora-
șului.

Peste 100.000 de locuitori ar beneficia de pe urma acestei axe verzi. Lucrările 
ar putea fi finalizate în mai puțin de doi ani. S-ar putea ajunge din vestul orașului 
până în centru în doar 20 minute, cu bicicleta

Zona ar acționa și ca un „plămân verde” care ar aduce în sfârșit spații verzi 
generoase la îndemâna locuitorilor celor mai aglomerate cartiere din București. 
Linia Verde ar fi mărginită de construcții rezidențiale, comerciale și de relaxare 
care ar ridica valoarea zonei și ar schimba narativul arhitectural în această zonă a 
orașului.

Cu o lățime maximă de 40 de metri, noua axă verde ar putea îngloba parcări subterane 
pentru riverani, piste de biciclete, parcuri, promenade și clădiri de utilitate publică, pre-

cum în acest proiect denumit Seun City Walk, creat de Avoid Obvious Architects pentru un 
oraș din Coreea de Sud.

Situația actuală. Astăzi, linia CFR care pătrunde în oraș prin partea de vest 
este dezafectată, iar întreaga zonă care aparține Ministe1rului Transporturilor este 
lăsată în părăsire. Propunerile actuale de înlocuire a acestei linii cu un bulevard 
dedicat mașinilor nu ar face decât să irosească o șansă unică de dezvoltare a zonei 
pe principii durabile.
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Fosta linie de CFR (care traversează pe verticală această imagine) și spațiul adiacent se 
află în paragină. Diverse construcții temporare au apărut pe parcursul ei, iar în zonele 

limitrofe se construiesc deja mii de apartamente noi. Este ultima șansă pentru a fi trans-
formată într-un plămân verde

Nu traficul auto trebuie încurajat, ci traficul pietonal și cu mijloace alternative 
de deplasare. E adevărat că fanii transportului feroviar ar dori ca această linie să fie 
reabilitată și repusă în funcțiune pentru transportul de pasageri, însă avem deja 
conexiune pe șine atât pe bulevardul Timișoara (tramvai), cât și pe sub bulevardul 
Iuliu Maniu (metrou), care mărginesc zona. Este suficient să se tripleze numărul 
tramvaielor de pe bd Timișoara și să se facă linii unice pentru transportul în comun 
pentru a diminua masiv poluarea cauzată de traficul auto din zonă.

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, vrea să transforme capitala Franței într-un 
„oraș de 15 minute”, în care ai totul la îndemână ca pieton. Noi de ce am visa mai puțin?

Traficul auto se desfășoară deja pe cinci-șase benzi pe sens prin cele două bule-
varde menționate, iar mărirea spațiului dedicat mașinilor nu se va solda cu altceva 
decât cu mai multe ambuteiaje către centrul orașului. Mașinile ar continua să stea 
la semafor și să polueze, dar pe mai multe benzi.

Primarul sectorului 6 vrea 
să facă aici un bulevard prin 
betonarea întregii zone. 
Pe linii ar circula tramvaie 
rapide. Dar s-ar pierde o 
oportunitate unică pentru 
București dacă și această 
zonă ar fi asfaltată, fără 
beneficii reale pentru locui-
tori. Foto: Lucian Muntean
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Dacă obsesia edililor pentru transport ar fi reală, atunci ei ar alege, dimpotrivă, 
ca linia de cale ferată să vină până la o gară intermodală aflată la periferia orașului 
(lângă stația de metrou Preciziei și noile dezvoltări imobiliare din zonă) și să fie 
echipată cu trenuri rapide, care ar putea servi și localitățile periurbane, cu trenuri 
care vin inclusiv de la Alexandria și Giurgiu, eliminând astfel ambuteiajele masive 
provocate de mașinile individuale care intră în oraș și-l traversează folosind cele 
două artere adiacente (Iuliu Maniu și Bd. Timișoara).

Schimbarea rapidă a mijlocului de transport și continuarea călătoriei prin sub-
teran ar fi de esență în acest caz.

Linia Verde care schimbă definitiv vestul orașului
Dimpotrivă, crearea unui parc urban cu o lățime medie de 30 de metri ar putea 
schimba complet modul în care se raportează locuitorii la necesitățile proprii de 
transport.

Cu bicicleta sau trotineta electrică, în condițiile în care acest parc urban ar avea 
poduri care supratraversează străzile pe care le întâlnește (Valea Cascadelor, Valea 
Lungă, Strada Moinești, Strada Răsăritului, Strada Lujerului, Bd. Gen. Vasile Mi-
lea), întreaga distanță (6 km) ar putea fi parcursă 100% ecologic în mai puțin de 20 
de minute.

Majoritatea locuitorilor ar putea ajunge la Academia Militară și noua 
sa stație de metrou în mai puțin de 10 minute, de trei ori mai rapid decât 
acum la ora de vârf. O parcare de biciclete acoperită aflată acolo ar permite conti-
nuarea călătoriei spre restul orașului.

Intersecțiile pot fi supratraversate de poduri pietonale verzi, la fel ca în Stuttgart și alte 
orașe europene. Acest lucru ar asigura o continuitate a deplasării într-un spațiu lipsit de 

pericolele cauzate de mașini. Foto: Lucian Muntean
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Locuitorii zonei ar putea avea un spațiu verde de promenadă, precum și spații 
de co-working și de relaxare (restaurante, terase) dispuse la fiecare 500 de metri pe 
traseu.

Nu ar fi neapărat o idee nouă. În mai multe orașe din vest, fostele linii de cale 
ferată sau fostele autostrăzi suspendate au fost transformate în spații pietonale și 
pentru bicicliști.

De asemenea, sub parc ar putea fi amenajate parcări subterane în zonele cu 
aglomerări de blocuri, pentru a scoate mașinile de pe străzile adiacente și a permite 
reconfigurarea spațiului urban, inclusiv dintre blocurile construite pe vremea comu-
nismului, înverzind întreaga zonă și transformând-o într-o zonă pietonală uriașă.

Ce au făcut alții între timp
În Paris, o fostă linie ferată suspendată a fost reamenajată ca parc pietonal. Pe o 
distanță de 4.5 kilometri, pietonii se pot plimba și admira de la înălțime clădirile 
arondismentului al 12-lea, în timp ce bicicliștii au un traseu pe la baza liniei. Apoi 
cele două trasee se întrepătrund și se duc către pădurea Bois de Vincennes, asigu-
rând astfel un culoar neîntrerupt pentru pietonii și bicicliștii care vor să petreacă 
câteva ore în afara orașului fără să folosească mașina. Cei mai câștigați sunt locui-
torii din zonă, care au acces nemijlocit la spații verzi.

Coulee verte, numită și Promenade plantee, Paris. Foto: Stephane Debove, Dreamstime.
com

În New York, High Line Greenway este un parc urban lung de 1.6 kilometri 
amenajat pe o fostă linie de cale ferată suspendată care străbate centrul orașului. 
Lată de doar câțiva metri, este deschisă doar traficului pietonal și a devenit o atrac-
ție pentru sute de mii de turiști, dar este folosită în principal de către cei care locu-
iesc și muncesc în zonă.
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High Line Greenway, New York. Foto: Jjfarq, Dreamstime

În La Ciotat, Franța, fosta șină de tren de marfă care pleca din port și traversa 
orașul a fost înlocuită complet de o promenadă pietonală flancată de vegetație tipic 
mediteraneeană. Și aici vorbim de un traseu lat de doar 8-10 metri, dar lung de 2 
kilometri.

În concluzie, având în vedere dimensiunile (30 de metri lățime medie, mini-
mum 5.2 kilometri, maximum 7 kilometri, dacă spațiul este extins până la centura 
orașului), Linia Verde a Bucureștiului ar putea deveni cel mai mare spațiu pietonal 
din lume, un punct de atracție nu doar pentru localnici, ci și pentru turiști.

Dacă acest proiect ar fi conectat mai departe cu centrul orașului și reamenaja-
rea spațiilor uriașe din jurul Parlamentului, ar permite o continuitate a deplasării 
ecologice pe toată zona de vest a orașului.

Într-un plan urbanistic mai larg, traseul pietonal și de biciclete ar continua pe 
Bulevardul Unirii și Bulevardul Decebal, Dristor, Camil Ressu și Theodor Pallady, 
asigurând o axă verde Vest – Est pentru întregul oraș.



De ce avem nevoie de branding de oraș

Comunitatea Munții Carpaţi

 

Orașele se află într-o continuă competiție pentru atragerea de investitori, turiști, 
forță de muncă specializată, instituții și evenimente culturale sau sportive. Ob-
servăm deja în România competiția benefică pentru cetățeni, creată între Cluj și 
București sau Timișoara și Cluj.

Pentru a-și crește popularitatea, un oraș trebuie să își creeze și să promoveze 
un brand puternic, bazat pe cele mai mari avantaje pe care le oferă.  Scopurile ma-
jore ale unei campanii de branding sunt, bineînțeles, creșterea economică și îmbu-
nătățirea calității vieții cetățenilor.

Ce fel de atuuri poate avea un oraș? Ele pot fi legate de istorie și cultură, de 
locație și natură, de industrie și antreprenoriat sau de valori sociale precum diver-
sitate și toleranță.

În trecut, un oraș era definit de trăsăturile ‘fizice’ – de geografie sau principala 
industrie pe care o susținea. Recent însă, ne uităm la multe alte caracteristici ‘soft’, 
precum cultura unui oraș, ideile pe care le generează, experiențele pe care le oferă 
și capacitatea lui de inovare.

Desigur, orașele mari își formează reputații chiar dacă nu există o campanie 
activă de branding –  însă acestea pot fi și negative. O capitală va atrage întotdeau-
na mulți investitori, experți și turiști în comparație cu celelalte orașe din țara re-
spectivă, însă asta nu înseamnă că nu are nevoie de branding, pentru că trebuie să 
concureze și pe piața globală și fără o imagine bună ar putea pierde multe puncte în 
fața altor capitale sau orașe mari.

Există motive bune pentru a face branding de oraș, chiar dacă e mult de lucru 
pentru o campanie de succes. Sunt cinci pași esențiali pentru un branding de oraș de 
succes – identificarea punctelor forte și slăbiciunilor orașului; crearea unei identi-
tăți prin discuții cu membrii comunității; înțelegerea competiției și stabilirea unei 
poziții; crearea unei viziuni și listarea obiectivelor; dezvoltarea unei strategii pen-
tru promovarea orașului.
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Pentru orașele mici și medii este important să își creeze un brand pentru a 
atrage resurse și oameni.  Într-adevăr, unui oraș mic îi va fi greu să atragă turiști 
și investitori mari, expertiză sau instituții, însă poate targeta unul sau două dintre 
aceste obiective prin branding și astfel poate vedea o schimbare majoră.

Ce trebuie să înțeleagă o administrație care vrea să facă branding de oraș este 
că nu o să reușească să creeze un brand imediat și doar printr-un simplu logo, ci va 
trebui să lucreze câțiva ani buni la îmbunătățirea orașului cu scopul de a construi o 
campanie în jurul lui.

Locuitorii orașului vor trebui să creadă și ei în brandul respectiv, la fel și inves-
titorii și alți actori implicați, iar asta se obține prin targetarea specifică a fiecărui 
grup cu diferite măsuri.

Branding de oraș – „Oraș Montan” în Munţii Carpaţi
În multe situații, defavorizate de pozitionarea geografica, orașele din zona monta-
na pot beneficia de potențialul turistic oferit de arealul natural.

Peste 75 % din UAT din România se afla în zona arcului Carpatic, turismul 
montan fiind implicit o direcție de dezvoltare. 

Valorificarea tradiţiilor, valorilor locale și a punctelor de interes turistic în con-
textul de “Oraș Montan” facilitează orice campanie de promovarea prin apartenen-
ța la Munţii Carpaţi, brand cunoscut în întreaga lume și cu un potenţial mare de 
marketing.

Brandul de “Oraș Montan” deja oferă o bază solidă pentru promovarea a atuu-
rilor specifice fiecărui oraș: istorie, cultură sau valori sociale precum diversitatea și 
toleranţă.

Munţii Carpaţi – Brand Naţional
Aderarea orașelor montane la brandul Munţii Carpaţi este naturală și poate oferi o 
primă validare pentru turiștii occidentali și nu numai.

Capitalul de energie pozitivă generat de natura în general și de Munţii Carpaţi 
în situația României poate fi cu ușurinţă transferat orașelor din zona montană. 

Dacă în prezent, barierele de natura administrativă, îngreunează dezvoltarea 
infrastructurii turismului montan, acestea nu sunt aplicabile în cazul promovării 
unitare a Munților Carpaţi.

Promovarea sub umbrela Munţilor Carpaţi și cu o strategie comună a orașelor 
montane din România oferă beneficii semnificative din punct de vedere economic 
precum și al identităţii vizuale.

Turismul montan în România
Degradare marilor unități hoteliere din stațiunile montane Românești si dis-

pariţia turismului sindicalizat menţin turismul montan la nivelul anului 1990, cu 
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un număr similar de sosiri în unitățile hoteliere (12,3 milioane în 1990 și 12,9 mi-
lioane în 2018)

Turismul montan curent este caracterizat de turismul de weekend.
Turismul de sejur (7 zile) este aproape inexistent în majoritatea zonelor mon-

tane.
80% din capacitățile de cazare din România se afla în zona montană și zona 

limitrofa arcului Carpatic.
Arealul montan oferă toate condiţiile necesare turismului de sejur (trasee 

montane, obiective turistice etc.). 
Frontierele administrativ-teritoriale creează o barieră în dezvoltarea infras-

tructurii de bază și interconectarea stațiunilor montane din același areal turistic.
De exemplu, Zona turistică Valea Jiului, deși integrată din punct de vedere al 

arealului natural, din punct de vedere administrativ există 6 administraţii locale 
care funcționează independent și fără o viziune comună, imperativ necesară pen-
tru dezvoltarea turismului de sejur (transport între staţiuni, promovare unitară, 
strategie comună etc).

Dezvoltarea turismului montan de sejur poate genera o creștere semnificativă 
a gradului de ocupare în unitățile hoteliere ( 32% în 2018) și implicit a turismului 
din România.

O strategie comună și focusată de promovare a Munţilor Carpaţi cumulată cu ofe-
rirea informaţiilor relevante pentru turismul montan românesc, permite o promovarea 
pertinentă și la nivel internaţional.  

Comunitatea Munții Carpaţi
Proiectul Munţii Carpaţi a fost iniţiat în 2014 și reprezintă o platformă de promo-
vare a turismului activ montan din România. Derulam în paralel doua mari acțiuni 
care se completează, pe de-o parte digitalizarea Munţilor Carpați, iar pe de altă 
parte cartografierea si creare de materiale de promovare a turismului montan.

În spațiul virtual avem deja o comunitate de peste 300.000 de oameni și po-
vestea continua, atat prin canalele de socializare, cât și pe platforma oficială prin 
care prezentăm zonele montane și acțiunile care se desfășoară în Munții Carpați. 
În cadrul website-ului oficial sunt create profile dedicate tuturor celor care au un 
interes în spațiul carpatic românesc, iar intenția este de a ne extinde geografic de-a 
lungul întregului lanț muntos (Cehia, Polonia, Slovacia, Ucraina, Ungaria, Serbia). 
Nu percepem zonele administrative ca fiind granițe, ci ne raportăm la nivelul zo-
nal/național, atat referitor la cartografiere, cât și la promovarea generala.

Materialele pe care le-am creat, reprezintă broșuri special dedicate zonelor 
montane și hărți de diferite tipuri, precum: turism local, drumeţie și cicloturism. 
Acestea sunt distribuite în reprezentanţele partenerilor noștri la nivel național și 
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local și se pot de asemenea achiziționa online. Am gândit un sistem accesibil la baza 
colaborărilor noastre, iar efectul constă în extinderea fenomenului de promovare a 
turismului activ din România.

Propunem o serie de activități de reimpadurire, de ecologizare a zonelor turis-
tice montane și de remarcare a traseelor, în paralel cu o campanie de impact pentru 
promovarea turismului montan din România, scopul principal fiind dezvoltarea 
turismului de sejur. Considerăm că efectul major al tuturor acțiunilor noastre este 
conștientizarea și educarea cu referire la turismul activ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Teatru de cartier” în Brașov – Primul proiect prin 
bugetare participativă

Mihai Codruț Nanu

Începând cu acest an, Primăria a implementat bugetarea participativă pentru pri-
ma dată la Brașov. Bugetarea participativă este un proces, structurat în mai multe 
etape, prin care sunt colectate, evaluate și supuse unui proces de votare proiectele 
depuse de cetățeni. Premiza de la care se pornește este că oamenii își pot dori unele 
lucruri în cartierele sau comunitățile lor, mai mici sau mai mari, și de care aparatul 
primăriei să nu știe. Banii pentru implementarea acestor proiecte sunt prinși în 
bugetul anual al primăriei și, de obicei, constituie 3-5%.

Ideea bugetării participative își are originea în Brazilia și a fost adoptată în ma-
joritatea statelor occidentale. La noi, orașul-etalon pentru bugetarea participativă 
este Cluj-Napoca.

***
Orașele sunt locuri unde oamenii se întâlnesc pentru schimburi de idei, activi-

tăți economice sau, pur și simplu, pentru a se relaxa și a se simți bine. Domeniul pu-
blic, în care comunitatea interacționează, poate fi și trebuie să fie îmbunătățit prin 
cultură, dar nu numai. A realiza activități culturale în tot orașul, nu doar în centru, 
a avea preocupări să ducem cultura în cartiere, mai aproape de oameni, înseamnă 
să-i inspirăm și să-i motivăm să consume produse culturale, indiferent de forma 
lor. Pe termen mediu și lung, putem vorbi de închegarea unor comunități puternice 
care să confere cetățenilor atașament, încredere și o anumită calitate a vieții.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, deși numărul de teatre 
dramatice și teatre de păpuși și marionete a fluctuat ușor în ultimii ani, înregis-
trând o scădere între 2015 și 2017, numărul de spectacole a înregistrat creșteri de 
la an la an în majoritatea regiunilor de dezvoltare.

Dacă analizăm graficul de mai sus, județul Brașov a avut în anul 2018 un nu-
măr de 228 de spectacole ale teatrelor dramatice, sub media națională de 250 de 
spectacole.

Raportându-ne la Regiunea Centru - exceptând județul Alba care nu dispune de 
teatru dramatic local și, prin urmare, nu a fost introdus în calcul - județul Brașov se 
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situează de departe pe ultimul loc, județele Mureș, Harghita și Covasna având peste 
400 de spectacole organizate de teatrele proprii. 

Dacă în 2005 procentul de respondenți care declarau că nu au mers niciodată la 
teatru era de 76%, în 2018 a fost de 67%, ceea ce înseamnă o creștere a consumului 
de teatru în ultimii 15 ani.

Barierele de acces explică într-o măsură foarte mare frecvența de participare la 
spectacole, iar cele mai des invocate motive pentru neparticipare au fost în 2018 
legate de prețul ridicat al biletelor și infrastructura culturală disponibilă în loca-
litate, la care se adaugă lipsa de informații și calitatea scăzută a ofertei culturale. 
Toate aceste bariere relevă probleme de sistem cultural, de la lipsa ofertei culturale 
la adaptarea scăzută la potențialul economic și la așteptările populației față de cali-
tatea ofertei de spectacole.

Proiectul ”Teatrului de Cartier” a început din nevoia de a face ceva și în afara 
centrului orașului, pentru oamenii care din diverse motive nu ajung în sălile de 
teatru. Este o idee mai veche, preluată de la vecinii din Sibiu, de a aduce teatrul la 
oameni acasă, la oameni în cartierele în care locuiesc. Trebuie menționat că în urmă 
cu mai bine de un deceniu, în Brașov s-au organizat mai multe ediții ale ”Festivalu-
lui Tineretului”, care reunea trupe de artiști (actori și cântăreți) din liceele brașove-
ne și cele arondate Casei de Cultură a Studenților. 

Ținta proiectului este de a molipsi brașovenii de ”virusul teatrului”, în special, 
pe cei care nu obișnuiesc să frecventeze sălile de spectacol, dar și-ar dori. Inițial, 
m-am gândit doar la teatru – așa am conceput proiectul depus pe bugetare parti-
cipativă -, dar acum mă gândesc că este o idee extraordinară pentru evenimente 
cu formații de școlari, competiții artistice școlare, formații aflate la începuturi etc. 
Pe lângă faptul că oamenii primesc teatrul la ei în cartier, proiectul este de ajutor 
și pentru tinerii actori care au nevoie de spaţii unde să se exprime și de motivaţie. 
Este un proiect care are și o miză personală pentru fiecare actor în parte.

Ideea de bază este îmbogățirea ofertei cu produse din diverse domenii artistice 
și care să răspundă nevoilor unui public cât mai numeros și cât mai divers.

Locuri, structură și modul de desfășurare
Teatrul din cartier este un proiect care aduce teatrul mai aproape de oameni și re-
vitalizează comunităţile din cartierele brașovene, prin spectacolele desfășurate în 
spaţii mai puţin convenţionale:

1. parcul central din cartierul Avantgarden3;
2. Parcul Tractorul;
3. Parcul Trandafirilor;
4. Liceul de Informatică.
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Structura proiectului este gândită pe trei zile de spectacole în fiecare loc în 
parte, astfel că el se întinde pe durata unei luni întregi.

Spectacolele încep vineri seara și se termină duminică seara.
 Vinerea ar trebui să fie ”seara copiilor”, un spectacol de teatru de păpuși pus în 

scenă de actorii Teatrului Arlechino din Brașov.
 Sâmbăta ar fi dedicată trupelor de tineri liceeni și studenți din Brașov. Liceele 

care au trupe de teatru sau care doresc să-și formeze trupe ar fi informate de proiect 
cu 2 - 3  luni înainte de începerea proiectului pentru a avea timp de închegarea tru-
pelor și de repetiții.

Trupele studențești ar trebui să fie contactate prin Casa de Cultură a Studenți-
lor Brașov care  lucrează deja la proiecte teatrale.

 Duminica este consacrată trupelor de teatru ”profesionist”, când ar trebui să 
urce pe scenă  actori din cadrul Teatrului Sică Alexandrescu din Brașov. S-ar aco-
peri astfel atât o arie  geografică extinsă a municipiului (cartierele Bartolomeu, 
Tractorul, Răcădău și Astra), cât și zonele de interes pe structuri de vârstă, de la cei 
mici care se vor bucura de spectacolele puse în scenă de Teatrul de Păpuși Arlechi-
no, elevi și studenți până la seniori care pot urmări  trupe profesioniste care vor 
juca roluri complexe.

Perioada propusă pentru desfășurarea spectacolelor: 20 iunie - 20 iulie, dat 
fiind faptul că mare parte dintre spectacole se vor desfășura pe scene montate în 
aer liber, iar clima din Brașov nu este propice activităților în aer liber în lunile de 
toamnă sau primăvară.

Tinerii sunt dezinteresați de cultură și de educație pentru că instituțiile care 
ar trebui să îi formeze îi descurajează prin felul în care acționează sau prin lipsa 
de acțiune și, mai ales, prin lipsa de viziune și de strategie pe termen mediu-lung. 
Acestea sunt concluziile care se desprind din cea mai importantă cercetare a fe-
nomenului de consum cultural, Barometrul de consum cultural 2018, realizat de 
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. 

Prin proiectul realizat pe bugetare participativă nu mi-am propus să intru pe 
tărâmul educației formale, acolo unde procesele trebuie realizate de profesori, pa-
dagogi, sociologi și alți specialiști ținând cont de principii de dezvoltare armonioasă 
a copiilor în secolul informațiilor ultrarapide și de tendințele de pe piața muncii. 
Însă, autoritățile locale pot completa educația din școală și în acest sens au obligația 
de a realiza strategii și politici publice prin care să contribuie la formarea tinerilor 
pentru a fi cetățeni activi în societate și pe piața muncii.

Bibliografie:
https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2019/10/Barometrul-de-consum-cultu-

ral-2018-web.pdf?fbclid=IwAR1SfafhjsgBsiVFRaHaP_4VkIUfWryApgq3gP_1FPuOEZZf_CUN-
rqqPTN0
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https://www.edupedu.ro/barometrul-culturii-tinerii-manifesta-dezinteres-fata-de-importan-
ta-culturii-sau-a-educatiei-tocmai-pentru-ca-scoala-si-institutiile-de-cultura-ii-descurajeaza/?fb-
clid=IwAR0-oMG6SkrWqOIUaOok9eU724xpUaLCHtoX8NCjI73Um0IqgECnRmCxvtY

https://capitalcultural.ro/cat-teatru-incape-intr-un-cartier/?fbclid=IwAR1x3tmO3rsA-
se5O-K2ltVfh_15Xrf8lUpBWzwwpM2E2rg64FTmSiWG_bw8

http://www.stiridesibiu.ro/?p=91195&amp;fbclid=IwAR1PidLmv5q3tgvT7PQDOW-
V1YZ8hD1XNgqjmvXv6wHhdV_6Y5MzrqzrepmA



De-a arhitectura: educație pentru arhitectură de calitate

Miruna Grigorescu

„Scopul este acela de a profita la maximum de contribuţia arhitecturii și design-ului 
la dezvoltarea societăţii, pentru beneficiul și satisfacția tuturor. 

Acest lucru e important pentru progresul social și necesită o atenţie sporită 
și concentrare din partea tuturor factorilor de decizie”1 - se afirmă în introduce-
rea la Politica mediului proiectat elaborată de Ministerul Culturii din Suedia în anul 
2018.

La fel a considerat și Asociaţia De-a Arhitectura, creată de un grup de arhitecţi 
din România care, în 2011, au conștientizat faptul că nu ne putem aștepta să avem 
orașe mai bune pentru locuitorii lor câtă vreme comunitatea / indivizii au o înțele-
gere limitată a spaţiului comun, a spaţiului public și a contribuției fiecărei clădiri la 
oraș. 

Orașul are nevoie ca noi, ca societate, să reflectăm asupra a ce ne dorim - de la 
clădiri, pieţe, străzi etc și să ne stabilim niște ţeluri în acest sens. Mediul construit 
nu e un dat, ci o oglindă a comunităţii care îl locuiește și utilizează, care îl schimbă 
prin acţiunile sau non-acţiunile sale. 

Alegerile de zi cu zi ale fiecăruia se reflectă în oraș și cu atât mai mult ceea ce ne 
dorim să vedem în spaţiile din jurul nostru, felul în care ne dorim să utilizăm clădi-
rile, pieţele și străzile. 

Aceste obiective sunt prezente în multe ţări în documente de politică de arhi-
tectură pentru a avea garanţia că toţi actorii înţeleg și acţionează sinergic spre un 
mediu construit mai bun pentru noi toţi.  

1   Policy for Designed Living Environment, 2018, Suedia, Ministerul Culturii [https://www.govern-
ment.se/48ec28/contentassets/c008469d86b848f3918a1efcd7d7fb2f/webb_policy-for-designed-li-
ving-environment.pdf 02.03.2020] The aim is to make the very most of what architecture and design 
can bring to the development of society, for the benefit and enjoyment of all. This is important for so-
cial progress and requires increased awareness and clear ambition on the part of all decision-makers.
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Nevoia de a învăța despre mediul construit
Logica lucrurilor este clar stipulată de documentele de politică publică de arhitec-
tură din Austria2 sau Germania3, de exemplu. Mediul construit este rezultatul com-
plex al conlucrării multor tipuri de actori din societate - legislativul, administraţia 
centrală, cea locală, comunităţile și clienţii privaţi sau publici ai proiectelor. Doar 
fiind toţi conștienţi și înţelegând valorile mediului construit putem participa com-
plet la felul în care orașele, spaţiile și clădirile în care ne desfășurăm viaţa arată și 
funcţionează. Participarea publicului la procesele de planificare și proiectare a in-
vestiţiilor (fie ele în centre urbane, în calitatea locuirii sau în clădiri publice) se do-
vedește a fi foarte valoroasă, iar participarea se realizează doar în condiţiile în care 
publicul e conștient de cât mai multe aspecte ale vieţii publice și înţelege toate aces-
te conexiuni între mediul de viață și decizii, procese de planificare și de proiectare. 
. Mai mult decât atât, politica germană de mediu construit adună toate măsurile 
de educare a publicului, popularizare și conștientizare sub titlul “Developing the 
Demand for Quality”, notând interdependenţa dintre calitatea mediului construit 
și importanţa pe care i-o acordă societatea.  Explicarea noţiunilor de mediu con-
struit către publicul larg devine astfel una dintre direcţiile de acţiune importante, 
susţinute de la nivel naţional în ţările în care există o politică privind arhitectura / 
mediul construit.  

NU avem încă, în România, un astfel de document, care să concentreze vizi-
unea societăţii în ceea ce privește mediul construit, document care să dea coeren-
ţă schimbărilor legislative din domeniu, care să fie bază de lucru pentru măsurile 
privind creșterea calităţii arhitecturii. Nu există, prin urmare, nici o preocupare 
pentru educarea publicului în acest domeniu. Nevoia însă se face simţită - nivelul 
de implicare a publicului în procesele de consultare (așa cum sunt ele în acest mo-
ment) este destul de redus (deși în creștere față de acum 5 ani). Poate și mai gravă 
este lipsa unei atitudini coerente din partea autorităţilor publice atunci când vine 
vorba despre identificarea și promovarea interesului public în proiecte cu impact 

2   Austrian Federal Guidelines for Building Culture, Adopted by the Austrian Council of Minis-
ters on August 22nd, 2017 [https://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/6._Architecture_in_Eu-
rope/EU_Policy/AU_Guidelines_2017.pdf 30.03.2020].

3   Government Policy on Architecture 2009 – 2015 Towards a Sustainable Future: Delivering 
Quality within the Built Environment [https://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/6._Archi-
tecture_in_Europe/EU_Policy/IE-2-gov-policy-on-arch.pdf 30.03.2020]. “The quality of the built en-
vironment is largely dependent on the value that society places on it. Awareness and understanding 
of the practical, psychological, and cultural role of our environment allows us to play a full part in so-
ciety, and in the creation of the places we inhabit. Responsibility for shaping, managing, and re-sha-
ping the built environment is one shared by all sectors in society: communities, central and local 
Government, design and building professions, financial institutions, specialist agencies, clients who 
commission buildings and the building industry. Without an interested, well-informed, and deman-
ding public, creation of a high quality built environment and protection of our significant inheritance 
from the past is difficult to achieve.”
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spaţial din orașe. Una din consecințe este și greutatea de a formula teme de planifi-
care și de proiectare urbană sau de arhitectură  pentru noi spaţii publice sau clădiri 
de utilitate publică.

Prima dintre cele șase axe strategice definite de Strategia de Naţională pentru 
Arhitectură a Franţei4 se referă la “sensibilizarea și dezvoltarea cunoașterii arhi-
tecturii de către publicul larg și de către ansamblul actorilor publici și privaţi din 
domeniul construcţiilor.” Mergând în aceeași direcţie, Asociaţia De-a Arhitectura a 
ales să se adreseze copiilor - o abordare cu implicaţii profunde la nivelul societăţii, 
dar al cărui impact se poate vedea doar pe termen lung. Atrăgând finanţare din 
mediul privat/din comunitate și dinspre organizaţiile profesionale ale arhitecţilor, 
Asociaţia a construit și susţine din anul 2012 un sistem în care, în fiecare an, mai 
bine de 4000 de elevi din școlile publice din toată ţara sunt expuși, din septembrie 
până în iunie, unui proces de echipare cu cunoștințe, abilități și atitudini pentru a 
vedea, a înţelege, a gândi și a interveni în mediul construit. 

Conţinutul și metodele la care apelează sistemul românesc de educaţie nu 
conduc spre satisfacerea acestor nevoi. Comparând ceea ce se studiază despre me-
diul construit în programele școlare românești cu alte programe educaționale din 
Europa și din lume, fondatorii Asociației De-a Arhitectura au observat faptul că o 
alfabetizare spaţială era cvasi absentă la noi. În lume, educaţia de mediu construit 
câștigă din ce în ce mai mare importanţă pentru că, în primul rând, pregătește elevii 
pentru rolul lor de cetăţean, și este considerată ca o urmare firească a înţelegerii 
școlii ca facilitator al legăturilor dintre elevi și societatea în care aceștia trăiesc, pe 
de o parte, iar pe de altă ca parte integrantă din educaţia privind artele, care câștigă 
teren în prezent. Deși metoda de educaţie prin proiect și concepte precum multidis-
ciplinaritatea apar în documente oficiale ale sistemului de educaţie românesc, sunt 
foarte puţine cazurile în care acestea chiar înseamnă ceva în clase, iar atunci când 
asta se întâmplă, este urmarea unor eforturi individuale ale profesorilor dispuși să 
iasă din zona de confort. 

Prin urmare, ceea ce Asociaţia De-a Arhitectura a ales să facă a fost să umple, 
prin mijloacele educaţiei, un gol din parcursul societăţii românești spre arhitectură 
de calitate. 

Posibilitățile de acţiune și ce am învăţat
E dificil să îţi joci rolul într-un mecanism care nu există încă, într-o structură care 
este necesară, dar care este doar virtuală, imaginată. Dacă ar exista politica na-

4   STRATÉGIE NATIONALE POUR L’ARCHITECTURE, Ministère de la Culture et de la Com-
munication, octombrie 2015. “A. Sensibiliser et développer la connaissance de l’architecture par le 
grand public et l’ensemble des acteurs publics et privés de la construction” [https://www.ace-cae.eu/
fileadmin/New_Upload/6._Architecture_in_Europe/EU_Policy/FR_-_Strategie_national_2015.pdf 
03.03.2020]
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ţională de arhitectură / mediu construit, misiunea Asociaţiei De-a Arhitectura ar 
fi conectată și ajutată de un efort sinergic al mai multor multor actori care și-ar 
interpreta partiturile în aceeași orchestră. În condiţiile actuale însă, nu ne putem 
baza decât pe mintea luminată și sufletul deschis al unor persoane, pe capacitatea 
lor de a-și imagina împreună cu noi toate punţile care acum lipsesc între educație 
și mediu construit . Unele punți au putut fi construite - dar doar atât cât e obliga-
toriu să fie pentru a ajunge la copii (contracte de parteneriat între asociație și școli 
și licee, contracte de voluntariat între asociație și persoanele resursă care se duc în 
clase să ajute cadrele didactice să predea cursurile opționale, etc.). Nu există garan-
ţia sustenabilităţii acţiunilor noastre, iar scara la care am ajuns să operăm poate să 
vorbească despre impactul pe care îl avem în societatea românească, dar nu există 
o certitudine că vom putea continua în viitor. 

Asociaţia De-a Arhitectura a ajuns, de la începutul activității sale până la în-
ceputul anului 2020, la 25.000 de elevi din școlile publice din 47 de localităţi din 
România (dintre care 22 localităţi din mediul rural). Echipa dedicată implementării 
proiectului adună în fiecare an între 200 și 350 de profesori din școli publice și 
voluntari cu care aceștia predau în tandem, veniți dintre profesioniștii mediului 
construit (arhitecţi, urbaniști, peisagiști, designeri, ingineri). 

Apelând iniţial la granturi ale Ordinului Arhitecţilor din România și Uniunii 
Arhitecţilor din România - cele două structuri asociative ale profesiei - Asociația a  
ajuns ulterior la o relaţie de parteneriat cu aceste două instituţii, pentru că arhitec-
ţii au înţeles că, adresându-se copiilor, ajung să deschidă larg ușa spre întreaga soci-
etate și există - pe termen lung - câștigul unor clienţi educaţi, al unei înţelegeri mai 
profunde a rolului arhitectului în societate și sensibilizarea unei părţi importante a 
publicului faţă de obiectivele acestor organizaţii care ţin de calitatea mediului con-
struit (inclusiv de conservarea patrimoniului). Finanţarea activităţilor asociaţiei a 
fost făcută, în egală măsură, din fonduri atrase din mediul privat, de la sponsori 
interesaţi de educaţie și/sau de promovarea calităţii în mediul construit, precum și 
din donaţii - comunitatea de voluntari, profesori și părinţi ai elevilor crescând de la 
an la an și fiind unul dintre susţinătorii cei mai inimoși. 

Asociaţia De-a Arhitectura a ţintit de la început predarea programelor didac-
tice de mediu construit în clase, predate de învăţătoare susținute de voluntari re-
sursă, câștigând astfel legitimitate în faţa părinţilor, a școlilor și a inspectoratelor 
școlare și având astfel acces la unui număr mare de beneficiari. Fără colaborarea 
strânsă a profesorilor interesaţi să lărgească orizontul elevilor lor, cursurile de-a 
arhitectura nu ar fi avut același impact. 

Sistemul de învăţământ preuniversitar are două momente care oferă o sem-
nificativă marjă de manevră  cadrelor didactice pentru o abordare în afara pla-
nului-cadru de învăţământ: curriculum la decizia școlii (opţional, extindere sau 
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aprofundare)5 și programul Școala altfel. Ambele momente au fost folosite pentru 
a îmbogăţi cultura spaţială / vizuală a copiilor, cunoașterea propriului oraș și nu în 
ultimul rând pentru a oferi cadrelor didactice exemple practice de integrare a mai 
multor discipline de studiu pentru analiza sau rezolvarea unor situații concrete. 

Experienţa De-a arhitectura, în 8 ani de lucru cu sute de clase din ciclurile pri-
mar și gimnazial din școli din mai multe zone ale țării, precum și colaborările din 
cadrul reţelei Cultura în educaţie6, ne-au condus la câteva observaţii în legătură cu 
utilizarea de către școli a instrumentelor menţionate mai sus. Spiritul de aventură 
al profesorilor este limitat - cei care abordează o programă nouă sunt cei dispuși 
să își părăsească zona de confort și fac acest lucru, în programele De-a arhitectura, 
în mod firesc, atunci când există sprijin - materiale didactice, ghid care prezintă, la 
cheie, lecţie de lecţie pentru profesori, dar și programe de formare, acces la persoa-
nă resursă - voluntarii noștri minunați, coordonatori regionali pentru sprijin. Nu 
ies însă foarte multe cadre didactice din zona aprofundării materiei din trunchiul 
comun - mai ales că nu există o recompensă a acestor eforturi sau o recunoaștere 
oficială din partea școlilor sau a inspectoratelor școlare. Fără sprijinul constant al 
Asociației, suntem convinși că nu vor mai exista cursuri de arhitectură și mediul 
construit în câteva sute de clase în fiecare an.Asta arată experiența împărtășită de 
alți autori de materiale didactice care nu se încadrează în trunchiul comun, și care 
nu au programe de training și de asistență de-a lungul anului școlar. 

Asociația De-a Arhitectura colaborează cu arhitecți interesați de educația de 
mediu construit pentru copii din toată lumea în cadrul unui grup de lucru constitu-
it la nivelul Uniunii Internaționale a Arhitecților. Exemplele experienței din țările 
nordice ne inspiră, dar sistemul în cadrul căruia ei acționează nu este comparabil. 
Pe de altă parte, modelul pe care noi l-am prezentat inspiră arhitecți din alte țări ale 
lumii să meargă în școli sistematic și să construiască programe de colaborare între 
mediul educațional și cel al arhitecturii. 

Concluzia de până acum
“Una dintre cele mai importante sarcini ale guvernării este aceea de a îmbunătăţi 
viaţa oamenilor, nu numai prin servicii mai bune și sporirea oportunităţilor eco-
nomice, dar și prin îmbunătăţirea mediului fizic în care indivizii și comunităţile 
trăiesc și lucrează”, scrie Allan Wilson, Ministrul adjunct pentru Sport, Arte si Cul-
tură în introducerea Politicii de Arhitectură a Scoţiei7, un document care nu are mai 
mult de 15 pagini. 

5   De exemplu https://www.edu.ro/invatamant-gimnazial pentru Plan-cadru pentru învățămân-
tul gimnazial [03.03.2020]

6   https://culturaineducatie.ro/despre/ [03.03.2020]
7   A Policy on Architecture in Scotland, 2001, Cabinetul Scoţiei, [https://www.ace-cae.eu/filead-

min/New_Upload/6._Architecture_in_Europe/EU_Policy/scotland-report.pdf 02.03.2020]
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La fel consideră și grupul de arhitecţi De-a arhitectura în acest moment, odată 
ce au proiectat și testat prin forţe proprii ce poate face un program educaţional în 
domeniul mediului construit. Pentru că, atâta vreme cât scara lucrurilor este dicta-
tă de capacitatea și efortul unor organizaţii - și până la urmă al unor oameni - din 
afara sferei guvernamentale, obiectivele nu pot fi atinse pentru o parte cu adevărat 
semnificativă a societăţii, iar rezultatele rămân izolate și, în timp, se risipesc în loc 
să se acumuleze sinergic. 

Asociaţia De-a Arhitectura a făcut pionierat și a adunat dovezi ale relevanței 
acestui demers: și-a setat obiectivele, a dezvoltat materialele didactice, a găsit for-
mula magică profesor - persoana resursă, și-a constituit o reţea de suport multidis-
ciplinară la nivelul ţării, a instruit profesori și arhitecţi pentru a preda în tandem, a 
oferit rezultatele sale cercetătorilor din domeniul educaţiei, oferă constant suport 
pentru depășirea celor mai dificile aspecte în implementarea cursului, evaluează 
achiziţiile elevilor, comunică publicului larg activităţile, rezultatele și importanţa 
pe care educaţia de mediu construit o poate avea pentru societate în ansamblul 
său. Pe scurt, De-a arhitectura a testat și a demonstrat cu seriozitate și consecvență  
faptul că educaţia de mediu construit este bine primită de școli, profesori, elevi și 
părinţi - și că existenţa ei e relevantă pentru organizaţii ale profesiei de arhitect 
care își doresc să promoveze arhitectură de calitate în interes public. 

Pentru a ajunge la cât mai mulţi copii, din cât mai multe medii, din cât mai 
multe locuri din ţară, școala este locul ideal. Dar activitatea unei asociații nu poate 
acoperi întreaga țară, o asociație nu poate suplini lipsa implicării sistemului pu-
blic de învățământ.  Doar prin instituţionalizarea acestor eforturi, ca rezultat do-
rit pentru niște obiective clare din cadrul unei politici naţionale de arhitectură, se 
poate asigura sustenabilitatea câștigurilor pentru sistemul de învăţământ, pentru 
copii, profesori și părinţi și, în definitiv, pentru societatea românească. 

Provocarea pe care o prezintă instituționalizarea educației de mediu construit, 
ca și cea pentru sănătate, este că nu poate fi făcută doar de către Ministerul Educa-
ției. Chiar atunci când Ministerul Dezvoltării Regionale, împreună cu Ordinul Ar-
hitecților din România vor ajunge să elaboreze și să aprobe Politica de Arhitectură8 
și chiar dacă acel document va conţine direcţii de acţiune din sfera educației, astfel 
de obiective nu pot fi atinse decât prin corelarea eforturilor între două domenii de 
politică publică, două ministere, două categorii de profesioniști - cei ai educației și 
cei ai mediului construit. Este o provocare dificilă, dar astfel de procese se derulează 
în alte ţări cu rezultate notabile. Doar atunci se va concretiza mecanismul virtual 
imaginat de grupul de-a arhitectura la începutul său de drum și vom avea certitudi-
nea că ne îndreptăm cu toţii spre un viitor al orașelor bune pentru oameni.  

8   În urma unui acord perfectat în cadrul Conferinţei Europene pentru Politici de Arhitectură 
„Future Shapers” care a avut loc la Timișoara în iunie 2019 [https://www.oar-bucuresti.ro/anun-
turi/2019/05/29/b/ 01.06.2020]



2) CITY VIBE (ORAȘUL ȘI CELE CINCI SIMȚURI)/
SINESTEZIE URBANĂ

„Vibe”-ul  de oraș1

Vas Mylko

Această postare este despre filozofia din spatele Curiosio.
Călătoriile terestre sunt formate din aventuri urbane și prin natură. Timpul 

petrecut pe drum se împarte între urban (prin zone populate, cu infrastructură 
auxiliară rutieră) și natură (drumuri scenice și non-scenice). În această postare, mă 
voi concentra pe partea urbană, numai pe orașe.

Orașele au puncte de interes (PDI), ce merită vizitate, iar împreună cu PDI-uri-
le multe orașe au o senzație unică. Prin cuvântul „vibe” mă refer la semnale umane 
reale, sentimente, mediu, atmosferă per total. Voi continua să folosesc cuvântul 
vibe, însemnând percepția per total a orașului de către un turist.

Ce compune vibe-ul unui oraș? În mod instantaneu, îl vedeți, mirosiți și simțiți. 
Dacă există evenimente la modă în derulare, ele pot defini vibe-ul din acel moment. 
Dacă rămâneți o perioadă mai lungă, observați obiceiuri, comportamente cotidie-
ne, mișcările oamenilor, designul lucrurilor de zi cu zi. Să disecăm vibe-ul de oraș în 
componente, să mergem până la percepțiile de bază:

•  Vizual
•  Audio
•  Ambiental
•  Evenimente
•  Behaviorist
•  Design
•  Unicitate

Vizual
Vederea pedestră sau vederea dintr-o mașină sau dintr-un autobuz/tramvai/tren/
taxi este prima. Percepeți lucrurile în comun și lucrurile ce variază față de ce-ați vă-
zut în alte părți ale lumii. Trebuie să vedeți suficientă diversitate pentru a construi 

1   https://medium.com/@ingeenee/city-vibe-3417cdee5065
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un model personal al noii locații. Așa că vedeți orașul din diferite unghiuri: arhitec-
tură, străzi, poduri, persoane, parcuri, piețe, splaiuri, transport, etc. Arhitectura 
definește într-atât de mult, încât după o vreme, puteți identifica un oraș doar după 
arhitectură. 

What makes Paris look like Paris2 de Carnegie Mellon Graphics Lab și INRIA / École Nor-
male Supérieure, Paris

Orașele au adevărate curiozități. Ați fost vreodată la Amsterdam? În Ams-
terdam, au cârlige de acoperiș. Aceste cârlige sunt foarte vizibile, sunt prezente 
aproape peste tot. Numele lor local este hijsbalk. Scopul lor este de a ajuta mutarea 
mobilierului și electrocasnicelor pe acoperiș. Motivul pentru asta este dat de scările 
înguste ale caselor înalte și înguste olandeze. Este aproape imposibil de mutat mo-
bilă sau alte obiecte mari pe scări. Iar lifturile nu există.

Puteți avea o perspectivă de sus a unui oraș. De pe un zgârie-nori, turn, deal, 
munte, sau dintr-un elicopter, telegondolă, câteodată din avion când zboară peste 
oraș pentru a ateriza. O vedere de sus vă dă o perspectivă diferită. Observați geo-
metria – forme, rețeaua de străzi, orientarea străzilor, geografia. Orientarea stră-
zilor și rețeaua de străzi au fost vizualizate superb de Geoff Boeing, Apoi Vladimir 
Aganofkin a făcut vizualizarea interactivă și colorată.

2   Ce face Parisul să arate ca Paris. (n. tr.)
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Histograme polare a orientării străzilor în 100 de orașe din lume, sortate de la cele mai 
asemănătoare unei grile la cele mai puțin asemănătoare.

Forma orașului poate fi definită de factori multipli – apărarea împotriva ata-
curilor, facilitarea comerțului, transportul de persoane. Căile ferate, drumurile și 
proprietățile imobiliare joacă un rol în forma fizică a unui oraș; la fel și geografia. 
Deschideți povestea povestea celor cinci orașe: Los Angeles, Londra, Shanghai, Ma-
nila, Lagos. Vizualizarea este interactivă și superbă.

The Shape of Cities3 de National Geographic

Vizualizările pot fi stranii. Iată Berlinul din spațiu. „Berlinul pe timpul nopții. 
În mod umitor, cred că becurile încă arată divizarea Est/Vest în orbită.” – Chris 
Hadfield, astronaut canadian.

3   Forma orașelor. (n.tr.)
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Berlin from Space4, de Chris Hadfield, aprilie 2013

„... fără harta și doar prin memorarea aparențelor vizuale ale străzilor și cur-
belor de pe drum. Pe măsură ce vă exploraț1i cartierul, deveneați mai încrezător, 
vă stăpâneați locația și învățați drumuri noi și din ce în ce mai complexe. Poate vă 
pierdeați temporar, dar vă găseați drumul iar ușor mulțumită reperelor, sau poate 
chiar uitându-vă la soare (sau becuri) pentru o busolă improvizată” – DeepMind, 
“Learning to navigate in cities without a map”5.

Orizontul urban contribuie vibe-ului orașului. Faceți un test, ghiciți un orizont. 
Încercați GeoGuessr, localizați-vă folosind abordarea vibe-ului vizual.

Audio
Orașul se aude. Sunetele pot fi atât de diferite: claxoanele în Cairo, zgomotul fero-
viar pe bulevardul Brighton Beach, sirenele ambulanțelor și pompierilor, alarmele 
de mașină, avioanele aterizând, muzica de stradă, vântul, cicadele, oamenii. Există 
o întreagă supă de sunete, dar adesea un singur tip de sunet se distinge – este su-
netul transportului. Urban Observatory arată mai multe orașe după zeci de teme. 

4   Berlin din spațiu. (n.tr.)
5   Învățarea navigării unui oraș fără hartă. (n.tr.)
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Mai jos este o comparație de sunet al transportului pentru New York, Los Angeles 
și San Francisco.

Transportation Noise6 de Urban Observatory

Tod Machover combină muzica și tehnologia la MIT Media Lab. Vedeți intro-
ducerea și detalii la “Turning Street Noise Into a City Symphony”7 al CityLab. Mai 
întâi, Machover a transformat sunetele din Toronto și Edinburgh în simfonii ce 
reflectă caracterul fiecărui oraș. Apoi, i-a rugat pe locuitorii Detroitului să înregis-
treze și să uploadeze sunete unice ale orașului – tobe stradale, fabrici, limbi vorbite 
de localnici. Apoi a combinat aceste sunete cu instrumentație oferită de Detroit 
Symphony Orchestra. Rezultatul este cunoscut drept Symphony in D.

Mai jos este un link către „Symphony in D” însăși. Are aproape 38 de minute. 
O idee bună este să o ascultați după ce citiți această postare:

https://vimeo.com/148643271

Ambiental
Este greu să nu observați că te trezești pe un fus orar familiar, dar este deja întu-
neric afară de câteva ore, spre exemplu în Stockholm toamna. Orele post-meridian 
sunt întunecate datorită formei și înclinației planetei. Este greu să nu observați 
absența soarelui în Andorra pentru că sunt munți de jur împrejur. Cerul este mai 
îngust deasupra dumneavoastră. Este greu să nu observați diferențele de climă 
comparativ cu ceea ce sunteți obișnuiți – lumină vs. întuneric, uscat vs. umed, cald 
vs. rece, vântos sau liniștit, iarbă galbenă vs. iarbă verde, vremea și tot așa.

Un oraș poate fi plat precum Copenhaga sau Amsterdam cu multă lume pe bi-
cicletă. Un oraș poate fi deluros precum San Francisco sau Istanbul, cu urcări grele 
chiar și pentru mașini. Un oraș poate fi un teritoriu monolitic sau poate fi împărțit 
pe mai multe insule. Părțile centrale din Stockholm sunt formate din paisprezece 
insule ce sunt contigue cu arhipelagul Stockholm. Ar putea exista canale precum 
în Hamburg, Amsterdam sau un râu mare precum în Londra, New York are o parte 
continentală, insule și râuri.

6   Zgomotul transportului (n.tr.)
7   Transformarea zgomotului stradal într-o simfonie urbană. (n.tr.)
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Aerul contribuie vibe-ului mult. Atât vizual cât și olfactiv. Poluarea aerului este 
ceva real, se schimbă în timpul zilei, este diferit în interiorul orașului. BreezoMeter 
arată calitatea aerului per oraș, folosind un index de calitatea aerului, cu detalii 
ample. Calitatea aerului în New York poate fi verificată în timp real.

Real-time air pollution in NYC8 de BreezoMeter

Mirosul contribuie mult la vibe-ul unui oraș. Manhattan, Paris, Mumbai toate 
miros diferit. Vedeți postarea noastră mai veche despre mirosul din Paris, dați mai 
jos la secțiunea Cultural Curiosity din el.

Evenimente
Evenimentele setează vibe-ul. Evenimentele semnificative definesc orașul în tim-
pul evenimentului. Spre exemplu SXSW în Austin redefinește Austinul timp de 
două săptămâni, Web Summit-ul din Lisabona redefinește Lisabona. Companiile 
tehnologice au creat platforme pentru evenimente: Facebook Events, Google Maps 
Events. Google Maps a permis abia din martie 2019 utilizatorilor să creeze eveni-
mente publice. Când vă treziți într-un nou oraș, e o idee bună să verificați atât Fa-
cebook cât și Google Maps pentru evenimente și să vă duceți unde se adună lumea, 
pentru a nu rata nimic.

8   Poluarea aerului în timp real (n.tr.)
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Evenimentele pot fi la scară de oraș, precum festivalurile anuale, meciurile 
sportive, sporturile tehnologice (Grand Prix-ul din Monaco). Evenimentele la scară 
de oraș pot fi programate mai des de o dată pe an, cum ar fi concertele, expoziți-
ile, inițiativele. Evenimentele pot fi și la scară mai mică, spre exemplu începutul 
vânzării noului iPhone (când a fost așteptat cu religiozitate) în Apple Store, sau o 
celebritate în rezidență

Celebritățile în rezidență fac parte din curentul TEDificării călătoriilor – când 
artiștii, membrii comunității academice și persoane creative variate sunt invitate 
să rezide pe gratis. Este disponibil instructorilor profesioniști de yoga, surferilor, 
fotografilor, dansatorilor, etc, ca aceștia să vină să stea o săptămână. Singura obli-
gație este ca aceștia să cunoască și să interacționeze cu invitații, și să contribuie 
comunității într-un fel.

Evenimentele pot fi rare, deși în niciun caz experiențe unice:
•   Efectul de halou, eclipsa solară, eclipsa de lună, irizarea noroasă, Man hat-

tanhenge, meteoriți (povestea meteoritului Chelyabinsk), un iceberg uriaș ce s-a 
apropiat de oraș.

•  Vas de croazieră scufundat parțial la mal (povestea Costa Concordia), protes-
tatari în nud pe strada principală, blocarea timp de șapte luni a Wall Street (poves-
tea Occupy Wall Street).

•  Graffiti sau pictură murală provocatoarea, ce urmează să fie înlăturată (po-
vestea Haight Street Rat de Banksy). Instalații artistice temporare, spre exemplu 
mâinile gigantice din Veneția împotriva încălzirii globale (povestea instalației ar-
tistice Support de Lorenzo Quinn).

•  Deschiderea a ceva popular (povestea The Vessel din New York), o celebri-
tate vizionând apusul alături de dumneavoastră în Machu Picchu, sau chiar în The 
Vessel.

Evenimentele pot fi experiențe unice în viață. Astfel de evenimente nu sunt 
predictibile, nu sunt planificabile, și adesea sunt întunecate. Ele se numesc lebede 
negre, prindeți-le în timp real:

•  Tragedii umane: 11 septembrie în New York
•  Devastarea unor monumente: Notre-Dame în flăcări, turnurile gemene ale 

World Trade Center pe 11 septembrie
•  Amerizarea pe Hudson a cursei US Airways 1549.
•  Figuri importante adunându-se într-o piață centrală sau lângă o clădire gu-

vernamentală, un preludiu la revoluție (povestea Kievului în 2014).
•  Moartea unei celebrități, tribut emoțional, pelerinaj (povestea Apple Sto-

re-ului din Tokyo).
•  King Kong scăpat de la zoo care s-a cățărat pe clădirea Chrysler (încă nu s-a 

întâmplat).
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Behaviorist
Vibe-ul unui oraș este dinamic. Chiar dacă nu se întâmplă nimic semnificativ, oame-
nii fac tot. Cum se mișcă oamenii, ce fac oamenii în viața de zi cu zi, ce fac mai exact 
oamenii – asta definește vibe-ul. Micul dejun tradițional în Viena este un semmel 
și o cafea. Eu (și prietenii mei) am primit o pungă de semmeli proaspeți pe clanța 
drept mic dejun într-un sat austriac. Am așteptat o oră și mai bine pentru mai mul-
ți. Dar asta era tot. Diferență culturală. 

Este interesant să priviți cum se deplasează oamenii prin oraș. Oamenii fac na-
veta către muncă dimineața și vin acasă seara. Oamenii care trăiesc în oraș se mișcă 
prin oraș. Varii lucrători în mișcare (servicii de livrare, lucrătorii din serviciile uti-
litare) contribuie tabloului general. Există modele de mișcare distincte, depinzând 
de comportamentele de mișcare ale oamenilor. Mai jos sunt patru orașe – Hong 
Kong, Copenhaga, Istanbul, New York – cu patru moduri de deplasare în fiecare – 
transport în comun, alergare, biciclism, mers pe jos.

How People Move9 de Human

Alte particularități behavioristice sunt – condusul pe stânga vs. condusul pe 
dreapta, obiceiurile de îmbrăcare cotidiene, siesta în Barcelona, pub-urile și împre-
jurimile pub-urilor în Londra vinerea după ora 15, neacoperirea geamurilor cu per-
dele în Stockholm.

9   Cum se deplasează oamenii. (n.tr.)
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Design
Pentru dispunere, străzile se duc înapoi la secțiunea vizual. Această secțiune este 
despre designul obiectelor cotidiene, ce contribuie vibe-ului. Mânerele ușilor, între-
rupătoarele și variatoarele de lumină, tipurile de ferestre (cum se deschid), baia și 
toaleta, farfuriile. Țările scandinave și-au proiectat propriul stil interior cunoscut 
drept hygge.

De asemenea, coșurile de gunoi, semnele rutiere, semafoarele, zebrele, pistele 
pentru bicicliști, excrementele câinilor în parcuri și pe trotuare (există dispensere 
cu pungi de hârtie?), lumina stradală (albă sau galbenă, ca în Berlinul de Est/Vest, 
Europa vs. Asia vs. America), tejghelele în magazine și benzinării, energia regenera-
bilă, reclamele ambientale.

Ați putea verifica lucrurile cotidiene pe Dollar Street, cum ar fi dușurile, ușile, 
paturile, jucăriile, holurile, podelele, bucătăriile, chiuvetele de bucătărie, tacâmuri-
le, decorațiunile preferate, lămpile, încuietorile, parcările, etc. Numerele exprimate 
în USD în pozele de mai jos sunt suma veniturilor, nu prețuri.

Cutlery in the US, France, Latvia, Korea10 de Dollar Street

Unicitate
Secțiunile anterioare erau pentru oameni, dar această secțiune este pentru „toci-
lari”, Există aproximativ 200 de țări în lume. În acele țări sunt aproximativ 500 
de orașe cu mai mult de 1 milion de locuitori, 4.000 de orașe cu peste 100.000 de 
locuitori, 400.000 de locuri locuite. Curiozitatea finală ar fi identificarea unică a 
acestora. Cum să o facem pentru oameni? Iată cum se face pentru mașini.

10   Tacâmuri în SUA, Franța, Letonia și Korea. (n.tr.)
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Rémi Louf și Marc Barthelemy de la Institut de Physique Théorique au exami-
nat dimensiunile și forma cvartalelor în aproximativ 130 de orașe din lume. Ei au 
vrut să clasifice/identifice orașele după cvartale. Mai jos sunt amprentele unice ale 
Tokyo vs. New York, extrase din cvartalele lor.

Amprentele orașului Tokyo (sus) și al orașului New York (jos)

Mai multe pot fi găsite în studiul lor „A typology of street patterns”11. O de-
scriere mai ușoară non-tehnică este disponibilă pe Big Think „How to Fingerprint 
a City”12. Cuantificarea și clasificarea orașelor în funcție de modelul stradal este 
posibilă. Distribuția condițională probabilistică a factorului de formă a cvartalelor 
cu o suprafață definită definește ceea ce poate constitui o amprentă de oraș. Folo-
sind metode de clustering, aceste amprente pot servi drept bază pentru o tipologie 
a orașelor.

Curiosio
Curiosio deja lucrează cu multe dintre componentele vibe-ului de oraș în mod cu-
rent. Mai multe vor urma. Fiți atenți la PDI-urile recomandate pentru fiecare oraș 
mare (am analizat doar orașele mari). Veți observa străzile principale și micile 

11   O tipologie a modelelor stradale. (n.tr.)
12   Cum să amprentezi un oraș. (n.tr.)
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străzi pedestre, piața centrală și piețe mai mici, parcuri, cimitire, cafenele, mâncare 
stradală, monumente, locații de evenimente, splaiuri, galerii, turnuri, zgârie-nori, 
dealuri, puncte de observație, etc. Toate PDI-urile sunt relevante prin valoarea tu-
ristică, întreaga călătorie este optimizată ca timp și buget împreună cu geografia 
necesară. Vibe-ul este acolo.

Fragment din planul de călătorie în Canada al Curiosio

O mare parte de muncă va avea legătură cu evenimentele. În laborator deja lu-
crăm cu substituți tematici: gastronomic, concerte, viață de noapte, și altele, în jur 
de o duzină. Totul este dinamic, e o mare diferență în abordarea vibe-ului înainte 
de o călătorie vs. în timpul călătoriei. Vom include toate astea în ceea ce percepe un 
turist ca vibe-ul unui oraș.



Orașul simțurilor

Delia Lungan

Ca artist pot spune că arta este oglinda sufletului, atât pentru artist, dar și pentru 
contemplator. Arta ne definește și noi o definim prin tot ce facem în fiecare zi iar 
dincolo de „artele frumoase” orice proces de creație estetică reprezintă o operă de 
artă. În această viziune, orașul poate fi privit ca o creație artistică, complexă și colec-
tivă, ce exprimă capacitatea cetățenilor de a crea frumosul și unde în timp, fiecare 
generație își pune într-un mod unic amprenta, astfel încât, chiar dacă se aseamănă, 
nu găsești nicăieri în lume două orașe identice. Arhitectura vechilor cetăți, ca formă 
de manifestare artistică imprimată construcțiilor, ne oferă detalii importante des-
pre obiceiurile, tradițiile, nivelul de dezvoltare a civilizațiilor, fiind adevărate opere 
de artă ce oglindesc etape din evoluția antropologică, momente istorice și modele 
sociale. Însa spațiul arhitectural se poate anima doar cu ajutorul prezenței omului. 
Fără a intra în sfera sufletului uman: bunătate, afecțiune, serenitate, arhitectura nu 
își poate atinge scopul de creație.

Orașele se dezvoltă în acord cu nevoile de dezvoltare ale locuitorilor, în funcție de 
evoluția economico-socială a indivizilor și a comunităților, urmărind totodată creș-
terea calității vieții. În contextul actual, umanitatea se află într-un moment crucial, 
deoarece clima se schimbă rapid ca rezultat al emisiilor de gaze cu efect de seră. Una 
dintre problemele majore cu care se confruntă metropolele este poluarea. În aceste 
condiții trebuie să  luăm toate măsurile necesare pentru a stopa efectele nedorite, 
devastatoare cu impact catastrofal asupra planetei și a locuitorilor ei, iar acest lucru îl 
putem face numai privind spre un viitor verde și sustenabil. Astfel, dezvoltarea dura-
bilă va marca profund modul în care orașele aleg să răspundă acestei provocări, ceea 
ce va influenţa prosperitatea și viaţa urbană spre  un viitor fără emisii. 

În ultimii ani, în România și peste tot în lume, zonele urbane au devenit din 
ce în ce mai aglomerate, mai poluate și mai zgomotoase, cu mai puțin spațiu dis-
ponibil pentru recreere și petrecerea timpului liber. Prin inovare și punând accent 
pe conservarea naturii vom reuși să transformăm viața urbană și să îmbunătățim 
calitatea vieții în orașele din România. 
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Sub acest aspect tehnologia ocupă un loc esențial dar trebuie sa ținem cont de 
faptul că tot restul este la fel de important. Este nevoie de un urbanism verde, nu 
doar de orașe inteligente. Orașele viitorului trebuie să aibă aspect estetic, să fie sus-
tenabile, inteligente, prietenoase, să asigure confortul locuitorilor și să le insufle 
acestora sentimente pozitive. 

Fără îndoială, toți ne dorim sa trăim într-un oraș frumos, dar acest aspect este 
definit subiectiv de fiecare cetățean în parte. Provocarea majoră este cum putem să 
trezim în oameni un stil sustenabil și care să fie la modă? Poate un oraș „frumos” să 
însemne un oraș „sustenabil” pentru fiecare dintre noi? Cum putem aduce etica în 
estetic astfel încât orașul viitorului să răspundă cerințelor de dezvoltare durabilă și 
să ne producă sentimente pozitive?

O posibilă soluție ar putea fi includerea în planurile de dezvoltare a altor pro-
filuri precum artiști și psihologi, pe lângă arhitecți și proiectanții tradiționali ai 
orașelor, astfel încât să se asigure formarea unei culturi a sustenabilității. Prin edu-
cație putem dezvolta o cultură urbană prin care fiecare cetățean să-și aducă contri-
buția în mod sustenabil  la un nou model de viața urbană. Metropolele au nevoie de 
o gândire diferită și de asumarea unor noi riscuri  pentru a putea produce schim-
barea. Una dintre soluții poate fi o administrație deschisă și transparentă care să 
colaboreze cu toți cetățenii. Locuitorii ar putea avea un control mult mai mare și 
o participare mai importantă la conducerea orașului astfel încât să devină actorii 
principali ai schimbării prin contribuția la reconstrucția zonelor urbane. 

Astfel viitorul oraș inteligent, responsabil față de mediu, va arata diferit. Din 
punctul de vedere al clădirilor acestea vor fi multifuncționale, vor deveni sustena-
bile, își vor produce singure electricitatea prin panouri solare, vor valorifica apa de 
ploaie și vor avea o gestiune proprie fiind capabile să controleze singure căldura 
din interior, securitatea și iluminatul. Vor exista mai multe zone verzi, copacii vor 
produce propria energie și vor lumina, multe spații verzi vor fi integrate în zidurile 
orașului și pe acoperișuri, spațiile de recreere vor fi mult mai verzi si vom avea mai 
multe grădini, mașinile vor fi electrice și se vor conduce sigure și vom călători în 
taxiuri robotizate. Calitatea vieții va creste semnificativ în noile metropole unde 
sustenabilitatea va fi abordată transversal de la planificare urbană, energie, digita-
lizare, calitatea aerului, sănătate și digitalizare. 

Dar numai prin  tehnologie lumea tinde însă să devină abstractă și dezumani-
zată. În aceste condiții cum va reuși noul urbanism să trezească în oameni emoții 
pozitive și să delecteze? Atunci când ne imaginăm o metropolă care ne încântă din 
punctul de vedere al arhitecturii, al oamenilor, peisajelor și al formelor, ne gândim 
de fapt la atmosfera acelui oraș. 

Cu cât un oraș este mai variat și mai pitoresc cu atât reușește sa se adreseze 
fiecărui locuitor în parte. Uneori, privind în jur când ne plimbam pe străduțe, parcă 
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ne întoarcem în timp sau parcă privim spre viitor în funcție de aspectul clădirilor. 
Orașul ne inspira. Dar arhitectura nu înseamnă doar forme. Precum o piesa de tea-
tru, un tablou sau o melodie la fel și zonele urbane pot produce încântare și experi-
ențe pozitive dând naștere emoțiilor noastre estetice. Emoțiile în arhitectura sunt 
legate de atmosferă, ambianța fiind o calitate importantă a spațiului înconjurător. 

Percepția noastră asupra mediului urban vine din ce vedem, auzim, atingem și 
mirosim. Prin afectivitate, pornind de la simțuri, creierul experimentează ceea ce 
vede. Dacă văzul ne separă de lume, celelalte simțuri ne unesc cu ea. Atunci când 
se lucrează doar cu vizualul, există posibilitatea ca spațiile urbanistice realizate să 
fie percepute ca un deșert, așa cum sunt zonele cu foarte mulți zgârie-nori, unde 
ne simțim izolați iar lumea înconjurătoare devine o călătorie exclusiv vizuală și 
lipsită de semnificație. Utilizarea frecventă a sticlei reflectorizante în construcția 
clădirilor ne crează sentimentul de visare si de ireal. Totodată, materialele noi de 
construcție cum sunt cele din plastic și sticlă, nu încorporează trecerea timpului. 

Pentru ca un spațiu să fie captivant, trebuie să se adreseze sensibilității umane, 
care nu presupune doar simțuri, ci și afect și implică capacitatea de a experimenta  
acel spațiu pornind de la simțuri. Nu doar a simți ci a resimți. Experiența arhitec-
turala aduce cetățeanul în contact cu corpul, nefiind doar o simplă înșiruire de ima-
gini, ci seria întâlnirilor și confruntărilor senzoriale pe care le trăiește o persoană. 

Designul urban senzorial
O plimbare prin parc este plăcută și relaxantă datorită multiplelor simțuri pe care 
le declanșează. Acestă combinație de trăiri ne oferă o experiență unică, întreagă, a 
spațiului unde ne aflăm și o cunoaștere completă a mediului înconjurător. Capaci-
tatea de a resimți un peisaj, puterea emoțională, intervine atunci când simțurile 
se amestecă cu sentimentele. Astfel, pentru a produce sentimente pozitive, orașul 
viitorului trebuie să readucă și senzorialul în arhitectură.

Ochiul observă și controlează, în timp ce tactilul atinge. În timpul experiențe-
lor emoționale tindem să închidem ochii pentru a lăsa loc celorlalte simțuri și astfel 
se creează senzația de mister și se activează imaginația. Acum sufletul spectatoru-
lui este cel care creează peisajul întrucât trăirea interioară a fiecărui individ cât și 
condiționarea socio-culturală modelează sensibilitatea. Din punctul de vedere al 
percepției umane străduțele înguste sunt mai misterioase și îmbietoare invitând la 
meditație și la visare in timp ce bulevardele lungi și luminate excesiv produc efectul 
contrar. 

În ceea ce privește auzul, sunetul creează un sentiment de interioritate și de 
prezență, percepția acustică rămânând una de fundal, inconștientă. Un spațiu poa-
te fi apreciat și prin ecourile sale astfel încât fiecare zonă urbană poate prezenta 
sunete de invitație sau de respingere. Muzica poate înviora un spațiu. Ecoul pașilor 
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pe o străduță ne fac să fim conștienți de propria noastră experiența în acel spațiu 
și timp deoarece prin intermediul sunetului suntem aduși în clipa prezentă a spa-
țiului experimentat. Simțul mirosului ne influențează și el experiența arhitecturală 
și emoțiile. Fiecare spațiu are un miros specific acesta fiind una din amintirile cele 
mai persistente. Mirosul florilor înmiresmate și al aerului curat și proaspăt ne pot 
influența starea emoționala în timpul unei plimbări prin oraș. Atingerea obiectelor 
ne conectează cu timpul și cu tradiția. Prin  diminuarea simțului tactil, a detaliilor 
pentru mână, structurile arhitecturale devin ireale și imateriale. 

Ambianța arhitecturala încarcă spațiul cu un anumit ton emoțional. Atmo-
sferele nu sunt doar imateriale, ele fiind legate și create prin mijloace materiale 
concrete dar care nu își fac simțită prezenta încât să fie înțelese pur fizic: intru în-
tr-o încăpere și imediat am un sentiment despre ea. Atmosfera unei clădiri devine 
un factor important pentru modul în care clădirile sunt experimentate oferindu-le 
sens și identitate. Noi percepem atmosfera prin sensibilitatea noastră emoțională. 
Atunci când intrăm într-un spațiu, atmosfera pătrunde în noi, și are loc o conștien-
tizare spațială a arhitecturii, existând o relație directa între proprietățile materiale 
ale locului respectiv, sentimentele noastre și domeniul imaterial de imaginație. 

În noile metropole atmosfera va ocupa un loc important deoarece cu ajutorul ei 
se va interveni asupra spațiului și implicit asupra emoțiilor locuitorilor. Astfel, prin 
alegerea și poziționarea luminilor, prin propagarea unor sunete, prin reglarea unor 
temperaturi, prin folosirea unor materiale, culori, texturi și forme atmosfera va fi 
îmbunătățită iar orașul va produce încântare și experiențe pozitive. 

Orașul viitorului va fi o opera de artă colectivă unde fiecare cetățean va contri-
bui la noul urbanism verde. Astăzi dezvoltarea înseamnă în primul rând reîntoar-
cerea la natura sub o altă formă iar generația noastră își va lăsa amprenta asupra 
acestei schimbări prin alegerea unui stil de viața sustenabil. Vom aduce etica în 
estetic. Calitatea vieții va crește semnificativ în noile metropole care vor fi suste-
nabile, inteligente, prietenoase, vor asigura confortul cetățenilor și unde natura, 
tehnologia și orașul se vor completa reciproc, oferind locuitorilor bunăstare și echi-
libru emoțional. 



VIZUAL

Cum să construiești un oraș de care te îndrăgostești  
la prima vedere1

Adrian Mihălțianu

La început suntem puțini, majoritatea turiști, dar apoi devenim o mică mulțime de 
aproape 50-60 de oameni, fermecați de acrobațiile și de umorul puștilor care sar de 
colo-colo. Un sfert de oră mai târziu, plecăm amuzați de ce am văzut, dar și ușurați 
de bani, poate chiar mai mult decât ne-am fi gândit că am putea lăsa unor muzicanți 
stradali.

Spectacolul ăsta se reia de vreo trei ori pe zi, iar alături de dansatori mai sunt 
și alții care își câștigă existența distrând turiștii. Este doar una dintre fațetele unui 
oraș relaxat de la marginea oceanului, dar care până cu foarte puțin timp în urmă 
suferea profund de pe urma dezindustrializării și a inegalității. Boston nu și-a re-
zolvat toate problemele – are încă foarte multe – însă e pe drumul cel bun, iar asta 
se vede din modul relaxat în care-și duc viața locuitorii săi.

Turiștii și localnicii se plimbă în voie pe străzile centrale ale orașului, fără să fie agresați 
de mașini sau altceva.

1   Material publicat anterior pe platforma PressOne, la adresa https://pressone.ro/cum-sa-con-
struiesti-un-oras-de-care-te-indragostesti-la-prima-vedere
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N-a fost întotdeauna așa. Good Will Hunting, The Departed, The Town, Gone Baby 
Gone, Patriots Day sunt doar câteva dintre filmele în care acest oraș joacă, de fapt, 
un rol principal. Îi poți urmări evoluția pornind din anii ‘80, cu decăderea dramatică 
a clasei de mijloc și problemele rasiale, și până acum, când amenințările vin din altă 
parte, ca și oportunitățile.

Pentru că un oraș nu este doar o aglomerare de clădiri între care se deplasează 
mașini de colo-colo, ci este în primul rând o rețea alcătuită din oameni, interesele 
lor, spaimele și visurile lor, o comunitate care respiră și crește uneori haotic dar o 
face ca un organism viu, nu ca un mecanism. Iar asta nu e valabil doar pentru Bos-
ton, ci pentru orice oraș – un lucru pe care se pare că edilii noștri îl înțeleg foarte 
greu – atunci când o fac.

Pentru ca pietonii să poată respira, trebuie să aibă pe unde merge. Iar asta se decide la 
Primărie

Sunt multe asemănări între istoria acestui oraș și ce s-a întâmplat la noi în 
ultimii 30 de ani. Păstrând proporțiile, evident.

Boston e un oraș care a suferit mult. Dacă în anii 1950 avea 800.000 de locu-
itori, metropola ajunsese la doar 550.000 la finalul secolului XX. Primul deceniu 
din secolul XXI a dus la o stagnare a populației, traficul era infernal, companiile 
din oraș sufereau, centrul arăta ca un ghetou, iar populația își căuta viitorul în altă 
parte, fugind în primul rând în orășelele dimprejur sau mult mai departe. Vă sună 
cunoscut?

Totuși, ceva s-a schimbat la orizontul anilor 2010 – au început lucrările des-
pre care am vorbit în primele trei articole din seria dedicată orașelor inteligente: a 
fost revigorată partea postindustrială a orașului, au fost aplicate măsuri care l-au 
transformat într-un smart city, dar mai ales s-a investit masiv în schimbarea feței 
orașului, prin mari (și foarte costisitoare) proiecte de infrastructură care au în-
gropat o autostradă suspendată și au înlocuit-o cu un parc superb care înconjoară 
centrul.
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Înainte, aici erau doar niște docuri pline de criminalitate. Azi, o promenadă cu siluetele 
zgârie-norilor în fundal

Pe aici mergeau mașinile, pe o oribilă autostradă suspendată. Acum, ele merg pe sub pă-
mânt.

Efectele încep să se vadă. Deși o parte a revenirii populației în oraș ține de 
evoluții demografice mai largi la nivelul coastei de est a Statelor Unite, Boston în-
florește și poate privi către un viitor în care recuperează ce a pierdut în ultimii 70 
de ani, rezolvând și problemele asociate acelor ani.

Dar mai e ceva la Boston care e foarte important ca lecție pentru noi: orașul 
și-a recăpătat vibe-ul. Spiritul orașului, cel puțin în centrul său, este unul tânăr. 
Oamenii își văd de ale lor, dar sunt relaxați, nu au acea încrâncenare pe față tipică 
unui bucureștean, de pildă. Faptul că se află pe marginea oceanului ajută, dar și 
Constanța se află pe malul mării, dar asta nu e de ajuns, nu-i așa?
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Spațiile publice sunt îngrijite, iar centrul orașului renaște încet, încet, din anii de criză în 
care era ocolit de oameni

Această atmosferă în care treci liniștit pe lângă muzicanți stradali și te așezi 
să bei o cafea pe peluza din parcul construit peste autostrada îngropată, în timp ce 
privești cum ies corporatiștii la prânz să cumpere de mâncare de la dubițele colorate 
puse temporar în piațete. Acel aer de relaxare pe care-l regăsești imediat ce te duci în 
port și privești spre noul cartier ultramodern care se ridică vizavi. Sau chiar faptul că 
te poți plimba liniștit pe strada comercială pietonală flancată de zgârie-nori fără să 
te temi că te va călca vreun nebun cu mașina în timp ce se cațără cu tupeu pe trotuar.

Noi vorbim încă foarte mult despre spații verzi, despre parcări, despre in-
frastructură (sau mai ales lipsa ei), dar acestea sunt probleme la ordinea zilei și 
pentru bostonieni – la fel ca în multe alte metropole din țările vestice.

Însă peste tot pe unde am umblat nu m-am enervat că văd tone de praf, de gu-
noaie sau de trotuare năpădite de mașini și de nesimțiți. Au mai puține spații verzi, 
dar mult mai multă curățenie. Și ordine. Claxoanele se aud rar, la fel și motoarele 
turate degeaba la maxim. Agresiunile asupra ta sunt puține și țin, mai degrabă, de 
inerentele probleme ale unei metropole de sute de mii de oameni.

Parcurile sunt pe stil englezesc, cu peluze imense pe care lumea face plajă sau se joacă
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Cum a reușit primăria să reducă interacțiunile agresive cu care se confruntă 
orice oraș mare? Simplu: a lărgit trotuarele, a pietonalizat părți de stradă, a ocupat 
nișe din bulevarde și le-a pus la dispoziția pietonilor, a creat părculețe și locuri în 
care te poți recrea ferit de noxele mașinilor etc. Practic, a regândit părți din oraș 
pentru pietoni, pentru oameni, nu pentru mașini, nu pentru transport sau alte 
funcții.

Pe aici circulau mașinile. Acum, spațiul este revendicat pentru pietoni, iar curând aici va fi 
spațiu verde permanent.

Iar atunci când infrastructura este gândită cu pietonii în minte, toate lucrurile 
se calmează, se reașază pe un făgaș mai liniștit, molcom, în care nu te mai sui stre-
sat în mașină doar ca să cauți degeaba un loc de parcare un kilometru mai încolo. 
Da, faci un sfert de oră pe jos, dar îl faci într-un mediu care te îmbie la plimbare, 
indiferent că o faci per pedes sau cu bicicleta.

Acesta este principalul lucru care schimbă vibe-ul unui oraș. Atunci când re-
gândești întreaga infrastructură de transport în jurul omului, în jurul 
pietonului, toate lucrurile se schimbă în bine de la sine: nu mai construiești 
parcări supraetajate în centru, ci le înlocuiești cu clădiri utile sau cu parcuri; nu mai 
lărgești degeaba bulevardele pentru mașini, ci dimpotrivă, le îngustezi pentru că 
autobuzele care vin la două minute distanță nu ocupă sute de metri liniari pentru 
50-60 de persoane care au nevoie de transport, așa cum se întâmplă cu mașinile 
individuale.
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Privații au fost încurajați să înfrumusețeze spațiile pietonale pe banii lor, pentru că nu 
doar Primăria trebuie să investească în calitatea vieții

În fine, nu mai arunci cu bani în pasaje rutiere și în infrastructură scumpă care 
încurajează omul să se suie în mașină, ci îi cheltuiești pe trasee care pot fi făcute la 
pas sau cu bicicleta, de multe ori chiar mai rapid, și mai ales fără stres.

Normal că un turist vede altfel lucrurile decât un localnic, normal că oamenii 
înghesuiți în metroul învechit din Boston în naveta lor dinspre suburbii spre centru 
nu-s chiar așa lipsiți de stres, dar vibe-ul acestui oraș american este cât se poate de 
real și atrage lume aici, atrage companii high-tech, atrage investiții. Pe seama lor, 
orașul își repară treptat rănile pe care și le-a făcut singur în ultimele decenii. Și sunt 
răni mari, cu rezolvări costisitoare!

Arta stradală ajută zonele în care arhitectura clădirilor nu este prea fericită.

Este un exemplu că se poate, dacă măcar îți propui să se poată.
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Dar mai este ceva important, ceva care nu ține de primărie și nici de autorități 
în general. E felul în care se comportă lumea pe stradă. N-am văzut șoferi accele-
rând aiurea doar ca să se oprească brusc 100 de metri mai încolo. N-am văzut tre-
cători aruncându-se în fața mașinilor, deși se trece pe roșu într-o veselie aici (poate 
și pentru că toate mașinile merg cu cel mult 40 km/h), și nici oameni luându-se la 
ceartă din te miri ce. Balamucul ăsta din multe dintre orașele noastre (Bucureștiul 
ar putea fi capitala europeană a bolnavilor psihic) nu se regăsește nici aici, tot așa 
cum nu se regăsește în multe dintre orașele vestice.

Chiar și în zonele în care încă circulă mașinile, acestea merg relativ lent, cu circa 40 km/h, 
și dau prioritate pietonilor obsedați să treacă alandala.

De ce? Pentru că, pe lângă clădiri, infrastructură, joburi și transport, ce fac 
oamenii în orașul lor este de departe cel mai important lucru.

Seara, chiar lângă piața centrală, zeci de tineri și bătrâni au ieșit să danseze pe 
ritmurile altor muzicanți stradali, dar atmosfera nu era de bâlci, ca la noi, ci una 
în care te-ai fi dus liniștit nu doar cu familia, ci și cu bunicii și nepoții împreună. 
În parc nu ești călcat de bicicliști grăbiți și nici afumat de suflătoare de frunze pe 
benzină, iar fiecare-și vede de-ale lui: fie yoga în grup, fie cântat la instrumente ja-
poneze tradiționale (și fără amplificare), fie plimbat cu barca cu familia.

Nimeni nu năvălește peste ceilalți, nimeni nu se încruntă degeaba la ceilalți, 
oamenii-și văd de ale lor fără să se lamenteze și să se deprime degeaba. Asta e în 
mică măsură rodul infrastructurii și în mare măsură efectul unei mentalități care 
s-a pierdut la noi și care se recâștigă greu: respectul reciproc.

Este, așadar, imposibil să renaști ca pasărea Phoenix din propria cenușă? Nu, 
nicidecum. Pe lângă toate elementele tehnice enumerate în celelalte articole din 
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serie, e nevoie să centrezi orașul pe om. Asta e principala lecție învățată la Boston. 
Restul vine de la sine.

Verdeața își face loc treptat în viețile bostonienilor. Așa ar trebui să se întâmple și la noi.



Cum cad și se ridică fostele fabrici și uzine  
în Bucureștiul postindustrial1

Matei Bărbulescu

„Bucureștiul nu a fost distrus, acum se distruge”, spune doctorul în antropologie și 
autorul unei cărți numite Bucureștiul postindustrial, Liviu Chelcea. 

„Lumea plânge numai după biserici dărâmate sau după nu știu ce case, dar mie mi se 
pare că fostele fabrici au valoarea lor și nu primesc prea multă simpatie.”

În oraș, clădirile de birouri au luat locul fabricilor, marcând astfel trecerea din 
epoca industrială în epoca digitală în care muncitorul nu mai dă la manivelă, ci 
aleargă cu degetele pe tastatura calculatorului.

Bucureștiul trece printr-un proces de dezindustrializare. Liviu Chelcea, doctor 
în antropologie la Universitatea din Michigan, spune că acum zece ani, conform 
studiului pe care l-a făcut, reieșea că doar o treime din fostele fabrici și-au păstrat 
activitatea, în rest sunt închiriate, abandonate sau demolate. Între timp, au fost 
închise mult mai multe, fiind mutate în alte orașe sau în afara acestora.

Cartierul Uranus este 
locul în care mai poți 
găsi multe clădiri in-
dustriale cu potențial. 
Foto: Lucian Muntean

1 Material publicat anterior pe saitul https://pressone.ro/cum-cad-si-se-ridica-fostele-fa-
brici-si-uzine-in-bucurestiul-postindustrial
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Patrimoniul industrial care nu ne interesează
Patrimoniul industrial al Bucureștiului era însemnat: fabrici, uzine, termocentrale, 
mori, abatoare, ateliere și depozite – unele dintre ele construite la final de secol XIX 
sau în primele decenii ale secolului XX, dar cele mai multe fiind rodul extinderii 
industriale masive din anii 1960-1980.

În ritmul în care se dărâmă și se construiește în București, cetățenii nici nu au 
avut timp să-și pună problema ce să facă cu patrimoniul industrial. Unele clădiri, 
cum ar fi fostul abator București, sunt vechi de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, 
cu adevărat prețioase. Altele sunt mult mai noi. Sunt acestea importante pentru 
bucureșteni? Merită să le dărâmăm și să construim în locul lor mall-uri și hiperma-
ket-uri? Ce are de pierdut orașul când se întâmplă asta?

„Ce-a avut de pierdut orașul când a fost demolat Cinematograful Favorit?”, se în-
treabă arhitectul Alexandra Stoica, membru al Ordinul Arhitecților.

În vremea comunistă, cinematograful din Drumul Taberei a fost al doilea din 
România ca număr de spectatori, „făcut în ‘70 cu arhitectură de ‘70, a fost segmentat, 
împărțit, făcut magazin, abandonat, acum îl dărâmă ca să construiască o altă clădire 
care arată ca un televizor și o să fie nou cinematograf. Orașul pierde zonele identitare, 
emanația locală contează.”

Multe spații postindustriale au rămas în picioare doar din întâmplare. Așa arăta fosta 
Bursă a Mărfurilor în 2007. Foto: Lucian Muntean

Ca să putem evalua ce este de valoare, ce merită păstrat, reutilizat și ce trebuie 
abandonat, dărâmat și construit peste, ar trebui să știm care este situația fostelor 
fabrici și uzine din oraș. Din păcate una dintre probleme Primăriei Municipiului 
București este că nu are aceste informații.
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„Noi nu avem date pe care să ne fundamentăm, suntem în 2019, lucrăm la o nouă 
legislație, lucrăm la un nou cod al patrimoniului și nu avem date – avem lista monumen-
telor istorice care nu este actualizată, nu știm cine sunt proprietarii”, explică Alexandra 
Stoica.

Am vrut să-l întreb care este situația patrimoniului industrial pe arhitectul șef 
din București, Dumitrașcu Ștefan Călin, însă acesta a preferat să se ascundă în spa-
tele purtătorului de cuvânt al Primăriei București și să-mi refuze cererile pentru 
interviu. Nici pe site-ul Primăriei nu există date legate de fostele fabrici.

Sunt, totuși, câteva foste fabrici și uzine în București care au fost transformate 
în spații creative de către urbaniști pasionați și îndrăgostiți de oraș.

Aici a fost câmp,/ Acolo a fost câmp,/ La mine a fost câmp,/ La ea a fost câmp/ 
Și-acum sunt fabrici și uzine!/ Mmm… Ce oraș frumos! (Alexandru Andrieș, Ce oraș 
frumos!, 1990)

Cum transformi ruinele Industriei Bumbacului într-o oază de creație
„Hala era complet distrusă, nu avea curent, ploua prin ea, trebuia refăcută de la zero”, 
spune Iulian Canov, urbanist și partener membru biroului de arhitectură Wolfhou-
se Productions. „Vrem ca chestia asta să se transforme într-un fel de motor pentru tot 
cartierul ăsta.”

Împreună cu gașca lui de 30-40 de prieteni, din 2015 încoace a pus pe picioare 
fostul spațiu al Industriei Bumbacului, cea mai mare fabrică producătoare de bum-
bac de produs fire și țesături de pe vremea comunismului.

De la hale abandonate, la spații creative. Foto: Lucian Muntean
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Din fericire, clădirile Industriei Bumbacului sunt împărțite între mai mulți 
proprietari, iar acestora le-a fost dificil să se așeze la masă și să decidă cui ar trebui 
să vândă spațiul și care ar fi afacerea cea mai bună. Așa că s-au mulțumit să închirie-
ze spațiul până o să le trântească cineva o sacoșă cu bani. Moment în care și acestea 
ar putea fi rase de pe fața pământului.

Clădirile se află pe Splaiul Unirii, în fosta zonă industrială Timpuri Noi. Când 
treci pe lângă ele s-ar putea nici să nu le observi pentru că sunt vechi, ponosite, 
lungi și înalte de doar câteva etaje. Dar cum intri se deschide un spațiu neașteptat 
și creativ.

Iulian mă invită să facem turul locului. Sunt trei proiecte principale despre care 
vrea să-mi vorbească, chiar dacă clădirile au mai mulți chiriași, pe cele despre care 
urmează să vorbim le îndrăgește cel mai tare.

Nod Maker Space. Foto: Lucian Muntean

„Nod Makerspace este primul proiect cu care am venit aici, noi ca grup”, spune ur-
banistul. E un fel de coworking pentru oameni care produc diverse obiecte cu mâi-
nile lor, fac design, instalații sau machete de clădiri, sculptează în lemn sau metal, 
inventează și meșteresc.

La etajul doi al clădirii principale este o cameră imensă și înaltă, plină de mese 
lungi peste care sunt aruncate tot felul de scule ale lucrătorilor, de la ciocane la 
imprimante 3D.

În camerele separate de pe margine este un atelier de metal, „în care poți vedea 
cum sculptorul Daniel Rădulescu sudează și șlefuiește un lanț cu mai multe fețe”, atelie-
rul de lemn, sala de tăiat cu laserul și camera de vopsire.
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Dedesubt sunt birouri pentru publicitari, arhitecți și alți creativi care lucrează 
la calculator, o bucătărie și un spațiu de ațipit și relaxat.

Oricine poate să vină să muncească aici, atâta timp cât lucrează într-o industrie 
creativă și poate să plătească un abonament lunar.

Foto: Lucian Muntean

Tot la parter este și prima și singura bibliotecă de materiale din România. „Este 
cel mai nou proiect pe care l-am făcut, ocupă o treime din etaj, plus o sală de ședințe și 
prezentări”, spune Iulian.

Lucrătorii de la etaj au nevoie de tot felul de materiale pentru proiectele lor. 
Așa că pot să coboare și să se uite la rafturi întregi cu mostre de tipuri de plastic, 
lemn, metal, beton, marmură etc. ca să-și facă o idee mai bună despre cum să arate 
produsul lui.

„Sau poate ești designer de interior și vrei să vii și să alegi tipul de lemn pentru par-
chetul din sufragerie, habar n-am. Sunt vreo 3000 de materiale și vrem să ajungem la 
10.000”, explică Iulian.

După ce și-a ales materialul, creatorul are la îndemână contactul producătoru-
lui și nu-i rămâne decât să-și comande ce-i trebuie. Producătorul plătește și el un 
abonament ca să-și expună materialele în bibliotecă.

„Nu avem un milion de euro de la mama sau tata, proiectul ăsta este cel mai mare 
efort făcut de acest grup și a fost realizat prin parteneriat cu firme mari. 

Pentru ei expunerea e foarte ok, nu cred că o să afle cineva de Holcim din bibliotecă, 
dar pentru ei un abonament e mai nimic ca să fie expuși și să facă parte din acest proiect 
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super interesant. Mai există producători care sunt foarte mici, care au materiale mișto și 
normal că nu plătesc pentru că nici nu vând în România.

Dar ne-au trimis mostre și dacă se găsește un arhitect care vrea să-i folosească, îl 
punem în legătură cu producătorul din Franța”

Foto: Lucian Muntean

Ultimul proiect vizitat este La Firul Ierbii, despre care Iulian spune că e încerca-
rea lor de a crește o comunitate în jurul hub-ului de industrii creative.

„Noi suntem urbaniști și arhitecți, putem să facem un desen frumos, dar nu avem 
skill-ul de a bate din ușă în ușă pentru a le vorbi oamenilor despre comunitatea pe care 
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vrem să o construim. Bucureștiul ar fi un oraș mult mai bun dacă ar avea un sentiment de 
comunitate și apartenență la comunitate”, adaugă el.

Ca să se conecteze cu locuitorii cartierului Timpuri Noi, Iulian și tovarășii lui 
vor să organizeze un mic festival pe malul Dâmboviței, să se joace baschet sau să 
facă baie în Dâmbovița.

Desigur, este destul de complicat cu obținerea autorizațiilor pentru astfel de 
evenimente, mai ales pe malul râului, pentru că sunt multe instituții care adminis-
trează Dâmbovița: Ministerul Mediului, Primăria Capitalei, Primăria Sectorului 4, 
Primăria Sectorului 3 și Apa Nova.

„Eu nu sunt bucureștean, am venit la facultate și am rămas aici. M-am atașat pentru 
că-mi place să mă plimb pe străzi. 

Sunt unii care lucrează aici pentru că salariul e mai mare, dar nu ar vrea să se implice 
în dezvoltarea orașului, îi înțeleg, dar îi înțeleg mai puțin pe cei care sunt bucureșteni și 
nu au grijă de orașul lor”, mai spune Iulian.

Foto: Lucian Muntean

Arca Bursei Mărfurilor
The Ark este fosta clădire a Bursei Mărfurilor, situată între Casa Poporului și Piața 
de Flori Rahova, pe strada Uranus.

Pe vremuri, adică la finalul secolului al XIX-lea, era punctul economic principal 
al Bucureștiului, probabil de aceea arată ca un conac, cu cărămida la vedere și tot 
felul de ornamente care ademenesc privirea cu stilul ei eclectic și influențe neoro-
mânești și romantice.

Clădirea a stat în ruină timp de 16 ani, după un mare incendiu, până în 2004, 
când arhitectul Teodor Frolu a descoperit-o pe când se plimba prin București în 
căutarea unui spațiu demn de reutilizat.
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Bursa Mărfurilor în 2007, înainte să fie transformată în The Ark. Foto: Lucian Muntean

„Avea niște tablă în loc de geamuri, nu avea acoperiș pentru că era ars, avea doar 
cele două turnuri întregi și ieșeau niște pomi din interiorul ei. Crescuseră mai mari decât 
casa„, își amintește el.

Patru ani, câteva procese, certuri cu vecinii pe teren, o recondiționare făcută 
ca la carte și mulți nervi mai târziu, clădirea se numește The Ark și este casa unei 
agenții de publicitate și a mai multor corporații, are un restaurant la parter și spațiu 
de evenimente.

The Ark. Foto: Lucian Muntean
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Teodor spune că obiectivul nu a fost să scoată cât mai mulți bani, cât mai repe-
de, ci să facă un statement prin care să valorifice arhitectura clădirii:

„Din punct de vedere al arhitecturii ideea a fost de a salva tot ce a putut fi recuperat 
din vechea clădire, iar tot ce este nou să nu fie o butaforie, să nu facem ceva care imită 
ceva vechi”.

Așa că au combinat arhitectura industrială din secolul 19 cu arhitectura indus-
trială din secolul 21.

„Noi ne-am dorit să tragem după noi zona. Ca arhitect, implicat în partea de dezvol-
tare de oraș, zona asta este una dintre cele mai valoroase, are patrimoniu de clădiri vechi 
de foarte bună calitate și are ceea ce nu prea există în București: un spațiu gol care poate 
să primească clădiri noi”, povestește arhitectul.

Foto: Lucian Muntean

Acum, unul dintre proiectele la care visează Frolu este invadarea Centralei 
Grozăvești de către Grădina Botanică.

„Centrala Grozăvești va trebui să intre într-o retehnologizare și va elibera cam 60% 
din spațiul industrial. 

Ar fi mișto ca zona aia să nu fie dărâmată și să faci blocuri pe ea, ci să o transformi 
într-un spațiu public, ceva pe educație, un muzeu al energiei, să faci un parteneriat cu 
Politehnica și să ai un centru de cercetare acolo. 

Iar ideea de a invada zona industrială cu spațiul verde din Grădina Botanică ar fi ca 
un manifest al orașului modern care merge către eco și recuperează un teren pe care l-a 
pierdut în anii 50-60.”
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Abatorul Timpurilor Noi
În spațiul fostului abator din București lucrurile stau mai puțin hipsteresc și mai 
ancorate în afacerile și nevoile bucureștenilor de rând.

Liviu Chelcea spune că Abatorul din Timpul Noi, vecin cu Nodmaker Space, 
este făcut după modelul abatorului din Paris și că a fost construit lângă Dâmbovița, 
prin anii 1800, în locul în care în care era ieșirea din București.

Abatorul, prin natura activității sale, avea nevoie de multă apă, iar pe acolo se 
scurgea râul în afara orașului, scutind astfel locuitorii de poluare.

Fostul abator de pe Splai. Foto: Lucian Muntean

„Tot complexul, încă din momentul construcției a aparținut de Primărie, fiind 
un serviciul comunal, întocmai ca și iluminatul public sau canalizarea.

După naționalizare, abatorul a devenit fabrică de preparare a produselor ali-
mentare din carne, după 1950 activitățile de sacrificare a animalelor reducându-se 
din mai multe motive.

După 1989 a fost privatizată, numindu-se Splai S.A. Activitatea de producție a 
încetat foarte repede, firma trăind din veniturile obținute din închirieri… Intenția 
Primăriei este de a construi pe terenul respectiv o clădire administrativă, bineînțe-
les, dărâmând acest complex industrial excepțional.” Liviu Chelcea, despre Abato-
rul Timpuri Noi, în volumul Bucureștiul postindustrial
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Foto: Lucian Muntean

În momentul de față, în clădirile răpciugoase ale fostului abator sunt ateliere 
mecanice, spații de depozitare, pielării, un restaurant și locuri nefolosite, semia-
bandonate.

Foto: Lucian Muntean

Are postindustrialul viitor în București?
Spațiile postindustriale din București pot fi refolosite pentru o groază de nevoi ale 
orașului. Roma și Londra au muzeele de artă contemporană în foste fabrici, Berli-
nul este capitala muzicii techno și pentru că petrecerile se desfășoară în acele spații 
mari și cu acustică bună, foste fabrici și uzine, în timp ce orașul nostru duce o acută 
lipsă de săli de concerte și evenimente.
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Foto: Lucian Muntean

Însă după părerea lui Liviu Chelcea, Bucureștiul are cel mai mult nevoie de 
locuințe sociale. „Este o criză majoră de locuințe ieftine, nu găsești, au crescut prețurile 
foarte mult, sunt oameni care nu-și permit să stea în București, dar stau în afara lui deși 
lucrează în oraș. Sau gândește-te la ăia de pe Vulturilor, vine coada mare de evacuări.”

Construcțiile înalte și masive dau bine la ochi, iar mall-urile și hypermar-
ket-urile par a fi semne ale prosperității și abundenței.

„La noi a fost eterna poveste că a fost foamete în anii ‘80, așa că acum hai să con-
sumăm tot ca să ne rupem de perioada aia. În timp, asta o să aibă un recul, pentru că nu 
am avut în anii ‘80, putem să abuzăm oricând și oricât ca să ne reparăm sufletește”, mai 
spune Chelcea.



Orașul ca o arhivă fotografică

Flaviu George Predescu

A fost odată sau niciodată sau nu… mai bine încep cu: se spune că Bucureștiul este 
un oraș al contrastelor, pentru că este cea mai folosită expresie atunci când se vor-
bește despre capitala României. Dacă întrebăm însă interlocutorul obișnuit la ce 
se referă, se va mărgini la diferențele arhitecturale ale orașului. Dar și pe acelea, 
privindu-le ca pe antagonice contraste, le va împărți simplu: în blocuri comuniste 
și clădiri vechi, frumoase, dar lăsate în paragină. Să fie oare adevărul pe undeva pe 
la mijloc? 

Haideți acum cu mine să facem un exercițiu de imaginație și apoi ne vom în-
toarce la afirmația „Bucureștiul, orașul contrastelor”. Să ne imaginăm că suntem 
în cartierul Berceni sau Titan, ori poate în Colentina sau Militari. În Titan!  Bine, 
hai să ne teleportăm în Titan și să ne închipuim că în blocurile înalte de zece etaje 
sau mai puțin, sunt oameni, care chiar în momentul în care eu scriu aceste rânduri, 
sunt conectați la o lume întreagă, pe Skype, pe Facebook, pe Instagram și comunică, 
împărtășesc atât cuvinte, cât și imagini din prezentul sau din trecutul lor. Clipa se 
desfășoară, curge, este surprinsă în miile și miile de cuvinte și de imagini care se 
succed în minutele și orele trăite în Capitală. Migdalii înfloriți, răspândiți prin gră-
dinile de lângă blocurile înalte, pentru o secundă bucură ochii celui ce rostogolește 
nesfârșite imagini spre virtual și invers. Ne interesează? Vom vedea…

Înainte de a exista o conexiune cu restul lumii, cu tot ce este în afara Bucureș-
tiului, se creează o conexiune neștiută, ca dintr-un miez de celulă compartimenta-
tă. Un loc de transmitere a imaginii, unde, în felurite apartamente, stau umăr la 
umăr persoane care nu se cunosc, dar a căror proiecții se vor întâlni pe un cer virtu-
al, ca pe uriașul ecran al unui cinematograf universal, la care toată lumea are acces 
prin simpla ridicare a privirii spre văzduh; doar că acest cer fragmentat și spectral 
se oglindește în smartphone-ul sau laptopul fiecăruia. 

Buricele milioanelor de degete dau elan imaginilor care urcă pe o platformă 
comună și apoi țâșnesc în cele mai ascunse colțuri ale lumii, chiar și în Japonia, 
acolo unde Robert are niște prieteni care i-au rămas în lista de Facebook, ca apoi ele 
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să călătorească spre Europa și în cele din urmă să ajungă în România unde se vor 
ramifica pe culoare separate în funcție de rețeaua fiecăruia și vor oglindi pentru 
miliarde de clipe în diverse armonii de culori codificate. 

Cuiva, care acum citește, nu mică îi va fi mirarea când va vedea că Cineva a pos-
tat detaliul acelui migdal înflorit din București. I-a trecut și lui prin cap să facă asta, 
ar fi vrut să fotografieze chiar acele petale pentru că și lui i s-a părut ceva la fel de 
ireal și de frumos, dar, grăbit, s-a îndepărtat și și-a învins impulsul. Apoi florile de 
zarzări și magnolia transformă din loc în loc orașul cu peste două milioane de arbori 
în fragmente asortate solar. 

Trăim, la București, din imaginile care ne unesc și pe care le recunoaștem ca pe 
niște simboluri. Știm cum Pasajul Basarab trece peste liniile ferate, la fel cum îna-
intea lui, fratele mai mare, Podul Grant a făcut o boltire spre a fi călăuză în drumul 
său pe deasupra locomotivelor care aduc și duc destine din Gara de Nord. Acolo în 
Gară, de câțiva ani miroase a cafea și a croasant, iar tinerii îmbrăcați la fel ca la Bru-
ges sau Greenwich și-au potrivit demult ceasurile la trendul Europei. Hípsteri sau 
Contra curent lucrează, călătoresc zilnic, se distrează și trăiesc împreună în orașul 
străbătut de Râul Dâmbovița. Lumbersexualii cu sau fără carouri, tineri tunși Under-
cut sau cei mai sportivi care preferă Fade ori French Crop, tinere cu sau fără breton 
urcă în metroul Gării de Nord și pleacă spre cartiere. Cărțile de la Bookster răsar 
inconfundabile din rucsaci și genți. Din loc în loc le vezi copertele și perechile de 
mâini. În sunetul inimitabil al convertoarelor, metrourile pleacă spre cartierele din 
toate marginile orașului schimbând an de an prejudecata asupra a ceea ce cândva se 
numea periferie. În ultimii 15 ani s-au construit adevărate oaze de liniște la margi-
nile orașului. Odată cu generațiile city break s-a schimbat o bună parte din gândirea 
celor care trăiesc în București. Treptat, infrastructura va căpăta acea formă fluidă 
pe care și-o doresc și ei. It’s work in progress, am dorit să scriu, referindu-mă la tot ce 
ține de infrastructura care ne conectează. 

Pasajele și conectivitatea virtuală ne apropie de ceilalți. Ele unesc Bucureștii; 
pluralul, cu care nu se pot lăuda multe capitale, își are originea tocmai în diversita-
tea zonelor care cândva dădeau impresia unor comunități total diferite, dar parte 
a aceluiași oraș. Dacă te duci în Cartierul Evreiesc, la Sinagoga Mare sau la Teatrul 
Evreiesc de Stat, venind de pe Lipscani, prin Pasajul Latin, lăsând în stânga Biserica 
Sfântul Gheorghe Nou și mergând spre Sfânta Vineri, încă mai poți găsi părți din 
această matryoshka urbană. În spatele tău câțiva englezi gălăgioși încă povesteau 
despre animatoarele de pe Șelari. Când ați trecut prin pasaj, un violonist v-a trans-
portat cu cântecul său ajutat de ecou direct în interbelic. La ieșire orașul și-a reluat 
forfota. 

Diferențele de cândva sunt valabile și astăzi. Pentru a putea înțelege mai bine 
Bucureștiul și trecerea de la un decor la altul, care se face lin, să ne imaginăm că am 
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ieșit de la Teatrul Național și vrem să mergem la un restaurant chinezesc care se 
află tocmai într-un loc aproape de Șoseaua Ștefan cel Mare. Gândul de a porni pe 
jos, la primul impuls este alungat. În București distanțele sunt mari… i-adevărat, 
dar la o reflecție mai atentă sau chiar pornind la pas pe Bulevardul Carol I până când 
te hotărăști dacă vrei să continui să mergi așa și până te mai uiți la niște clădiri și 
la necuviincioase graffitti, ajungi la rondul străjuit de monumentul lui C.A. Rosetti. 
Vezi în stânga două străzi. Prima este Strada Speranței care îți aduce aminte de cân-
tecul Corinei Chiriac: „Să-i amintiți, va rog frumos, adresa mea/Când vă-ntâlniți cu fe-
ricirea/Casa cu plopi, strada Speranței, la parter”, iar la citirea numelui celei de-a doua 
străzi, Vasile Lascăr, tresari și îți spui: ah, e chiar strada pe care se află restaurantul la 
care vreau să ajung, cum de e posibil? Și începi să cauți pe Google Maps, vrei să verifici 
dacă nu cumva este o coincidență. În capătul celălalt al străzii, care străbate Carti-
erul Armenesc și Bulevardul Dacia, se află locul în care vrei să ajungi. Let’s walk…

Ceva din inimă îți spune că o plimbare prin Cartierul Armenesc poate semăna 
cu un poem. Dacă, în schimb, ar fi fost să pornești în jos, în sens invers, spre Bule-
vardul Regina Elisabeta, ai fi ajuns la Grădinile Cișmigiu. Ai fi descoperit poate mis-
terelor străzilor Schitu Măgureanu sau Gheorghe Lazăr, prima, dreaptă și hotărâtă, 
cealaltă, deși scurtă, șerpuitoare și misterioasă, purtându-te imaginar în atmosfera 
unor romane interbelice. În schimb, dacă ai fi continuat să străbați Bulevardul Eli-
sabeta de la rondul de la Universitate și până la statuia lui Mihail Kogălniceanu, în 
orice anotimp, fără excepție, găsești mireasma veacurilor care acum se împletesc 
sub ochii drumețului nostalgic, neobosit căutător de emoții. În iunie un fel de puf 
se rostogolește pe străzi, iar până în octombrie, o briză adie întocmai ca pe o plajă, 
la mare. 

Iarna, dacă te urci pe un pilon de pe trotuarul de vizavi de Librăria Eminescu, 
vei vedea cum Bulevardul coboară spre Facultatea de Drept, străjuit de Grand Hôtel 
du Boulevard și Fântâna Sărindar, de Cercul Militar și Teatrul Elisabeta, de Cișmigiu 
și Primărie și tot așa... 

Primăvara însă, de pe același pilon pe care te-ai urcat să fotografiezi sau doar să 
te uiți, nu-i vei mai putea vedea capătul, pentru că din a doua jumătate a lui martie, 
verdele frunzelor tinere se vor pune ca un stăvilar de jadeit spart și recompus din 
un milion de bucăți, îmbrăcând linia orizontului. Și dacă tot am pomenit de Librăria 
Eminescu, îmi amintesc că acolo, mirosul de cerneală neuscată se luptă cu cel de 
cafea proaspăt măcinată. Izul sortimentelor aduce aminte de Roxelana, sclava care 
a adus cafeaua în Imperiul Otoman. Un fel de smell well se imprimă printre paginile 
deschise ademenind cititorii sau căutătorii de cadouri și hărți cu București. 

Hei, parcă mergeam la restaurant! Ți-e totuși foame, abia ai văzut Preșul de Ion 
Băieșu și după râs merg niște Furnici în copac și un Porc cu aromă de pește. Ne-am în-
tors la exercițiul nostru de imaginație. Străbați deci cartierul Armenesc și, din când 
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în când, pui zoom-ul  curiozității pe câte o clădire mai diferită și în care îți imaginezi 
câte și mai câte se vor fi întâmplat în aproape veacul pe care îl numără. Aici Art 
Nouveau și Art Déco știu să conviețuiască și cred că ar ști și să povestească dacă ar fi 
ascultate. Cândva, într-una din toamne, am văzut într-o curte un gutui cu fructele 
în pârg. Radiam de bucurie și îmi imaginam cum ar fi fost să mai fi avut o viață pe 
care să o petrec doar străbătând astfel de străzi și nimic altceva. 

Suntem pe mica stradă Rafael Sanzio care face delicat o punte între strada 
Spătarului și strada Armenească și apoi ajungem pe strada Pasului, apoi pe strada 
Licurg. Aha, atrași de toate aceste străzi și clădiri ne-am abătut de la traseu! Păi cum 
rămâne cu restaurantul? Dacă ai fi ținut-o drept, ai fi străbătut distanța ceva mai 
repede. Sunt însă distanțe care sunt făcute pentru a fi parcurse în tihnă și cu emo-
ție. Tot așa cum sunt femei frumoase pe care n-ai mai vrea să le lași din brațe și în 
contopiri nesățioase te pierzi în buzele cu gust de cafele, apoi simți chanel-uri care, 
nu de puține ori, s-au dovedit amăgitoare. 

Când ați ieșit de la teatru vă gândeați să mergeți cu metroul de la Universitate 
până la Victoriei, ca apoi să schimbați și să luați un alt metrou până la stația Ștefan 
cel Mare. Ar fi fost prea cronofag demersul. Poate o trotinetă ar fi fost mai potrivită, 
aleasă din nenumăratele Lime-uri din fața Intercontinentalului. Acești bravi ostași în 
verde ai orașului modern, vehicule dispuse să se activeze tot la un touch pe ecranul 
smart, felia ta de cer. Iubita te-a luat ușor de mână și te-a scos din aceste gânduri 
nehotărâte și te-a convins să mergeți la pas, căci deja i s-a făcut și ei foame și, mai 
mult decât atât, îi e poftă de o Tsingtao, pe care i-ai promis că o va bea înainte să 
ajungă temutul Porc cu aromă de pește sau Urechile de lemn cu usturoi ori Vita în sos 
dulce acrișor. Nu știu exact ce i-ai promis că veți mânca. 

Dar cum ați ajuns în fața Bisericii Silvestru? V-ați rătăcit sau ați vrut să vedeți 
Turnul cu Ceas, singurul astfel de loc din București unde ca printr-o poartă de tre-
cere prin veacuri se poate ajunge din vechiul București arhitectural direct în Calea 
Moșilor. Doar un gând și e de ajuns ca timpul să lipească distanțe. Ții minte acea 
toamnă când ne-am oprit la Biserica Răzvan? îi spui. Apoi am ieșit undeva la Piața 
Romană, că de acolo știu că am ajuns la vinăria de pe Calea Victoriei unde am băut 
cel mai bun Malbec. Te-ai mirat când ai văzut că în local erau cu mult mai multe 
fete decât băieți și de gustul dulceții de portocale întinsă pe o felie de pară, apoi de 
o bucățică de Brie au bleu  și apoi… o înghițitură din paharul cu deschidere largă, 
căuș invizibil făcut din vișine coapte și prune. Deși ploua, iar Calea Victoriei e atât 
de romantică când plouă, tu mi-ai povestit întâmplări din seara în care ai fost la ză 
Lokal, ceva mai jos, unde ai mâncat acel ză Burger și te-ai bucurat de atmosferă. Ur-
mându-ți sfatul, am fost și eu, era deja octombrie și am stat pe terasă. Unul dintre 
mulții bicicliști care treceau pe lângă masa mea, aflată chiar lângă pistă, a fredonat 
uitându-se spre o franțuzoaică: „Hai să-ți arăt Bucureștiul noaptea, de-aici și până 
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la Șosea…”. Nu știu dacă doamna a înțeles, dar i-a zâmbit fermecător. Șoseaua la 
care se referă cântărețul nu-i altceva decât Bulevardul Kiseleff, căruia cândva i se 
spunea Șosea. Și de acolo până în parcul Herăstrău e doar un pas. Dacă te grăbești, 
nu trece prin parcul Kiseleff la sfârșit de martie, când narcisele fac insulițe galbene 
la baza copacilor. Dacă ar fi să exagerez aș spune că nu e de trecut nici vara și nici 
toamna, când frunzele maronii fac o pătură care mai lasă pe ici pe colo ochiuri din 
gazonul verde crud. Totuși, să fim sinceri, nu e de trecut nicicând dacă te grăbești 
prin locurile care îți încarcă sufletul. S-ar putea ca glasul mierlei să te răscolească 
și să te abată din drum. Apropo de asta, mierla este una din păsările care se simte 
bine la București. Îi poți întâlni cântecul acolo unde te aștepți mai puțin, așa cum 
se întâmplă și cu pescărușii, care, în serile de vară, te fac să tresari dacă stai la un 
grătar, într-o curte, în oricare din cartiere. Iar dacă ațipești de la șprițul de vară și 
îi auzi cum se jeluiesc, poți jura c-ai adormit pe un cearșaf la Vama Veche. Tot ca la 
mare te poți simți și la cherhanalele de pe malul lacului Herăstrău, mergând la pas, 
dinspre insulă sau din Șoseaua Nordului. Vara, pe mulți îi găsești acolo, tolăniți, la 
mânecă scurtă, cu soarele scurgându-se în pahare. 

Dar parcă ziceam că am pornit spre restaurantul de pe Vasile Lascăr, acolo 
unde Rața cu bambus și Pachețelele de primăvară tind să se răcească. Pe drum ne-am 
luat cu vorba și parcă am jucat un ping-pong cu amintirile noastre care mai de care. 
Tu m-ai luminat, pentru că și pe tine te-a luminat o prietenă, ce e cu Escape Rooms 
în București. Este o adevărată nebunie, ți-a spus, toate sunt foarte tari. Aveau oare 
cum fi altfel într-un oraș care e în sine un Escape Room? Am convenit și că data viitoare 
când vom merge în Centrul Vechi, vom trece înainte pe la Energiea, dincolo de fap-
tul că au cei mai buni cartofi prăjiți din lume, ne va lăsa și cu Tom, câinele nostru, 
care se va tolăni sub masă sau chiar își va face prieteni. 

Cu Bogdan m-am amuzat pe cinste, pentru că eu eram mai mult fanul teatrelor, 
nenumărate, la fel ca muzeele pe Calea Victoriei. Eu îi ziceam de Odeon, el îmi zicea 
de 60 Minutes și de ceva cu Mystery Rooms Escape. Eu îi dădeam cu Moulin Rouge-ul 
nostru, Teatrul Constantin Tănase și el îmi spunea de… a nu, chiar dacă eu eram 
cel care se lăuda cu muzeele, tot el mi-a spus ceva ce nu știam. A zis că trebuie să 
mergem într-o zi să-mi arate o sculptură de Rodin, Vârsta de Bronz, care locuiește 
în Galeria de Artă Europeană. La Palatul Regal, superb decor și uimitor. Ce loc ar fi 
fost mai potrivit? În acel perimetru simt o energie cu totul și cu totul aparte. Nu ți 
se întâmplă la fel? Mă refer exact la zona dintre Palatul Regal și Palatul Fundațiilor 
Regale, gazda Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, în fața căreia statuia ecves-
tră a primului rege al României stă chezășie mândriei noastre de a fi parte a famili-
ilor dinastice europene. Străinii se uită întotdeauna cu admirație la statuia lui Carol I. 

Și cum spuneam, după ce m-am documentat, a fost rândul meu să-l surprind 
eu pe Bogdan. I-am spus lucruri noi despre statuia făcută de Auguste Rodin. Ce? 
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Păi… faptul că aparține României se datorează Reginei Maria, o mare admiratoare 
a sculptorului francez. Regina Maria, bunica Regelui Mihai I, ultimul rege al Româ-
niei. Inima Reginei a stat o vreme la Balcic, la Tenha Juvah. Asta așa, ca o infimă pa-
ranteză a firului istoriei cu regine și regi în care este țesut și Bucureștiul veacurilor 
XIX și XX. Cea care i-a facilitat Reginei achiziția sculpturii a fost dansatoarea ame-
ricană Loie Fuller. Regina a lăsat statuia prin testament moștenire fiului său Carol 
II „For Carol/My statue of Rodin/ Age d’Errain” așa a scris Maria în testamentul său. 
Acum statuia este, măcar pentru câteva clipe, a tuturor celor care trec pragul muzeului…. 
Ne-am dus apoi la Galeria de Artă Modernă Românească, unde am admirat pentru 
a nu știu câta oară lucrările de tinerețe ale lui Brâncuși. A insistat că musai trebuie 
revăzut și Portretul Mariei Nacu de Grigorescu. Pictura este considerată Mona Lisa  
grigoresciană sau Gioconda României, a mai zis el cu un surâs pe față pe care oricât 
m-aș strădui nu-l pot imita. 

Nu ne-am abătut mult din Bulevardul  Carol  I și, reîntorcându-ne în Cartierul 
Armenesc, pe strada Spătarului, am trecut pe lângă Casa Melik, care găzduiește 
cochetul Muzeu Theodor Pallady. Muzeul seamănă într-un fel cu Muzeul Zambac-
cian, aflat pe strada cu același nume, dar în partea de nord a Bucureștiului, lângă 
Televiziunea Română și vis-a-vis de casa regizorului Sergiu Nicolaescu. Într-un fel 
seamănă și casa, dacă stau să mă gândesc. Casa Melik, în schimb, este una dintre 
cele mai vechi din București și ceva mai încărcată de istorie. E veche de 250 de ani și 
se spune că, în 1848, proprietarul său, Iacob Melik, i-ar fi ascuns în pod pe niște im-
portanți revoluționari. Vara este o adevărată oază de liniște, iarna una de nostalgie, 
mai ales dacă niscaiva zăpadă s-a așezat pe vegetația ațipită din grădină. 

M-am dezmeticit când am auzit râsul iubitei mele când a văzut că prins de dis-
cuție am ieșit de mult de pe Vasile Lascăr, pe care am străbătut-o în întregime și am 
ajuns undeva prin zona Circului de Stat, unde statuia prințului Rainier de Monaco 
ne-a întâmpinat. Mi s-a părut că ne dă bună seara și ne invită în Parcul Circului, 
acolo unde cândva, cu mulți ani în urmă, o fetiță frumoasă, pe nume Andreea, a 
eliberat în lac un peștișor spre a fi Regele Parcului. 

Era ca într-o altă seară când ne-am luat de mână și după ce am trecut prin par-
cul în care greierii adormiseră cu viorile pe piept și am pornit pe Barbu Văcărescu, 
spre Promenada Mall, unde ne-am uitat la un film în aer liber. La plecare, am luat 
un Le Boucher, un vin românesc, parcă un cabernet și am gătit acasă, într-un deplin 
anonimat urban, cu unt și piper, cu pahare cu picior și o candelă, cel mai bun antri-
cot de vită. La București, orașul florii de migdal. 



AUDITIV

Acustica urbană zilnică. De la poluare fonică  
la muzica orașului

Răzvan Ioan Dincă

Expresie a solidității interioare și de asemenea a sensibilității umane, frecventarea 
muzicii este o premisă a echilibrului unei societăți. Nu voi vorbi (deși de multe ori 
are legătură) despre calitatea artistică sau managerială a instituțiilor sau entităților 
ce prezintă muzica acum. Ci voi încerca să survolez domeniul fără a exemplifica 
prioritar și fără a folosi sau cita prea multe surse. 

Daca în conformitate cu Shakespeare teatrul este o oglinda a societății, te în-
trebi ce este muzica. Teorii complexe plasează muzica în sensul subliminal al exis-
tentei noastre, ca un limbaj ce atinge cortexul și excită emoțional și subconștient 
cele mai profunde laturi ale receptorului, preponderent uman, ajutând la eliberarea 
hormonului fericirii, al satisfacției precum și declanșând valuri de adrenalina.

(Anecdotic dar nu lipsit de sens: un șeic, îndrăgostit de o firma celebră de echi-
pamente de redare muzicală, nordică – se prezumă a fi perfectă –, făcea o inedită 
reclamă acesteia spunând – citez din memorie: “am cumpărat un sistem integral 
“xxxx” și după ce mi-am dotat casa am pus unul și în grajd, pentru cai și pentru 
câini”. Amestecul de snobism cu elitism, de afișare a nivelului de trai, cu apetența și 
înțelegerea unui sens superior al muzicii, este interesantă.)

Arhitectura și acustica sălilor de concerte
Separat de explicațiile tehnice dar și de prețiozități exagerate, acustica unei Săli 
contribuie în mod esențial la experienta muzicala perceputa de către spectator, fă-
când diferența între receptarea corectă a sensurilor artistice și o percepție defor-
mată, parțială, a operei ascultate. Crearea emoției și calitatea sa contribuie atât la 
consolidarea numărului de spectatori și calitatea lor cât și la perfecționarea aces-
tora din punct de vedere auditiv. Din păcate, deși gazda a unor evenimente im-
portante, Bucureștiul oferă un număr limitat de Săli cu acustică corespunzătoare. 
Astfel, conform standardelor minim acceptabile, Sala Radio, Ateneul Român, Sala 
Mică a Palatului și Opera Națională oferă o satisfacție sonoră aproape de standard. 
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Aici puteti găsi un studiu mai amănunțit: https://despreopera.com/2018/11/16/
cele-mai-bune-locuri-la-concert-acustica-bucurestiului/.

Sala Palatului, cea care găzduiește în decursul unei stagiuni cele mai multe eve-
nimente muzicale de toate genurile necesita amplificare – acesta nefiind un “defect” 
al salii ci o consecință fireasca a faptului că ea nu a fost gândită pentru evenimente 
de acest fel, sau cel puțin având un standard atât de ridicat. Locul principal de des-
fășurare al evenimentelor din cadrul Festivalului ”Enescu” este ajutat de elemente 
tehnice suplimentare pentru a putea să atingă nivelul minimal acceptat pentru o 
receptare aproape de normal. De altfel, performantele sunetiștilor care fac posibilă 
amplificarea Sălii Palatului în cadrul acestui prestigios eveniment sunt notabile, 
demersul fiind unul foarte dificil: să amplifici fără să se perceapă ca fiind un sunet 
artificial reprezintă o provocare.

Prin comparație, în lume, sălile de concert au o singura destinație, iar arhitec-
tura lor este gândită primordial în favoarea receptării optime, deci a acusticii. 

Public 
Segmentat în toate felurile din punct de vedere sociologic, circumscris în mare parte 
unei piețe sărace, publicul muzical din București are caracteristicile reprezentative 
în oglindă cu evoluția societății în ansamblul sau. Astfel, o parte a sa este compusa 
din cei pentru care muzica reprezintă un mod de viaţă. Diverși, cu vârste ce depă-
șesc semnificativ 45-50 de ani, ei sunt aceia pentru care fiecare eveniment muzical 
reprezintă pe de o parte o noua ocazie pentru a compara cu trecutul, cu istoria trăi-
tă sau ascultată de ei dar și prilej pentru hrana săptămânală sau bisăptămânală fără 
de care nu pot, efectiv, trăi. Dependenți și pasionați, diverși (atât oameni înstăriți 
cat și modești material), sunt o comunitate relativ mică, ce nu lipsește de la niciun 
eveniment semnificativ din paleta universului musical bucureștean. Cunoscători 
autentici, se identifică între ei, au rigorile lor, tabieturile, preferințele, pasiunile și 
animozitățile duse uneori la extrem. În mod ciudat, sunt toți apropiați într-un fel 
sau altul de aceasta lume și sunt actanți, din poziții diverse, în lumea culturală. De 
multe ori, acest public este cel care influențează schimbarea unor directori de in-
stituții, distribuții, repertorii, salarizări sau chiar înființări și desființări de entități 
culturale. Lumea lor, fără legătură directă, la vedere, cu muzica, o influențează, o 
augmentează; uneori o perturbă, alteori o ajuta. Muzica, mai mult poate decat alte 
arte, creează dependență și deci pasiuni. Comunicarea între artiști și acest tip de 
public (aproape fanatic și dependent), este una strânsă; artiștii comentează pre-
zența sau absența unora dintre acești obișnuiți și cunoscători, aceștia din urmă 
sunt atenți la starea artistică a celor de pe scenă sau din fosă. Rareori însă aceste 
coabitări devin publice și rareori sunt cunoscute, cu excepția acestui cerc restrâns. 
În sens sociologic, estimez acest tip de public într-un procent de 3-5% din total 
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public. Mai degrabă discreți și singuratici, preferă să vadă toate reprezentațiile unui 
spectacol sau să asculte diverse interpretări ale unei simfonii, o simplă schimbare a 
tenorului sau a sopranei la operă sau a solistului instrumentist de la concertul sim-
fonic este suficient ca ei să fie prezenți din nou. Unii dintre aceștia – ușor capturați 
de propriile păreri despre mediul muzical – ajung să se confunde cu artiștii, trecând 
cu ușurință granița înspre a se considera mici Pavarotti (sau mari). Printre ei sunt 
intelectuali autentici, observatori fini și severi totodată ai artei interpretative, că-
utând o hrană spirituală și o valoare artistică ce poate transcende vremurilor, cău-
tându-și inspirația și gura de spiritualitate pentru a supraviețui propriilor meserii, 
vieți, destine. Pentru unii ca aceștia merită să nu ratezi vreodată o notă dificilă, 
merită să atingi un standard de interpretare ce nu poate fi perceput de mulți. Dacă 
reușești, știi doar că unul, într-un rând, cu ochii semiînchiși, are un zâmbet de sa-
tisfacție și merge acasă îmbogățit. 

O categorie mai largă este reprezentată de aceia pentru care participarea la 
spectacole sau concerte reprezintă o obișnuință… periodică. Trimestrial, poate pu-
țin mai des, vin în general la premiere sau la exclusivități, într-un mediu în care pot 
fi remarcați și pentru care se pregătesc elaborat, valorificând latura sociala și de 
standard al prezenței în acest mediu, dar fiind totodată și avizați – un public nece-
sar și generos, iubitor a ceea ce se întâmplă pe scenă, pentru care artiștii sunt eroi 
și pentru care spiritul critic se rezuma la judecăți de valoare de genul: mi-a plăcut 
sau nu spectacolul, concertul, etc. De la serviciu merg acasă, se îmbracă frumos, 
rezervă masa la restaurant înainte și în genere vin însoțiți ori de același grup de 
prieteni cu care ritualul își îndeplinesc scopul ori cu new entries pe care doresc sa îi 
inițieze . Legitim, acest public ar trebui să constituie procentul cel mai semnificativ. 
Nu este. El de altfel este publicul nealterat, deschis pentru a primi emoția reală, nu 
cea capturata de prea multe informații sau prejudecăți, fara pretenția ca stand în 
preajma artiștilor devin brusc și ei dive. Pentru ei, participarea la aceste evenimen-
te reprezintă deja o tradiție. Ei încep să își ducă și copiii; poate unii dintre ei sunt 
la a doua sau a treia generație de astfel de spectatori. Cea mai numeroasă categorie 
este aceea a publicului care vine ocazional și întâmplător la spectacole și concerte. 
Pentru ei, aceasta experienta este rară, de multe ori nesatisfăcătoare dar necesară 
pentru a bifa participarea, ca fiind ceva inedit. Mânați de curiozitate și rămânând 
la acest nivel, publicul acesta nu dispune de dorința de a persevera și de a acumula 
cunoștințe, spre a deveni permanent și dependent.  

Mediul muzical
Aflat inainte de declanșarea pandemiei într-o însemnată dezvoltare, mediul muzi-
cal bucureștean împarte oferta în două categorii majore: inițiative private și servi-
ciul public. 
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Instituțiile publice sunt de asemenea împărțite în două, din punctul de vede-
re al finanțatorilor: adică o parte aparțin Ministerului Culturii (Filarmonica ”George 
Enescu”, Opera Naţională, Teatrul National de Operetă și Musical “Ion Dacian”, Tea-
trul “Ambasadorii”, Centrul Cultural “Tinerimea Română” cu a sa Orchestră Naţională 
de Tineret și cu Corul “Preludiu”, Corul “Madrigal”. Primăria Capitalei subvenționea-
ză Opera Comică pentru Copii, Teatrul “Stela Popescu”, Teatrul de revista „Constan-
tin Tanase”. „Orchestrele si Corurile Radio Romania” (Sala Radio) sunt finanțate de 
către Societatea Romana de Radiodifuziune, fiind o anexa a Radioului public. 

Zona privată este reprezentată mai degrabă de către inițiative antreprenoriale 
care folosesc aceleași resurse ca și cele de care dispune statul (angajați, Săli, instru-
mente) doar că puse în contexte diferite.  Practic, în zona privată nu putem vorbi 
despre o altă lume muzicală ci, preponderent, despre aceeași, prin inventarea unor 
idei noi și accesarea tot de resurse ale statului (fonduri, granturi, campanii) iar mai 
apoi angajarea aceleiași baze de muzicieni, de altfel limitată, a Bucureștiului. Într-o 
perioada, cele 3 mari orchestre ale Bucureștiului (acum 4 cu Orchestra de Tineret), 
aveau angajați comuni. Astfel, partida de corn era împărțită între Operă, Filarmo-
nică și Radio. Iar Orchestrele cu titluri diverse sunt de fapt instrumentiști din cele 
4 orchestre adunați pe criterii de compatibilitate ori cu antreprenorul cultural ori 
cu dirijorul. Într-un fel e normal: un instrumentist performant are nevoie de stabi-
litate financiară, de condiţii de repetiţii și de studiu, de materiale de orchestră, de 
instrumente și consumabile. Ori zona privată nu își poate permite menținerea unui 
astfel de pachet și unui astfel de standard. Deci instrumentiști de calitate free-lan-
ceri nu există și prin urmare ceea ce spuneam mai devreme este astfel demonstrat.

O potențială lume a viitorului
Locuiesc pe strada Știrbei Vodă. Abrupt, experienta mea pornește de la aceasta 
stradă muzicala. Ea începe cu Ateneul Român, trece prin fata Sălii Mici a Palatului, 
Sala Mare a Palatului, apoi Conservatorul, urmează Sala Radio (puțin distanțată de 
stradă, dar asociată zonei descrise), Opera Naţională și ca o metafora a stadiului 
dezvoltării, în paragina, Casa Radio, proiectul început în vremuri predecembriste și 
neterminat în vremurile contemporane. Aș începe de aici. Aceasta stradă ar fi legi-
tim cred sa se numească, fara teama de a exagera, Calea Muzicii. Înverzită de Parcul 
Cișmigiu, el însuși având sens muzical, atât prin faptul că nu rareori găzduiește 
evenimente de gen fiind și sursă de inspirație pentru cei ce s-au perindat în zonă. 
Loc al romantismului interbelic și al diversității de expresie socială acum, Cișmigiul 
este centrul acestei oaze muzicale născute mai mult sau mai puțin din întâmplare 
urbanistică, nu în baza unei strategii.

Dar, să construim, pentru exercițiul imaginației, o lume distopică, o utopie, 
care să ne facă să vedem cum ar putea arăta o astfel de zonă populată în mod voit 
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cu sens muzical. Semafoarele sa aibă semnalele acustice în acorduri muzicale; re-
staurantele să poarte denumiri inspirate din lumea muzicii și seara să ofere live-uri 
diverse. Cafenele să aibă cafea și ceai pe rețete băute de muzicieni români și străini; 
pe acoperișurile clădirilor să se supraînalțe spații de co-working și hub-uri cu con-
ținut musical; Primăria sa cumpere de pe piață sau să pună la dispoziție din fon-
dul propriu locuințe pentru muzicieni. Magazine de instrumente muzicale, lutieri*, 
acordeori. Birouri de impresari. Sedii de Asociații și Fundații. 

Capacitatea acumulată într-o singură seară  în toate spatiile ce se află în sta-
re de funcționare în zona delimitată mai sus este de aproximativ 7800 de locuri. 
Prezumtiv, în fiecare seară, 7800 de spectatori pot fi prezenți în această zonă. E 
suficient oare pentru a fi o piață reală pentru industria Horeca din zona? La aceasta 
se adaugă potențialul nelimitat al Cișmigiului, în care poti face muzica să cânte 
din copaci pana la concerte live și zona experimentala. La aceasta comunitate de 
spectatori potențiali s-ar adaugă, virtual vorbind, și aproximativ 800 de artisti plus 
personal auxiliar. Pe lângă aceștia pot participa la creșterea comunității și rudele 
lor, cei cărora apropierea de artiști le provoacă stări, emoții deosebite. Și totodată, 
se știe: lumea muzicienilor interferează cu cea a teatrului, a artelor plastice, a lite-
raturii. Cum ar fi ca plata la restaurant să se facă pentru artiștii prezenți printr-o 
contra-prestație (recital, workshop, concert, tablou, sculptură, poezie? Cum ar fi 
ca fotografi specializați în digital marketing sa surprindă această atmosferă? Cum 
ar fi ca specialiști în online content să posteze permanent? Și din colturi neștiute, 
pentru cei care nu au acces din considerente diverse, sa poată accesa sub forma 
unui streaming de calitate aceasta “lume”? și într-un exces de digitizare, sa creăm 
token-uri cu conținut artistic, care nu vor putea fi niciodată modificate, în sistem 
block-chain? Generatoare de criptomoneda artistică? Cum ar arata oare Stirbei 
Voda? Și mai ales, cum ar suna? Aceasta a fost distopia.

Realitatea:
Toate aceste spații functionează parțial. Ateneul și Sala Radio au câte unul, 

maxim două concerte pe săptămână iar Sala Palatului nu are o direcție estetică, ea 
reunind o gamă foarte largă de evenimente culturale, majoritatea discutabile în 
ceea ce privește valoarea. Sala mică a Palatului este aproape închisă. Opera cred ca 
are cele mai multe spectacole, jucând de aproximativ 4 ori pe săptămână. Deci nici 
măcar 40% din potențial nu este speculat. Oferta de restaurante este minimală, va-
riantele de petrecere în comun a unor experiențe sunt inexistente. Aceste clădiri își 
deschid porțile cu 1 maxim oră inainte de spectacole sau concerte și le închid jumă-
tate de ora după. Spectatorul meloman vine în principal pentru muzică iar celelalte 
categorii de spectatori nu cunosc alt tip de variantă decât aceasta: iau bilet, merg 
la concert, ajung la limita începerii cand este toamnă-primăvară căci nu au de lăsat 
haine la garderobă și pleacă repede, ca sa iasă din parcare (unde ea există). Aceas-
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ta este cutuma. Neexplorarea acestei resurse se simte în comportamentul specta-
torilor, consumatori sporadici, pentru care mersul la concert nu se transformă în 
ritual, care sa acționeze prin fapte simple spre atingerea unui satisfacții ce ar putea 
crea dependență. Obișnuința, ritualul, latura educativă, programatică, lipsește în 
comportamentul publicului din Bucuresti. 

Universul sonor al Bucureștiului este disproporționat atât în timp cat și în 
spațiu… cu variații semnificative. Spre exemplu, prezenta o data la doi ani a  Fes-
tivalului ”Enescu”, plaseaza Bucurestiul ca destinatie în elita mondială a genului. 
Este însă un demers meteoric și din păcate adresat unui același public deja convins, 
împărțit la rândul sau: melomanii – atât români, cât și străinii care pentru un preț 
modic pot găsi laolaltă cele mai valoroase orchestre și artisti – și snobii (cei care 
devin melomani doar pe durata acestui festival și care brusc sunt cuprinși de magia 
muzicii, în fapt mimând un standard social și cultural de tip “must be”). 

Bucureștiul pe agenda muzicală a lumii
Nu aș vrea să enumăr evenimentele care pun Bucureștiul pe harta muzicală a Euro-
pei sau a lumii. Nu sunt nici critic și nici istoric muzical. Mă voi rezuma să exprim 
punctul de vedere al unui manager cultural și de asemenea regizor  și “spectator” al 
lumii muzicale internaționale, la rându-mi un barometru subiectiv al acestei vieți 
sonore pulsatorii. Am făcut această introducere necesară pentru a atrage atenția 
cititorului că ceea ce urmează reprezintă strict o opinie.

Pe harta muzicală a lumii existăm prin artiști. Acest enunț este o certitudine. 
De la interpreți de înaltă valoare care performează în mari orchestre (numărasem 
la un anumit moment dat câteva zeci în poziții artistice de prim rang), la balerini, 
de la solisti instrumentiști la excepţionale staruri vocale, românii sunt cunoscuți 
în lume ca fiind talente individuale care reușesc să își clădească cariere și să obțină 
victorii profesionale certe și de lungă durataă. Aparițiile lor sunt aleatoare și arare-
ori au avut șansa unei cariere în România. În majoritate, din cauze care îmi scapă, 
au facut cariere internaționale direct, fiind respinși sau ignorați de propria țară. 
Lista este lungă. Și spre surprinderea mea, aceasta nu încetează să se completeze, 
aflând că în continuare pepiniera aceasta de talente numită România continuă să 
ofere o pleiadă de resurse artistice lumii muzicale mondiale. În paralel, adică în 
România, nivelul artistic continuă să fie unul mediu către performant. Excepții și 
rarități demonstrează o adevărată vocație muzicală a nației ce nu este pusă pe un 
făgaș al repetabilității, al predictibilității și aprecierii de către factori de decizie din 
zona culturii. Harta muzicală a lumii presupune astfel locuri fixe. 

Un al doilea fenomen cu excepția celui ce vorbește despre talente individuale 
este acela al evenimentelor. Unele dintre festivalurile și concursurile muzicale au 
un nivel foarte ridicat din punct de vedere calitativ. Dar acest aspect din punctul 
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meu de vedere nu aduce de la sine poziționarea Bucureștiului pe harta culturala 
câtă vreme aceste evenimente nu sunt și o consecință a unor derulări repertoriale 
și de stagiune consistente care să fie încununate prin comparație, sinteză și alătu-
rare de invitați prestigioși din întreaga lume, creând emulație și o lume muzicală 
fremătândă zi de zi. Cele două mari evenimente care pun pe harta Bucureștiul ca 
și destinație de turism cultural sunt Festivalul Internațional ”George Enescu” și 
”RadiRo” (Festival ce reuneste orchestrele celor mai importante radiouri publice 
din lume, unic pe plan mondial). În ambele cazuri meritul este al organizatorilor, 
conținutul și valoarea acestor două evenimente fiind dat preponderent de către 
invitații straini.

Nu poti cuantifica România doar prin prisma excepțiilor sau a jucătorilor care 
îmbracă tricoul altor entități. Este necesar ca la nivelul local (în sens de național) 
performanța artistică să aibă un standard care sa atragă atenția asupra potenți-
alului și asupra viziunii culturale pe care această țară o are. Valorificând talente, 
promovând în mod real cultura națională, intrând în colaborări internaționale va-
loroase și construind o rețelistică cu sens, totul întâmplându-se în formă repetiti-
vă, pentru a se consolida și a deveni o obișnuință – având în vedere că performata 
este termenul ce definește afișarea pe harta lumii. Repertoriile teatrelor lirice și 
stagiunile simfonice nu au anvergură internațională și nu consolidează o viziune, o 
strategie și o estetică culturală, nefiind urmărite scopuri și nefiind trasate direcții. 
Gândite la întâmplare, programele instituțiilor culturale bucureștene pendulează 
între tributul plătit conservatorismului și așteptările unui public facil și mici exer-
ciții vizionare, rare, generate de obicei de către artiștii invitați sau de către anumite 
cerințe contextuale (vezi spre exemplu același Festival ”Enescu” ce solicita o dată 
la doi ani producții speciale). Din cunoștințele mele, niciuna dintre instituțiile im-
portante ale Bucureștiului nu sunt acum membre ale vreunei rețele internaționale 
de specialitate. Inovația, dezvoltarea tehnologică, noile direcții estetice și curente 
artistice nu pătrund în universul ermetic bucureștean, privând astfel spectatorul 
dar și mediul artistic de energia unei vibrații cu caracter general-valabil, care i-ar 
putea plasa în elite ale lumii culturale. Lipsa unor coproducții cu instituții similare, 
lipsa de cosmopolitism instituțional și de deschidere către cooperare și schimb de 
experiență aduc în plan secund poziționarea Bucureștiului pe harta menționată și 
plasarea acestuia într-o zonă aproape neidentificabilă ca și relevanță. Trend-setterii 
și influencerii domeniului la scară mondială continuă să fie interesați de talentele 
noastre, de valorile individuale și uneori de onorariile mari acordate pentru anumiți 
invitați cu ocazia unor evenimente festive lipsite de importanță, dar ignoră Bucu-
reștiul în ceea ce privește așezarea la masa jucătorilor reali. Obedienta instituțiilor 
reprezentative de a accepta un statut de jucător de clasa B în context internațional, 
justificând lipsa de finanțare, condițiile inferioare ale sălilor sau salarizarea defici-
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tară nu mai sunt valabile. Consider că Bucureștiul, strategic vorbind, este plasat de 
așa natura încât să poată să constituie un pilon important de afirmare și valorifi-
care culturală. În opinia mea, pașii ce trebuie urmați pentru o creștere substanțială 
a nivelului artistic și de asemenea al publicului spectator/receptor ar trebui să fie: 

•  introducerea în programa preșcolară și școlară a studiului unui instrument 
muzical;

•  sprijinirea prin punerea la dispoziție de logistica (săli, instrumente, forma-
tori) amatorilor și încurajarea înființării unor orchestre, formații, trupe, coruri de 
amatori; 

•  identificarea și dezvoltarea unor centre culturale muzicale în cartiere, cu nu-
măr mic de locuri (300-500) și finanțate de primăriile de sector, cu repertorii și 
artisti angajați și program gândit corespunzător; 

•  ridicarea instituțiilor-simbol (Opera, Filarmonica) la nivel de instituții stra-
tegice; înființarea unui Board of Trustees și implicarea unor mari nume internațio-
nale dar și locale în trasarea strategiei lor pe termen scurt, mediu și lung; 

•  stabilirea în mod real și pe criterii ce țin de lumea businessului mai degrabă 
a unor indicatori de performanță (KPI) pentru manageri și corelarea acestora cu de-
mersul cultural european și Mondial, precum și acordarea acestora a unei libertăți 
mai mari în selectarea și modul de contractare a resurselor umane; 

•  relaxarea și deblocarea posibilității ca instituțiile publice să își facă marketing 
și formarea sau atragerea unor agenții de marketing top 10 în zona culturală; 

•  gândirea ambidextră cu privire la politica de preturi: pe de o parte produse 
cu preturi accesibile, subvenționate, pe de altă parte, produse cu preț de piață mare, 
care să ridice nivelul de interes și de calitate; 

•  facilitarea atragerii de fonduri suplimentare prin măsuri fiscale coroborate 
cu KPI-urile mai sus enunțate; 

•  recompensarea managerilor prin procente alocate din banii atrași din surse 
private sau pentru depășirea KPI-urilor; 

•  posibilitatea ca serviciile de suport managerial sa fie furnizate de către en-
tități private, auditate Big Four (accounting, sales, legal, HR, IT, marketing, etc); 

•  posibilitatea ca managementul entităților publice să fie asigurat de către 
companii specializate, nu neapărat de către persoane fizice; 

•  split-uirea postului managerului în două: management general (administra-
re) și management artistic; 

•  obligarea prin KPI a managerilor să intre în rețele internaționale, să stabi-
lească cooperări, burse, rezidente, și să îndeplinească criteriile cutumiare și de bune 
practici cerute pentru accesarea acestora; 

•  sprijinirea cercetării și finanțarea intervenției noilor tehnologii în artele 
spectacolului; 
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•  digitizarea managementului și folosirea instrumentelor online; 
•  posibilitatea concesionării către entități private ale unor activități de interes 

public, cu condiția respectării unor principii ce tin de conținut și misiune; sprijini-
rea antreprenorialului cultural și acoperirea de către stat a diferenței negative intre 
costul evenimentului și încasările din ticketing, cu stabilirea unei cote de profit 
intre 8-16%; 

•  construirea cu celeritate a unei săli de concerte de 2000 de locuri cu acustica 
optima, pentru evenimente muzicale de top cu adresabilitate medie.

Addendum. Muzica post pandemie: #CovidOpus2020 
Cand am început să scriu aceste gânduri de abia se declanșase pandemia. Pe măsură 
ce scriam, imi dădeam seama că tot ceea ce elaboram va avea cel mult un rol docu-
mentar. Aproape nimic nu se mai potrivește în ceea ce cred ca va însemna specta-
colul viitorului. Esența schimbării va fi aceea a modului în care oamenii vor percepe 
emoția. Scopul în sine al actului artistic, inclusiv al muzicii, este acela de a găsi un 
receptor pentru artistul care își exprima autentic în forma artei sale viziunea asu-
pra vieții. Teatrul are nevoie ca spectatorul să fie prezent în interiorul său. Teatrul 
este definit de expresia sa live. În scoală am învățat că pentru a putea exista teatrul, 
prima premisă este să existe un actor și un spectator. Și pentru ca ei să comunice 
trebuie să coexiste în același spațiu și să poată avea un schimb de fluxuri energetice 
care să le potenteze ambilor starea. Plecând de la această premisă, cum va arăta arta 
viitorului? Dar orașul viitorului în care noua artă își va caută sensul? Va putea onli-
ne-ul sa rezolve tehnologic transmiterea fluxului de energie dintre public și artisti? 
Transbordând spațiul fizic într-unul virtual, cu același efect? Acesta să fie acum 
pasul facut de umanitate? 

Cred că nevoia de imersie a spectatorului va crește. Cred că după izolare, pe 
termen scurt și chiar mediu, oamenii vor fi temători… vor socializa greu… se vor 
aliena sociologic vorbind – daca este permis un astfel de termen. Astfel, vor avea 
nevoie de emoție pozitiva, de sens înalt în viaţa lor, de imersie în lumea frumoasă 
a imaginației și a emoției. Cred că participativul va fi foarte important. Cred că im-
plicarea spectatorului în experiența artistică și oferirea unui buchet de senzații va 
fi necesară. Cred că autenticul, valoarea, simplitatea dar și complexitatea emoției 
vor atrage. Cred că arta va avea rol în reintegrare și în reconfigurare a lumii noi. 
Și că împreună cu tehnologia va contribui la renașterea unei noi trepte evolutive. 
Un mare avantaj al muzicii este acela al calității trans-lingvistice și a limbajului 
abstract. Minunea muzicii va contribui la alimentarea spirituală a lumii, va ajuta 
la repararea psihicului social afectat și va oferi, în liniștea mașinilor electrice și a 
alunecării trotinetelor și a bicicletelor, un univers sonor ce va hrăni omul reinven-
tat. Omul cu masca, care se depersonalizează astfel, dispărându-i de la vederea în 
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public mare parte din față (masca=personaj=personalitate în lb greaca); omul ce va 
purta haine având dublu rol: sanitar și estetic, omul temător de a atinge alt om, de 
a sta alături în comunități, devenind agorafob prin ordonanță militară, omul care 
va lucra și va învăța de acasa, omul procedurizat de companii, omul care va redes-
coperi natura și viaţă la țară – ce sens are să locuiești în urban cand muncești online 
?! – omul acesta își va căuta sensul în abstractul muzical și va căuta participarea în 
experiența specială a artei. 

Și dacă nu o va face el voluntar, pentru a se menține pe o scară socială în evo-
luție și cu psihicul întreg, o vor face alţii pentru el…



Peisajul sonor al Bucureștiului

Norela-Liviana Costea

Atunci când construiește o clădire destinată desfășurării evenimentelor muzicale, 
un arhitect ia negreșit în calcul factorul acustic în vederea propagării calitative a 
sunetului sau, în cazul muzicii electronice, izolarea fonică eficientă pentru a reduce 
impactul sonor exterior. De cealaltă parte, atunci când construcțiile sunt destinate 
activităților colective (locuințe sau birouri), din ce în ce mai mulți arhitecți apelează 
la expertiza specialiștilor în corecție acustică pentru a se asigura că sunetul propa-
gat dintr-un apartament (sau birou) în celălalt, este dus către minim.

În ultima vreme însă, tot mai mulți arhitecți pun problema acusticii exterioare 
a clădirilor, aceasta având o influență majoră asupra comportamentului locuitori-
lor. Pentru ca mediul acustic de fond să genereze cât mai puțin disconfort, se ela-
borează planuri urbanistice1 care iau în calcul acustica exterioară a edificiilor – se 
construiesc clădiri cu pereți din materiale fono-absorbante, se gândește acoperirea 
altora cu „plante cățărătoare” sau se creează spații verzi. 

Cu siguranță desenul acustic din București nu arată ordonat, ca o partitură de 
Mozart... Dar atunci ce peisaj sonor pictează un mediu ambiental cu o paletă atât de 
mare de culori muzicale? ...Bucureștiul este un oraș care, în opinia celor mai mulți 
turiști, își găsește farmecul tocmai în diversitatea stilistică a peisajului dat de for-
mele clădirilor, străzilor, parcurilor sau piețelor.

Cum nu sunt în măsură să elaborez propuneri urbanistice coordonate acustic 
sau să sugerez planuri de construcții care să se „acordeze” precum un instrument 
pentru a produce o muzică metropolitană plăcută publicului sau măcar tolerabilă, 
am să analizez cele mai importante intervenții acustice care formează peisajul acus-
tic al micului Paris. Așadar: 

Ce acustică exterioară are orașul? 
Încercați să vă imaginați o partitură magistrală de orchestră în care fiecare clădire, 
fiecare stradă, parc sau piață, fiecare vietate contribuie la crearea acestui peisaj so-

1   https://worldcrunch.com/smarter-cities-1/sounds-of-the-city-why-urban-acoustics-matter
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nor*. Îl numesc peisaj sonor pentru că, înțelegeți deja, materialul muzical nu este 
alcătuit din obișnuitele note muzicale, ci din forme, linii, activități pe care acest 
oraș le întreține în fiecare moment.

Bucureștiul este un oraș în care găsim imobile din perioada interbelică lăsate 
uitării, recondiționate sau aduse aproape de kitsch (uneori chiar depășind această li-
mită) alături de blocuri impersonale din beton sau de clădiri înalte de birouri ridica-
te de lumea corporatistă a ultimelor decenii. Printre acestea, biserici mici sau mari 
din aproape toate confesiunile lumii se ivesc precum pauzele din partitură, edificii 
ce de multe ori au rămas un simbol al stabilității culturale, chiar și atunci când au 
fost strămutate sau distruse2. De la primul pupitru conduce vioara concert-maes-
trului – Casa Poporului – cel mai impresionant element al acestei secțiuni, cu ocazi-
onalele ei momente de solo. Palate, mai mari sau mai mici, locuite acum de chiriași 
clandestini sau redate folosinței publice ca muzee, restaurante sau cu orientări care 
mai de care mai diverse, creează muzică alături de casele pe care procesul de siste-
matizare nu le-a mai ajuns, sau lângă noile centre comerciale. Școlile, universitățile 
și alte centre de educare a minților a căror activitate continuă aproape neîntrerupt 
de zeci de ani, clădirile aflate în slujba locuitorilor ei... și, chiar în mijlocul acestora, 
un leitmotiv3, Centrul Vechi – polifonie de construcții, diversitate de sonorități ce 
încarcă mediul sonor bucureștean aproape fără întreruperi. Asemenea secțiunii in-
strumentelor cu corzi, aceste clădiri creează o muzică aproape continuă, chiar și în 
timpul pauzelor... Chiar și în timpul pauzelor, asemenea instrumentelor cu corzi, 
aceste clădiri au permanent nevoie de întreținere (acordaj), acces la utilități și con-
sumabile (arcușe, călușuri, tocuri...) sau întreținere exterioară (reparații)...

Bucureștiul este un oraș în care găsim străzi din perioada interbelică pavate cu 
piatră cubică de acum aproape un secol, printre care s-au rătăcit dale de ciment fără 
personalitate (așa cum nu toți muzicienii au acces la instrumente de calitate). Aleile 
dintre blocuri turnate din ciment dur pentru a rezista intemperiilor, întrerupte de 
fâșii de nisip sau pavaje din cauciuc destinate activităților sportive, trotuarele-scări 
din parcuri ori dintre blocurile construite în micile dealuri din Câmpia Bucureștilor, 
toate generează note ce își împletesc polifonic melodia cu cea a corzilor. Bulevarde-
le mari, asemenea portativelor, aglomerate zilnic de sute de mii de vehicule într-un 
haos controlat de indicatoare de circulație pe care, la fel ca notațiile muzicale, (doar) 
unii le înțeleg. Podurile și pasajele, structuri masive din beton și metal încadrează 
peisajul precum tuburile orgii, iar în mijlocul acestora, un leitmotiv, Centrul Vechi: 
polifonie de străzi și aceeași diversitate de sonorități stradale ce încarcă mediul 
sonor bucureștean aproape fără întreruperi. Asemenea impresionantei orgi, mai 

2 https://adevarul.ro/cultura/istorie/salvatorul-bisericilor-condamnate-ceausescu-fost-de-
corat-patriarhie-87-ani-fost-inginer-comunism-numeste-eugeniu-iordachescu-1_57c8097f5a-
b6550cb8478cc6/index.html

3   https://dexonline.ro/definitie/laitmotiv



1660 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

puțin supusă schimbărilor dramatice (precum demolările), dar permanent afectată 
de intemperii (diferențe de temperatură sau umiditate) și în nevoie de întreținere 
frecventă, străzile aștern fundamentul pe baza căruia se orientează celelalte inter-
venții.

Bucureștiul este orașul în care găsim legendarul tramvai, el însuși subiect al 
unor balade urbane – simbol al laicizării muzicii orașului. În aceeași gamă de culori 
se ivesc troleibuzele – acele demodate instrumente de care ne-am putea lipsi (dar 
ce-ar fi muzica fără gonguri?), autobuzele – mici monștri ce înghit și leapădă călători 
după bunul plac al orașului (timpani ce generează zgomote ritmice, robuste), iar în 
adâncurile orașului, răsunând ritmic, metroul (precum tobele mici și mari), dând 
viață planurilor cotidiene ale fiecăruia dintre noi. Ocazional, intervențiile elicopte-
relor aterizând pe vârfurile orașului – clopote mecanice, incluse în partitura-state-
ment. Din ce în ce mai des, aglomerând câteodată nejustificat partitura, claxoanele 
autovehiculelor, sirenele auto-utilitarelor – trianglul, cinelele și diverse alte instru-
mente de percuție – semne de semeție stilistică pe care însă i le iertăm orașului, căci 
ne sunt simbol al libertăților. Chiar în mijlocul acestora, un leitmotiv, Centrul Vechi: 
aceeași polifonie de mașini și mașinării cu același scop, consolidând diversitatea de 
sonorități ce încarcă mediul sonor bucureștean aproape fără întreruperi. Le vedeți? 
Le auziți? Sunt permanent acolo, în spate de tot, acaparând din timp în timp peisajul 
sonor al Bucureștiului... instrumentele de percuție, monștri prietenoși fără de care 
partitura s-ar grăbi spre nicăieri, împotmolindu-se până la urmă.

Bucureștiul este un oraș în care găsim (încă) și zone verzi sau zone dedicate 
activităților fizice și de relaxare, și ele cuprinse în versurile unor menestreli ai seco-
lului trecut. Suflul copacilor, plămânii orașului, completează deseori peisajul sonor 
precum flautele merg deseori la unison cu intervențiile secțiunilor de viori, iar dacă 
nu le pot urma îndeaproape, se intercalează delicat. Mesele de șah din parc ce-și 
așteaptă cuminți rândul, câinii, toate soiurile de amfibieni ce populează lacurile și 
celelalte vietăți care populează parcurile, motive de bucurie pentru copiii și bunicii 
nerăbdători să le viziteze, laolaltă aduc în partitură secțiunea suflătorilor, pe care 
vă chem să-i imaginați: piculina – copiii, clarinetul – bunicii, oboiul – păsările, fago-
tul – câinii... sau poate alta este imaginea sonoră pe care o creați, dar chiar lângă ele, 
un leitmotiv, centrul istoric: polifonie de spații de relaxare, înconjurate de heleșteie 
și crânguri, diversitate de sonorități ce încarcă mediul sonor bucureștean aproape 
fără întreruperi.

Bucureștiul este orașul în care găsim concentrări urbane ocazionale sau con-
stante: piețe, târguri, festivaluri, intervenții generatoare de pete sonore din culori 
tari. Divers colorate, piețele ar suna în timbrul trompetelor – poate cam stridente, 
dar indispensabile oricui își dorește să scrie o lucrare de dimensiuni mai mari... 
Iar târgurile, acel deliciu al sărbătorilor importante, târgurile ar sufla în muștiucul 
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cornilor. Motive de extaz pentru cei mai tineri, iar pentru ceilalți – motiv de îmbu-
fnare, festivalurile pot suna doar a trombon și tubă (ori le iubești, ori le urăști, nu 
e cale de mijloc, dar oricum nu se poate fără ele). La originea acestora, un leitmotiv, 
Centrul Vechi: polifonia piețelor, târgurilor și a festivalurilor, diversitate de sono-
rități ce încarcă de sute de ani mediul sonor bucureștean aproape fără întreruperi. 
Căci un lucru este clar: nu există simfonie mare fără trompete, corni, tromboni și 
tubă, alămurile din orchestră.

Bucureștiul este orașul în care găsim mulțime de fântâni arteziene, mai mici, 
mai mari sau foarte mari. După o perioadă de hiat, în care prezența acestora era mai 
mult de formă, în ultimii ani le vedem din nou funcționale (și mă refer în special la 
Fântânile Urbane din Piața Unirii – ce au devenit rapid un punct de atracție pentru 
turiști din țară și din străinătate). Fântânile arteziene sunt intervenția delicată din 
partitură, pe care uneori nici n-o sesizăm, dar fără de care pastelul sonor n-ar fi atât 
de bine închegat. Mă refer desigur la harpă. 

Și dacă vorbesc de ape, nu pot să o ignor pe cea mai importantă dintre ele: 
Dâmbovița, instrument impunător, care oferă sonorități impresionante dar care, 
de fapt, nu s-a integrat nicicând deplin în simfonia marelui oraș. La fel ca pianul, 
râul are din timp în timp intervenții în peisajul fonic, poate chiar asemenea leitmo-
tivului centrului istoric: polifonie de sunete albe, diversitate de sonorități ce încar-
că mediul sonor bucureștean aproape fără întreruperi. Asemeni pianului, râul nu 
știe a rămâne legat de partitura de orchestră. Potențialul creativ pe care îl oferă 
compozitorilor îl face de nestăvilit. El își continuă drumul către alte locuri, după ce 
„onorează” simfonia orașului cu prezența sa.

V-ați simțit vreodată nevoiți să vă opriți chiar din mijlocul unei activități oare-
care pentru a asculta ceva nedeslușit? 

Poate că sunt păsările ce cântă nestingherite la primele ore ale dimineții (peste 
tot în acest labirint de beton) cele care v-au făcut să opriți totul pentru câteva mi-
nute... poate stabilitatea pe care Râul o dă prin cursul stăvilit, constant, fără surpri-
ze majore, sau poate polifonia de muzici și vorbe din Centrul Vechi, un instrument 
ce, asemenea corului, poate lua forme atât de diverse, de cor de copii, cor de femei, 
cor bărbătesc sau mixt... 

Poate au fost toate odată sau poate nu a fost niciuna. Dacă, măcar odată vă 
veți fi oprit să priviți peisajul sonor pe care, pe rând sau împreună îl creează aceste 
imense instrumente (într-un palimpsest4 al celor imaginate mai sus), cred că vă 
puteți considera norocoși întrucât, pentru a asculta muzica orașului nu trebuie să 
fiți erudiți în arta sunetelor; muzica orașului e cântată tuturor.

Iar eu îndrăznesc să spun că, dacă am asculta mai mult această muzică a orașu-
lui, ne-am putea imagina și ce să facem ca ea să sune din ce în ce mai plăcut.

4   https://dexonline.ro/definitie/palimpsest
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*Descriere a acestui peisaj sonor impresionant găsesc în Simfonia a VIII-a de 
Gustav Mahler, pe care vă încurajez să o ascultați, de ce nu, imaginându-vă o zi din 
viața Bucureștiului.

Gustav Mahler – Simfonia a VIII-a, supranumită Simfonia celor o mie. Palimpsest



GUST/MIROS

Mâncarea ca expresie spațială a etnicității  
și hibridizării culturale1

Viorel Mionel

Mâncarea este, cum lesne se poate observa în societatea contemporană, un element 
specific culturii și, implicit, al identității grupurilor etnice. Alături de stil arhitec-
tural, muzică și port tradițional, mâncarea reprezintă epicentrul identităţii et-
no-culturale. Există, astfel, o serie de legături între hrană sau mâncare, muzică, stil 
arhitectural și vestimentația tradițională la nivel de “indicatori” ai valorilor cultura-
le. Mai bine spus, mâncarea, muzica, stilul arhitectural și portul ne duc cu gândul, 
atunci când le vedem sau “consumăm”, la un anumit grup etnic și la zona geogra-
fică din care face parte. Migraţiile internaţionale au mobilizat însemnate mase de 
oameni din diferite colţuri ale lumii, care s-au deplasat către alte spaţii geografice 
decât cele de provenienţă, în diferite scopuri. 

Aportul gastronomic al migrației
Cel mai adesea, în căutarea unui trai mai bun. În aceste circumstanțe, inserţia no-
ilor veniţi, cu precădere atunci când sunt în număr însemnat, reprezintă un aport 
cultural, cu precădere religios, arhitectural, culinar și muzical. Vizibile în peisajul 
urban sunt aportul arhitectural, cel religios (oarecum puțin vizivil în cazul Bucureș-
tiului) și cel culinar (tot mai prezent).

În astfel de circumstanţe, elementele specifice culturii (atât cele menționate, 
cât și altele), migrate odată cu grupurile etnice, sunt obiectul unor complexe pro-
cese de hibridizare temporală, și asta în ciuda sforțărilor susţinute de păstrare a 
autenticității și purității originale. Cazul mâncării este foarte sugestiv. Nu numai că 
este ținta multor pasinoați, etnici sau non-etnici, dar mâncarea este tot mai hibri-
dizată. De departe cel mai captivant caz este cel al mâncării asiatice sau al bucătări-
ilor naționale promovate de grupurile etnice provenite din spaţiul geografic asiatic. 
Mâncarea asiatică a suferit ceva modificări pentru a fi accesibilă publicului larg, 
chiar dacă a apărut, să spunem, ca o particularitate identitar-culturală a consumu-

1   Articol apărut pentru prima dată pe blogul segregare urbană (http://segregareurbana.blogspot.
com/) în data de 25 septembrie 2011.
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lui celor care au “migrat-o” în altă zonă geografică. Astfel, și în București, mâncarea 
chinezească, în special, dar și cele japoneză, vietnameză, arăbească, indoneziană, 
libaneză și iraniană în particular, au suferit ceva modificări, în primul rând pentru 
a fi comercializate mai ușor, iar în al doilea rând pentru a putea fi consumate de tot 
mai mulți doritori. Știm bine că mâncărurile provenite din Orient (fie el apropiat, 
mijlociu sau îndepărtat) sunt în general foarte picante, iar de aici adaptarea apărută 
prin diminuarea sau chiar eliminarea anumitor condimente picante din mâncare. 
Iar acest mic shift nu este decât una dintre componentele adaptării și hibridizării 
culinare locale.

Numărul mare al restaurantelor cu un anumit specific etnic stă (adesea) în le-
gătură directă cu numărul celor care consumă preparatele oferite de acestea. Prin 
urmare, un număr însemnat de etnici chinezi – cum este cazul din ce în ce mai des 
în București – solicită un număr sporit de restaurante cu specific chinezesc. Etni-
cii chinezi au extraordinara capacitate de a-și păstra specificul cultural oriunde în 
lume, în ciuda forțelor culturale locale de asimilare. De aici, probabil, și multitu-
dinea de elemente culturale apărute în spaţiu odată cu inserţia lor. În consecință, 
numărul restaurantelor chinezești prezente în București este un astfel de element 
cultural destul de vizibil (Harta 1).

Harta 1. Localizarea câtorva restaurante cu specific chinezesc în București, potrivit Goo-
gle maps

Afilierea culturală și influența asupra gastronomiei
Un alt aspect care se observă pregnant în spaţiul urban bucureștean este cel al afi-
lierii culturale, care este dat de afinităţile populaţiei autohtone pentru un anumit 
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spaţiu cultural și pentru gastronomia acestuia. Cum populaţia României este de 
sorginte latină, se poate aprecia că numărul mare de restaurante italienești și fran-
ţuzești, ori cele care provin din state de sorginte latină, sunt mai numeroase tocmai 
datorită acestei afinităţi. Cum altfel s-ar explica numărul foarte mare de restauran-
te cu specific etnic latin? Numărul italienilor și francezilor, pentru a-i lua în calcul 
doar pe aceștia, este nesperat de mic în București pentru a putea genera un asfel 
de aflux de restaurante cu specific culinar etno-național italian sau francez (Harta 
2). Sau poate că bucureștenii sunt iubitori de bruschetta, de pasta, de pizza sau de 
foie-gras și caviar. Retorica aceasta ar putea fi interesantă dacă nu am arunca o pri-
vire și la modul în care s-a hibridizat o parte din preparatele bucătăriilor amintite.

Pizza preparată pe meleaguri autohtone reprezintă, tot mai frecvent, o adap-
tare pentru gusturile românilor, întrucât preparatul original are în compoziţie doar 
câteva ingrediente, în timp ce apetitul românesc a făcut ca pizza preparată “acasă” să 
fie ceva mai bogată, după cum spuneam, contrar reţetei originale. Pizza este, în fapt, 
cea mai fidelă modalitate de redare vizuală a Italiei; a steagului Italiei: verde (busuio-
cul – nu uitați că Italia are o provincie care se numește Basilicata, de la basilico, adică 
busuioc), alb (blatul pizzei realizat din făină albă, dar și mozzarella) și, în sfârșit, ro-
șul (roșia – sucul de roșii). Cele trei culori ale steagului italian sunt inspirate de pizza. 
Hibridizarea autohtonă a dus la apariția pizzei țărănești, printre altele!

Harta 2. Localizarea câtorva restaurante cu specific franțuzesc în București, potrivit 
Google maps

Lăsând retorica la o parte, trebuie să spunem că cele două bucătării: franceză și 
italiană sunt printre cele mai apreciate din lume. Măiestria bucătarilor francezi și ra-
piditatea de preparare precum și numărul mare de reţete italiene simple și gustoase, 
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au făcut ca restaurantele și, implicit, bucătăriile cu specific etnic ce provin din spaţiul 
celor două ţări, să aibă o dinamică din ce în ce mai accentuată. Probabil aceasta ar 
putea fi o altă explicaţie. La o vizualizare mai atentă, pentru București – conform 
site-ului Restaurante București (a se vedea restaurante.bucharest-guide.ro) –, la nivelul 
anului 2020 situaţia se prezenta, în linii foarte generale, după cum urmează:

– 135 restaurante cu specific italian2;
– 33 restaurante cu specific chinezesc;
– 31 restaurante cu specific francez;
– 28 restaurante cu specific libanez (Harta 3);
– 17 restaurante cu specific grecesc (Harta 4);
– 10 restaurante cu specific japonez (Harta 5);
– 9 restaurante cu specific mexican;
– câte 8 restaurante cu specific indian, turcesc și american;
– câte 6 restaurante cu specific arăbesc, unguresc și belgian;
– câte 5 restaurante cu specific spaniol și thai (thailandez);
– câte 3 restaurante cu specific german și iranian (persan);
– câte 2 restaurante cu specific rusesc și sârbesc;
– câte un restaurant cu specific vietnamez, secuiesc, portughez, mongol, maro-

can, israelian, indonezian, elvețian, coreean, cipriot, austriac, brazilian și argentinian;
– și un restaurant auto-intitulat cu specific african (??????).

Harta 3. Localizarea câtorva restaurante cu specific libanez în București, potrivit Google 
maps

2   Nu a fost introdusă o hartă a acestor restaurante pentru că numărul lor este foarte mare, iar 
Google maps nu le cuprinde pe toate pentru a putea fi redate spațial cât mai fidel.
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Numărul acestor restaurante este mai mult orientativ, deoarece ghidul citat 
anterior nu poate cuprinde în totalitate restaurantele cu un anumit specific etnic 
din București. Meritul acestui ghid este acela de a ne oferi, totuși, o imagine cât 
de cât reală a modului în care s-a diversificat piaţa restaurantelor din capitală și 
evoluția ascendentă și rapidă a unora dintre acestea (vezi cazul celor cu specific 
chinezesc).

Harta 4. Localizarea câtorva restaurante cu specific grecesc în București, potrivit Google 
maps

Este de netăgăduit faptul că cele mai multe dintre restaurante sunt localizate 
în centrul capitalei și mai puţin în alte areale. Unele zone fiind de-a dreptul vitre-
gite (sudul Bucureștiului), în timp ce altele reliefează fie ocuparea acestora de către 
unele grupuri etnice, fie prezenţa lor în vecinătate (vezi harta 1 care arată că resta-
urantele chinezești sunt amplasate cu precădere în jumătatea estică a capitalei). 
Altele, cum sunt cele cu specific italian, fancez, libanez, grecesc sau japonez sunt 
localizate cu precădere în centru (definit, în fapt, potrivit cercetărilor colegului și 
prietenului meu Cristian Ciobanu3, ca un ax central-nordic ce se dezvoltă de la Piața 
Unirii și până la Piața Victoriei, și chiar puțin mai către nord, până în apropiere de 
Casa Presei Libere), grație potenţialului uriaș pe care îl are acesta și nicidecum a 
concentrării grupurilor etnice în areale specifice și clar individualizate spațial (a se 
vedea hărțile 2-5).

3   A se vedea cartea București, o geografie mentală, Editura Paideia, București, 2013.



1668 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții1668 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Foto 1. Complexul 
China Town Bucu-
rești, potrivit 
site-ului http://
chinatownservicii.
ro/ro

Pe cale de consecință, Bucureștiul, conform aspectelor discutate mai sus, ne 
apare acum ca un oraș cosmopolit din punct de vedere culinar, și nu numai. Lă-
sând deoparte restaurantele cu specific european, ceea ce se remarcă din punct de 
vedere al numărului, este că etnicii chinezi (sporind tot mai mult în ultimele două 
decenii) au făcut ca valoarea restaurantelor chinezești să crească. Și nu numai să 
crească, ci să se și poziţioneze oarecum în proximitatea spaţiilor Colentina, Obor 
și Pantelimon pe care au început să le acapareze și unde sunt concentrați cei mai 
mulți dintre ei. Proiectul China Town (Foto 1) din estul capitalei a dinamizat și mai 
mult segmentul culinar de piaţă al restaurantelor cu specific chinezesc. Iar în ceea 
ce privește hibridizarea culinară, aceasta este adesea inevitabilă. Într-o lume din 
ce în ce mai cosmopolită, probabil aceste dimensiuni ale vieţii urbane nu vor mai 
fi atât de surprinzătoare, “exotice” sau străine societății locale. Ele vor deveni un 
banal cotidian... un lucru pe care nu-l mai iei în seamă din cauza normalităţii care, 
inevitabil, se va impune; a standardizării acestui mod de evoluţie.

Harta 5. Loca-
lizarea câtorva 
restaurante cu 
specific japo-
nez în Bucu-
rești, potrivit 
Google maps



TACTIL/COMPORTAMENTAL

Neo-boema, viitoarea clasă conducătoare  
a următoarei generații?

George Butunoiu

Boema, așa cum a apărut și cum a fost definită ea prin anii 1830, a murit definitiv 
în anii 80 ai următorului secol. Adică a murit ca oamenii, fără vreo șansă de a mai 
fi readusă vreodată la viață, așa cum se mai întâmplă cu diverse lucruri, fenomene 
sau mișcări sociale. Ultima zvâcnire a avut-o prin anii 60, când s-a crezut că poate 
fi menținută în viață, și a avut chiar un reviriment, însă criza din anii 80 i-a dat 
lovitura de grație, după 150 de ani de viață tumultuoasă.  

Mulți asociază acum boema cu viața literară și cu cea artistică, în general, chiar 
și în DEX scrie asta. Însă de-a lungul timpului, „celula” literară – artistică – culturală 
a fost minusculă ca dimensiuni în marea masă amorfă a boemei, mai ales în prima 
sută de ani. De la cei câțiva scriitori și artiști cu adevărat boemi care au reușit să 
se afirme, care au devenit faimoși, iar apoi mediatizați, s-a dus aura și către restul 
boemei și boemilor, și așa a rămas.

Etimologia substantiv-adjectivului „boem” e legată de Boemia, într-adevăr. Și 
nu Boemia vine de la boem, cum cu candoare cred unii. După războaiele din anii 
1400, țiganii și balcanicii au început să se împrăștie prin toată Europa. Francezii au 
crezut în mod eronat că acești „ciudați” care au ajuns în orașele lor aveau originea 
în regatul ceh Boemia, și așa a apărut termenul difuz în limbajul popular. Coagula-
rea lui în „boema”, cu un contur socio-spatial mai clar, s-a făcut prin anii 1830, cu 
referire la grupurile compacte și deja distinctive social din Cartierul Latin din Paris, 
cu tot felul de specimene ale lumii interlope, criminali, prostituate, țigani, tinere 
femei din clasă muncitoare cunoscute sub numele de grisette, agitatori politici, stu-
denți săraci, care au format acolo un fel de enclavă de subzistență și de rezistență. 
Acestora li s-au alăturat, în curând, și câțiva artiști, scriitori, muzicieni, toți săraci 
și ei, ajunși acolo doar pentru că era unul dintre puținele locuri în care nu mureai de 
inaniție dacă nu aveai nici măcar o centimă în buzunar. 

Boema s-a născut, și a fost o reacție ostentativă și teatrală la stilul de viață al 
burgheziei și la sistemul ei axiologic, ca principiu sintetizator. Unul dintre „pilonii” 
boemei a fost refuzul dezgustat de a munci, acesta fiind „firul roșu”, de fapt. Până 
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în anii 80, în civilizația occidentală, cel puțin, se putea trăi fără să muncești deloc. 
Dar absolut deloc. După aceea nu s-a mai putut. 

Așa s-a năruit boema originară, și în câțiva ani a sucombat. Definitiv, după 
cum am spus. Câțiva hard core-iști au recurs la o soluție disperată, în încercarea 
de a o menține în viață, și au făcut ceva de neimaginat până atunci: au plecat din 
marile orașe și s-au dus în cele mici, sau chiar la țară. Boema în afara marilor orașe 
părea un nonsens, și așa s-a și dovedit, până la urmă. Au încercat să refacă în câteva 
comunități rurale, sau măcar să imite stilul de viață comunitar specific boemei ori-
ginare, deja numită de-acum „clasică”. Nu au rezistat mai mult de doi ani.

Dar prin anii 90, odată cu noul avânt economic, niște băieți deștepți din 
marketing au intuit potențialul comercial uriaș al brandului „boheme – bohema 
– bohemian”, așa că s-au pus pe recuperat și pe construit. Boema fusese folosită 
și până atunci ca „brand”, desigur, însă nu ca brand universal, ci punctual, local, 
adesea subconștient sau chiar neintenționat.

În câțiva ani, din zonele cele mai sărace, mai sordide și mai ieftine ale marilor 
orașe cu comunități boeme („cartier” e prea mult spus, termenul de „cartier boem” 
e o genială invenție de marketing, folosită doar pentru consumers, dar niciodată de 
către adevărații boemi), acestea au devenit cele mai scumpe, cu cele mai mari chirii 
și prețuri la spații. Cam ca în Centrul Vechi de la noi. Apartamentele din Lower East 
Side, una dintre cele mai faimoase (foste) boeme, sunt acum cele mai scumpe din 
New York și, poate, și din lume.

Așadar, după 150 de ani de luptă îndârjită a boemilor cu burghezia, în 1990 
a fost desemnat învingătorul. Și apoi, ca o ultimă sfidare, ca răzbunare supremă, 
fără îndoială, burghezia a reinventat „boema” și a ajuns acum cea mai mare și mai 
ferventa consumatoare a ei!

Sigur, boema de astăzi nu numai că nu mai are aproape nimic în comun cu cea 
originară, ci în multe privințe e de-a dreptul opusul boemei „clasice”. Pe cea din 
jurul nostru, cercetătorii o numesc „neo-bohema”, „post-bohema” sau chiar „pse-
udo-bohema”. Și s-a impus numele englezesc pentru că în SUA aceasta construcție 
socială se studiază intensiv în mediul academic; în Europa mult mai puțin și spora-
dic, nesistematic (încă), iar în România deloc, practic. 

Neo-post-pseudo bo(h)ema nu e o subcultură, așa cum au fost unii tentați să o 
considere, la o primă vedere. E ceva mult mai complex și mai dificil de definit și de 
descris. Însă în public tot bohema – boema îi vom spune, evident. Cine ar accepta 
să dea cu piciorul unei asemenea valori de brand?

În boema „clasică”, mai întâi au fost les bohemiens (bohemians), care adunați 
la un loc au fost denumiți generic La Boheme (Bohema), fără ca ei să-și fi propus 
asta, cel puțin la început. Acum e invers. Oamenii din business le dau un proiect 
marilor specialiști din marketing, să construiască „o boemă”: un bar, un restaurant, 
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un club, un magazin, o linie vestimentară, un bloc, un cartier. Băieții din marketing 
o construiesc, fac apoi o strategie de comunicare, și boemii încep imediat să vină. 
Sigur, vin și neboemi, de curiozitate. Multora le place, și de mâine decid că sunt și 
ei boemi.

„Boema vinde orice”
Evident, dată fiind miza comercială absolut gigantică, neo-boema e studiată acum 
până în adâncul măruntaielor ei de armate întregi de specialiști, din toate domeniile. 
Oamenii din marketingul mare sunt adevărați profesioniști, ei știu bine mecanis-
mele psihologiei sociale, chiar dacă mulți nu au deschis manualul. Dar le-au învățat 
empiric, din observații, din mers. Știu că numărul neboemilor deveniți boemi peste 
noapte e mult mai mare decât al boemilor care se leapădă de boemă. Și acest dezechi-
libru se va menține mulți ani de acum înainte, fără îndoială. Ceea ce justifică inves-
tițiile imense făcute în La Boheme – Bohema – Boheem – Boema, pe care le vedem 
peste tot în jur. Și acesta e abia începutul, iar în București moda abia acum cuprinde 
piața, după cele câteva teste foarte reușite, cu rezultate spectaculoase, chiar.

Semnele comercializării boemiei au apărut la mijlocul anilor ‘80 și au devenit 
evidente prin generalizare după 1990. Boema începe să pătrundă în fiecare colțișor 
al vieții personale, mai întâi, și apoi – blasfemia supremă - chiar în locul pe care 
îl detestau cel mai mult boemii originari: jobul! Se vorbește deschis acum despre 
aspectul boem, casele boeme, orele de boemă, și chiar etica de muncă boemă! În 
1993, deja, boeme vindea produse scumpe pe față: „Numele meu este Fletcher și 
lucrez cât de puțin pot !” – zice personajul din reclama Nike. Și de atunci, principiul 
de bază al advertisingului, „sexul vinde orice”, are un urmăritor care îi suflă deja în 
ceafă: „boema vinde orice”. 

O definiție foarte sintetizată spune că „boem” (ca substantiv) e o persoană 
care își etalează public, vizibil și chiar ostentativ neconvențional și neconformist, 
distanțarea față de valorile, de comportamentele și obiceiurile de consum ale indi-
vizilor reprezentativi ai clasei / grupului socio-cultural aspirațional dominant din 
societatea și cultura cărora le aparține, prin imagine, discurs și acțiuni (simultan).

Condițiile obligatorii pentru atribuirea statutului/ etichetei de „boem”
•  poziționarea, apartenența la categorie și la grup (la „boemă”) sunt asumate, 

conștiente, voluntare
•  folosește sistematic (compact și pe termen lung) și relativ stabil (cu variații 

minime în timp) toți markerii sociali disponibili pentru a-și arăta și susține public 
apartenența: imagine publică (îmbrăcăminte, locuința, spațiu de lucru, mijloace de 
transport etc.), spații publice frecventate, consum public (mâncare, distracție, alte 
cumpărături, activități publice etc.)
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•  discurs public și acțiuni consistente cu markerii sociali etalați, sistematice și 
relativ stabile

•  să facă parte dintr-un grup (sau mai multe) cu trăsături distincte și unice, 
recunoscut social de restul comunității și să etaleze public un înalt grad de aparte-
nența la grup, de fidelitate și de implicare (nu poate exista „boem” individual, fără 
grup!)

Atenție: aceste atribute sunt indisolubil legate, adică lipsa unuia singur invali-
dează apartenenta individului la categorie!

Evident, nu se pot defini boemul – boema fără sistemul de referință, adică sis-
temul căruia i se „opune”. Și anume, cel de „mainstream aspirațional”, adică sta-
tutul social / cultura / grupul la care cei mai mulți indivizi dintr-o societate (clasa 
medie în cazul de fată) aspiră să devină membri. E statutul social imediat superior 
clasei medii (în sens larg, de „common-sense”, nu strict sociologic - majoritara ca 
număr în societate). La fel cum în sec. 19 boemii se opuneau burgheziei (clasa ime-
diat superioară clasei medii) și nu aristocrației/ nobilimii (nivelul maxim). Cu alte 
cuvinte, statutul social la care aspiră cei mai mulți din societate, însă realist vor-
bind, și pentru care fac eforturi ca să ajungă în el! Nu clasele conducătoare din vârf, 
elitele ultime, ci ceea ce ar putea să fie considerat „next step” natural și realizabil 
(cu eforturi, răbdare și puțin noroc), în primul rând, ceea ce îi face pe oameni să 
depună eforturi susținute ca să ajungă acolo.

Iată o descriere narativ sintetică în termeni de descriptori vizibili (educație, 
job, venituri, imagine, discurs, acțiuni, consum, afilieri la grupuri etc.) a individu-
lui reprezentativ al statutului social aspirațional mainstream: cei care au joburi 
mai bune, poziții sociale mai înalte, mai mulți bani, mai multă putere, mai multă 
influență (profesional și social), mai multă vizibilitate. Mai concret, un job spre 
top management în corporații sau instituții cu prestigiu social înalt (business, ad-
ministrație, cultură, academic etc.); venituri mult peste medie, însă nu neapărat 
milionari; influență mare; locuința ca marker social (exterior și interior); familie 
tradițională; mașini puternice și scumpe; îmbrăcăminte formal (business, casual 
etc.), distinctivă pentru apartenenta socială; valori afișate public (statutul social, 
posesiunile materiale), chiar dacă nu ostentativ; asocieri și afilieri la grupuri for-
male valorizante, alături de alții similari; locuri frecventate: restaurante, cafenele 
high-end; teatru, opera, concerte diversificate (clasic, jazz etc.); vacanțe în străină-
tate, exotice, relativ scumpe; consumă produse cu brand ca marker social. 

Până în anii 80, boema era asociată, din punct de vedere sociologic, unei con-
traculturi. Acum nu se mai vorbește despre ea în acești termeni. Inițial, în mediul 
academic au construit conceptul în termenii unei subculturi, însă data fiind dimen-
siunea și amploarea la care a ajuns, se poate vorbi deja despre o cultură în toată 
regula. Însă componentele ei sunt privite, în continuare, ca subculturi. 
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Studierea neo-boemei e abia la început, pe de o parte, și domeniul oricum e 
într-o evoluție explozivă, așa că toate definițiile, clasificările, descrierile trebuie pri-
vite prin prisma unui provizorat inevitabil. 

Instrumentarul de lucru al Societății Muzicale, care a inițiat un studiu al boe-
mei bucureștene (Harta Boemei Bucureștene), include următoarele Categorii / gru-
puri / subculturi cu comunități boeme („Lista boemelor”):

•  Boema creativilor: profesioniști ai industriilor creative (angajați și freelan-
ceri) 

•  Boema hipster: alți profesioniști (corporatiști și alții) din clasa mainstrea-
mului aspirațional + mondeni neasociați mediilor profesionale; cu statut social și/ 
său relativ stabil, venituri peste medie stabile

•  Boema artistică: comunitățile artistice și culturale
•  Boema academică: comunități academice
•  Boema studențească
•  Boema muzicală: rock-erii, adepții mișcării hip-hop, , 
•  Boema emoțională: alte categorii/ subculturi de tineri rebeli: hippy, emo, 

adepții mișcării punk
•  Boema militantă: comunități ideologice
•  Boema motociclistă
•  Boema antisocială: subculturi antisociale: droguri, bande de cartier, copiii 

străzii
•  Boema pre-hipster: cei prea tineri pentru a avea un statut social și profesi-

onal cu venituri stabile și suficient de mari, dar care aspiră clar către acest statut 
•  Pre-boema, - cei care frecventează locurile și localurile etichetate ca boeme, 

dar nu au încă markerii sociali aferenți.

Cultura hipster
Dintre toate aceste „aripi” ale boemei, categoria hipsterilor e de cel mai mare in-
teres comercial, pentru că are cei mai mulți bani și cel mai mare apetit de consum. 

Termenul „hipster” a apărut în lumea jazz-ului în anii ’40 pentru a desemna ti-
neretul avangardist cu maniere elegante, pornind de la „hip” cu sensul de „la modă”.

Adrian Pascu-Tulbure, un român erudit care a crescut, a studiat și locuiește 
departe de România, ne-a trimis o definiție romanțată care surprinde foarte bine și 
foarte plastic esența: Hipsterul e un băiat bun. Inițial din provincie sau din cartier, 
însă nu va reuși să mențină majoritatea pentru mult timp. A avut rezultate bune 
în liceu și în facultate, cu masterat și studii avansate în străinătate, cu internship 
sau chiar cu niște joburi pe la Amsterdam, Londra sau New York; reîntors în țara 
cu avânt, determinat să creeze un nou Shoreditch sau Brooklyn sau chiar Christi-
ania la București. A călătorit mult: La Havana, apoi a văzut nu numai Thailanda, ci 
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și Laos sau chiar Birmania; a fost întotdeauna „traveller” nu „tourist”; știe despre 
Coachella și despre Burning Man; cunoaște lumea. Are un job bun de middle mana-
gement într-o companie multinațională, dar nu se consideră un corporatist, ci un 
tip mult mai creativ, un adevărat om al lumii, cu un pas înainte celorlalți. Merge cu 
bicicleta - un Pegas, dacă a reușit să facă rost -, ia cafeaua la Eden sau la Energiea; 
detestă Șoseaua Nordului, fiindcă pentru el Herăstrăul ar trebui să fie doar pentru 
jogging. Râde de cititorii de Coelho și Kundera, dar și de cei care citesc „self help” 
sau orice e „obvious” sau „last year”. Anul trecut mânca avocado la nebunie; acu-
ma e „boring”, împreună cu burgers și farfurii care nu sunt de porțelan. Apreciază 
cultura, a fost la Opera și la Atheneu de câte cel puțin două ori în fiecare an și pune 
poze pe Instagram cu #bucurestirealist.

Mergând mai departe cu analiza, teoreticienii fac deja diferența între un bobo 
și un hipster, de pildă, însă pentru marketeri aceste deosebiri nu au mare relevanta. 
Rămânând în zona definițiilor romanțate și puțin ironice, „bobo” est la contraction 
de „bourgeois bohème”. Lui est un bourgeois, qui s’émancipe de la droite parentale 
en recyclant des idéaux vaguement ouvriers et métissés (héritage brumeux de Mai 
68 et de „Touche pas à mon pote !”). Fils naturel de la gauche caviar, il vit dans un 
loft, à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ou à Malakoff (Hauts-de-Seine), vote commu-
niste, mais met ses enfants dans le privé. Il est politisé et engagé, il fait les manifes-
tations, les marchés, les puces, les vide-greniers, car il est dans une quête d’achat 
alternatif – même à prix d’or : graines de quinoa achetées au prix d’un steak chez 
Biocoop, vintage au double du prix d’origine. Pour le bobo, le message social et le 
récit de l’objet priment sur l’image („Cette loque ? Mais enfin, c’est un tapis tissé 
avec les pieds par des orphelines ouzbeks, que j’ai trouvé quand je suis parti faire de 
l’humanitaire.”) (Le Monde)

În Bobos in Paradise (2000), Brooks descrie „bobos” ca fiind noua meritocrație 
în educație și muncă, produsul baby boom-ului și al contraculturii anilor 60. Bobo 
este bine educat și un profesionist confirmat. Foarte important, statutul lui social 
este câștigat, nu moștenit.

Bobo este globalist, ultraconectat și cu un puternic spirit antreprenorial. Lo-
cuiește într-un mic imobil chic din Pigalle, la Paris, în Shoreditch, la Londra, sau 
undeva în Brooklyn, și are un stil de viață previzibil: același cappuccino cu lapte de 
soia (la 5 Euro), aceeași bicicletă cu un singur pinion, dar cu o șa Brooks din piele, 
aceiași blugi, aceeași barbă tunsă de un frizer ales cu grijă. A moștenit spiritul neoli-
beral american și amestecă etica alternativă (reciclează, consumă produse organice, 
cumpără local) și dorința de a face afaceri. Mai puțin politizat decât strămoșii săi 
boemi, mai hedonist, el este mai degrabă narcisist și în căutarea rafinării estetice 
avansate. Mănâncă doar carne ecologică. Asortează pulovere de mii de dolari cu 
blugi de 30 de dolari. Își pune toată viața pe Instagram. Cultura sa a fost construită 
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pe Internet mai degrabă decât în   biblioteca. Mâncă fără gluten, fără lactoză și bea 
Red Bull. Dar acest boem neoliberal, adesea caricaturizat în felul său de a se îmbrăca 
sau de a mânca, știe mai bine decât oricine cum să combine un stil de viață alterna-
tiv cu eficiența în afaceri.

Bobohipsterii cheltuie mult, dar numai pe așa-numitele obiecte utile. Detestă 
marile case de modă și marile branduri, însă dau 10,000$ pe o mașină de gătit cu 
șase arzătoare folosită în urmă cu cincizeci de ani de servitorii unui mare bancher. 

Hipsterii consideră că muncesc doar pentru a putea trăi și că își limitează tim-
pul de lucru pentru a-și desfășura activitățile definitorii noului sens al vieții lor, că 
muncesc doar atât cât este necesar pentru subzistență și își rezervă restul de timp 
pentru a face ce le place. Adică să se implice într-o cauză socială, să discute și să stea 
cu prietenii și cu familia, să călătorească și, uneori, pur și simplu să nu facă nimic. 

În realitate, însă, e ceva mai complicat. Spre diferență totală de strămoșii lor, 
boemii originari, neo-boemii s-au îmbogățit. Dar se simt obligați să-și cheltuie ba-
nii într-un mod util social. Însă capitaliștii s-au prins, și noile produse de consum 
neo-boem au devenit din ce în ce mai scumpe, uneori prețurile depășindu-le chiar 
pe cele ale brandurilor marilor case de modă și altele de adevărat lux. Ceea ce îi 
obligă pe post-boemi să muncească mai mult, spre a câștiga mai mult pentru a-și 
menține statutul. Un cerc vicios pe care boemul zilelor noastre încă nu și-a propus 
să-l rupă în două.

Boemia este o stare de spirit, într-adevăr, dar este o stare de spirit care necesită 
o casă și cheltuieli fixe și recurente din ce în ce mai mari. 

Cultura hipster (a se observa că mulți au ridicat-o deja de la gradul de subcul-
tura) a devenit un fenomen comercial și sociologic global, care impune noi reguli 
în orașele occidentale. Pentru economistul Douglas McWilliams, acești hipsteri au 
moștenit voința băieților de aur ai anilor 1990, dar se exprimă prin valori mai popu-
lare, departe de ostentația luxului clasic, considerat astăzi de prost gust. „Ferrari și 
șampania de altădată au fost înlocuite cu bilete de metrou, cu biciclete și cappucino 
băut pe o bordură.” Iar marile capitale și orașe își pun serios mintea la contribuție 
pentru a-i atrage. Începând cu 2012, de pildă, Berlinul organizează „Jocurile Olim-
pice Hipster”, o competiție „sportivă” cu probe cum ar fi caratul cumpărăturilor în 
saci de pânză („tote bag”) sau aruncarea paharelor mari.

Industria creativă și viața boemă
Astăzi, industriile creative și mai ales sectoarele mai noi de înaltă tehnologie au în-
corporat din ce în ce mai multe elemente ale etosului și modului de viață boem. Se 
consideră că industria de Internet exemplifică cel mai bine o transformare a condi-
țiilor de muncă spre un model neo-boem. În perioada boom-ului tehnologic, lucră-
torii de pe Internet au părut să se bucure de libertate și autonomie substanțiale la 
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locul de muncă. Se puteau îmbrăca după bunul plac, ajungeau la serviciu dimineața 
târziu, dacă nu chiar la începutul după-amiezii, lucrau în spații deschise, toate sem-
nalând o descentralizare și o nivelare în locul vechilor ierarhii de la locul de muncă. 
Se consideră că sectorul Internet a industrializat boema prin instituționalizarea 
nonconformismului și chiar a ludicului la locul de muncă. Și angajații au reacționat 
pozitiv, uneori chiar cu entuziasm, pretinzând că își fac cu plăcere treaba și că au 
transformat munca în joc. Dar mulți observatori din exterior cred că văd altceva 
acolo. Oricum, subiect pentru alte articole...

„Harta Boemei Bucureștene”
Din punctul de vedere al cristalizării culturii (și consumului) hipster, România este 
în urmă cu vreo zece ani față de lumea occidentală, însă decalajul se reduce vizibil, 
așa cum era și de așteptat. Societatea Muzicală a primit în 2019 un grant de la Alli-
ance Healthcare pentru a studia neo-boema bucureșteana, în cadrul unui proiect 
socio-cultural, „Harta Boemei Bucureștene”. 

Este un proiect care își propune să cartografieze și să documenteze unitar toa-
te spațiile boeme ale Bucureștiului (incinte și exterioare), în funcție de tipologia 
de public care le frecventează: boema culturală (literară, artistică etc.), boema aca-
demică, studențească, boema corporatistă (bobos), instituționalizata (publicitarii, 
industriile creative, ale spectacolului etc.), media, a subculturilor (hipsteri, rockeri, 
minorități, antisociali etc.) etc. Va rezulta o listă a tuturor spațiilor care se înca-
drează într-o definiție operațională a boemei care urmează a fi construită împreună 
cu câțiva specialiști recunoscuți din domeniile științifice și culturale care revendică 
acest concept (sociologie, antropologie, istorie etc.). Spațiile vor fi grupate conform 
criteriilor care vor reieși din aceste studii: consum (restaurante, cafenele, terase, 
ceainării etc.), spații pentru evenimente culturale (convenționale sau neconvențio-
nale), spații profesionale, spații ad-hoc și atipice etc. Apoi vom trece și la studierea 
celor care le populează.

Obiectivul final al proiectului este să depistăm liderii și influențatorii tuturor 
grupurilor care compun boema și să asigurăm o legătură solidă și permanentă cu 
aceștia, în vederea valorificării potențialului comercial al acestei resurse, inclusiv 
o „bancă de date” operațională și actualizată în timp real a „boemei” și „boemilor”. 
Dezvoltări ulterioare ale proiectului prevăd repertorierea și documentarea tipurilor 
de activități și evenimente care au loc în aceste spații boeme (sociale, culturale, ar-
tistice, profesionale, de altă natură), precum și realizarea unui catalog cu profilurile 
personajelor-cheie ale tuturor tipurilor de boemă. Toate acestea la un loc vor între-
gi procesul de cartografiere a boemei. 

În final, vom avea de răspuns la întrebări dificile: e boema doar o colecție com-
pactă și omogena de hipsteri sau de alți neo-boemi, sau e mai mult decât atât? E 
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boema o subcultură sau e o categorie sociologică ce include mai multe subculturi, e 
o cultură sau poate chiar o structură și mai complexă? Și, pe lângă interesul sociolo-
gic, obiectivul comercial e evident. Și dacă dăm un singur exemplu, cel cu boema de 
la Palatul Universul din București care e sponsorizată substanțial de câteva dintre 
cele mai mari bănci, și e suficient de clară miza.

E un studiu foarte amplu, care va dura ani de zile. Prin urmare, l-am împărțit 
pe etape, prima fiind aceea a studierii localurilor de consum public (bistrouri, cafe-
nele, terase etc.). Din rațiuni evidente: noile cafenele din București și din alte câteva 
mări orașe au ajuns deja faimoase în Europa, fiind principalele centre agregatoare 
ale noii culturi hipster din România. Și, nu în ultimul rând, sunt printre puținele 
comunități cu acces liber, nerestricționat, fără criterii formale de apartenența la 
grup, cum ar fi la antisociali, la motocicliști și la aproape toate celelalte subculturi. 

E foarte util de văzut și de înțeles cum se formează clientelele diferitelor re-
staurante, cafenele și ale altor localuri, mai ales cele boeme, bine delimitate, stra-
tificate și marcate sociologic. La unele dintre aceste locuri de adunare a boemelor 
poți identifica punctul de atracție, catalizatorul inițial: poate să fie persoana care a 
deschis sau care animă respectivul loc, pot să fie niște activități specifice (activități 
culturale, discuții, proiecții, happeninguri etc.), o anumită ambianța (grădina, tera-
să, design etc.), proximitatea față de anumite comunități din target (aproape, sau 
pe lângă centre culturale, academice etc.), noutatea și originalitatea demersului, 
anumite tipuri de servicii, bucătărie și mâncăruri mai puțin obișnuite, de obicei la 
marginea sau în afara mainstream-ului, și câte și mai câte.

O astfel de clientelă bine conturată se formează foarte repede, de obicei, în 
câteva săptămâni, cel mult, după care se autoîntreține, uitându-se de factorul fe-
derator, care nici nu mai interesează, de fapt, odată ce clientela a fost formată și 
informația diseminată. Pentru clientela boemă e esențial ca personalul care ser-
vește să fie din aceeași categorie socială, sau foarte apropiată, oricum, să afișeze 
aceiași markeri și să reacționeze la aceiași stimuli sociali ca și clienții. Nu mi-e 
foarte clar cât de repede și cât de mult contribuie prezența inițială a unui astfel de 
personal la formarea clientelei boeme, dar intuitiv cred că are un rol decisiv încă de 
la început. Cu alte cuvinte spus, cine vrea să-și atragă o clientelă boemă e obligat 
să-și angajeze personal boem încă din prima zi, fiindcă după aceea s-ar putea să fie 
prea târziu.

Studierea boemei bucureștene va fi mai degrabă un proces invers, un fel de „re-
verse engineering”: vom face o listă cu toate localurile etichetate public ca „boeme”, 
după ce zice piața și după câteva criterii sumare de filtrare, după care vom căuta să 
vedem ce au în comun, să tragem toate concluziile posibile despre ele, informații și 
criterii cu care vom reconstrui „teoria” după aceea, cu definiții, atribute, criterii și 
sisteme de clasificare etc.
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Ca să putem trage concluzii cu o valoare comercială demonstrabilă, cartografie-
rea localurilor boeme va trebui să fie destul de amănunțită și de sistematică. Epito-
mizarea și catalogarea acestor localuri se vor face cu trei mari grupuri de descriptori, 
legați de localul în sine, de grupurile de clientela și de arhetipurile de clientelă.

Astfel, va trebui să repertoriem localizarea (centru, zone rezidențiale sau de 
business de top, hoteluri de lux, business centers etc.), dimensiunile localului, arhi-
tectura, ambianța, meniul, prețurile, tipurile de evenimente, personalul și serviciile 
etc. Pentru grupurile de clientelă va trebui să studiem omogenitatea și uniformi-
tatea (haine, vârsta, repartițiile pe sexe, statut social, comportament, obiceiuri de 
consum etc.), distinctivitatea față de alte clientele, subgrupurile și celulele, relațiile 
sociale între clienți și între clienți și personal, liderii de grup, dacă există, și multe 
altele. Iar pentru indivizi, îmbrăcămintea, mijloacele de transport, consumul, inter-
acțiunea cu grupul, implicarea, discursul, alte activități.

Va deveni această clasă socială dominantă a următoarei generații în business, 
în artă, în cultură și chiar în politică? E foarte posibil, și chiar probabil că da. Așa că 
o studiere temeinică a ei e nu numai necesară, ci chiar obligatorie! 



Cartierul Creativ – centru emoțional al orașului

Maria Neneciu, Andrei Borțun

Cartierul Creativ este un proiect de poziționare și de regenerare urbană, un ecosis-
tem creativ în centrul Bucureștiului, o inițiativă The Institute ce își propune valori-
ficarea și potențarea industriilor creative și a organizațiilor și proiectelor culturale 
din această zonă, din dorința de a contribui la creșterea calității vieții și din spe-
ranța că poate contribui la schimbarea narațiunii Bucureștiului, prin expunerea, 
promovarea și dezvoltarea scenei și a efervescenței creative locale.

Plecând de la premisa că industriile creative locale reprezintă o resursă im-
portantă de dezvoltare socială, economică și urbană, dar și cunoscând îndeaproape 
operatorii culturali și entitățile creative locale, prin prisma altor proiecte pe care 
le-a dezvoltat de-a lungul timpului, precum Romanian Design Week sau DIPLOMA, 
dar și harta pe care aceste entități o trasează și animă, The Institute a demarat un 
proiect comunitar ambițios, ce are potențialul de a se transforma într-un exemplu 
de bune practici pentru toate acele inițiative ce își propun să genereze creșterea 
atributului creativ a orașului, atribut din ce în ce mai relevant, atât pentru pozițio-
narea orașului, dar mai ales pentru dezvoltarea urbană strategică a acestuia. 

Competitivitatea orașelor este astăzi amplificată și definită de capacitatea 
acestora de a investi și de a crește comunități creative, de potențialul lor de a genera 
un mediu în care aceste comunității se pot dezvolta și manifesta și de modul în care 
înțeleg și știu să atragă și să cultive talent- o resursă esențială pentru dezvoltarea 
sănătoasă a oricărui oraș. Și a oricărei economii!

Așadar, mai mult decât oricând, industriile creative și operatorii culturali devin 
actori esențiali în creionarea viitorului orașului, precum și în negocierea pe care 
orice administrație trebuie să o accepte și încurajeze, în vederea dezvoltării unor 
procese participative de dezvoltare urbană. De aceea, astfel de inițiative, care își 
propun să coaguleze și să susțină industriile creative locale, devin importante, iar 
rolul lor poate oscila între promovarea coerentă și unitară a produselor și proiecte-
lor pe care acești operatori le inițiază și dezvoltă, până la rolul de a schița și propune 
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scenarii de dezvoltare comunitară și urbană, care să fie ulterior preluate și integrate 
în strategia de dezvoltare a orașului.  

Orașul Creativ și optimismul ca ingredient esențial de dezvoltare urbană
“Orașul creativ” este un concept relativ recent, care evidenţiază rolul municipalită-
ţilor în dezvoltarea unui mediu propice dezvoltării inovaţiei și diversităţii. Orașele 
“creative” sunt mai adaptabile la noile cerinţe ale globalizării, primesc o mai mare 
importanţă socială și economică și sunt un magnet pentru investiţii. Cultura nu 
mai este considerată o cheltuială guvernamentală de bifat într-un buget, ci o forţă 
și o componentă esenţială pentru dezvoltarea orașului, un magnet care reușește să 
atragă și să genereaze venituri. 

Conceptul a fost folosit pentru prima dată în anii 80, de Charles Landry, în 
cartea sa, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, și a devenit între timp 
o mișcare globală pentru dezvoltarea orașelor. Conceptul a fost ulterior dezvoltat 
de o serie de teoreticieni, urbaniști și arhitecți, printre care și Richard Florida, cu-
noscut drept creatorul conceptului de “clasă creativă”, dar și pentru implicarea sa în 
dezvoltarea conceptelor de regenerare urbană și economie creativă. 

Premisa de la care pleacă teoriile sale este că, în prezent, resursa umană este 
cea mai importantă și valoroasă resursă, ceea ce ne permite să intrăm într-o eră 
în care echitatea socială depinde de abilitatea de a încuraja inovaţia, dezvoltarea 
personală și creativitatea. Asta nu se traduce într-o societate în care toţi suntem 
artiști, ci într-o economie creativă, în care toate sectoarele sunt încurajate să pună 
accent pe creativitate și inovaţie. Există și o geografie a inovaţiei și a resurselor 
umane, care ne învaţă că orașele care reușesc să atragă talente sunt cele care vor be-
neficia de pe urma lor, iar asta o să se vadă în rezultate economice pe termen lung. 
Și pentru că trăim într-o eră a mobilităţii, capacitatea municipalităţilor de a oferi și 
de a încuraja dezvoltarea unui mediu propice dezvoltării personale, antreprenoria-
le, creative, abilitatea de a atrage talente și de a le motiva pe cele pe care le are deja 
devin factori esenţiali de dezvoltare urbană și economică. 

Centrul emoțional al Bucureștiului
Cartierul Creativ al Bucureștiului este situat în jurul Grădinilor Cișmigiu și delimi-
tat de Calea Victoriei, Calea Griviței, Bd Elisabeta și se definește prin complexita-
te și eclectism. Zona, desi una centrală, este cunoscută mai degrabă pentru aerul 
boem al străzilor și a spațiilor de aici și pentru efervescența culturală, funcțiunile 
comerciale și cele rezidențiale, desi existente, fiind eclispsate de efervescența cre-
ativă.

Cartierul Creativ este justificat (aici) atât de infrastructura culturală institu-
țională/tradițională, în zonă situându-se unele dintre cele mai importante muzee 
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din București, biblioteci publice, precum și Casa Radio, Universitatea Națională de 
Arte, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Universitatea Națională 
de Muzică București, precum și de unele dintre cele mai populare baruri, terase și 
cafenele frecventate de comunitatea creativă bucureșteană, precum și de galeriile 
de artă și spații culturale alternative.

Cartierul Creativ se remarcă și prin eclectismul architectural de aici, în zonă 
putând fi descoperite multe clădiri și spații abandonate, precum și buzunare urba-
ne și țesuturi urbane atipice. Delimitat și traversat de unele dintre cele mai mari și 
conectate artere și bulevarde din capitală, Cartierul ascunde și fundături pietonale, 
străzi tăcute, ideale pentru o zonă rezidențială, dar și spații verzi și comunitare încă 
neactivate sau spații comerciale nevalorificare la potențialul lor. 

Toate aceste ingrediente sunt motivul pentru care în zonă s-au mutat și dez-
voltat, de-a lungul timpului, nenumărate business-uri creative, studiouri sau spații 
culturale. 

Toate aceste ingrediente transformă această zonă a Bucureștiului într-o al-
ternativă culturală pentru turiști, într-o zonă care are potențialul să demonstreze 
puterea comunităților creative și să devină astfel un model de bune practici pentru 
dezvoltarea comunitară. 

Micul Berlin nr 7
Bucureștiul are nevoie de atributul de creativ, iar industriile creative locale au ne-
voie de susținere și de programe și strategii care să le încurajeze și să le susțină, de 
aceea proiecte precum Cartierul Creativ ne pot oferi suficient optimism pentru a ne 
imagina un oraș în care autoritățile publice, artiștii, studenții, rezidenții, antrepre-
norii și cetățenii din toate păturile sociale sunt implicați în procese participative de 
dezvoltare a urbei. 

Cartierul Creativ a reușit până acum să indexeze peste 200 de entități creative 
din o zonă, să le centralizeze și să le comunice proiectele și inițiativele pe canalele 
de comunicare pe care le-a dezvoltat, respectiv pe platforma online www.cartierul-
creativ.ro și pe paginile de social media dezvoltate în jurul acesteia, precum și în 
edițiile de ziar lansate, dar mai ales printr-o serie de expozții și proiecte culturale 
dezvoltate în jurul efervescenței creative pe care încearcă să o capteze și promoveze 
mai departe: expoziția Made in Cartierul Creativ, expozițiile Intersecții în Cartierul 
Creativ, Festivalul Qreative Quarter Design Festival sau prin alte proiecte speciale 
dezvoltate în ultimii doi ani, precum o serie de pietonale de weekend, mese rotun-
de, la care au participat entitățile din Cartier sau târguri la care entități din Cartier 
au putut să își prezinte și să își vândă produsele.

Dar cea mai mare reușită a Cartierului, în cei peste 2 ani de când există, este 
faptul că a fost martor la creșterea zonei și la creșterea efervescenței creative a aces-
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teia: dacă în 2018, rețeaua Cartierului număra 90 de entități, acum ea depășește 
200, iar ritmul în care acestea înțeleg să se integreze și să colaboreze cu vecinii și cu 
alte entități din artier, ne ajută să credem că Bucureștiul va deveni mai colorat, mai 
colaborativ, mai responsabil, dar mai ales mai prietenos! Pentru locuitori, pentru 
turiști și pentru toți acei oameni creativi care îl pot alege ca orașul în care vor să 
locuiască. 

Mai multe informații despre acest proiect puteți găsi și pe www.cartierulcrea-
tiv.ro



Coworking. O idee care lasă în urmă comunități  
și experiențe umane

Alina Rizescu

O criză globală generează oportunități de reinventare pentru domeniile cele mai 
afectate iar jucătorii mai agili sunt de regulă cei care setează noile tendințe la nivel 
economic dar și social. Unul din efectele pozitive ale crizei economice din 2008 a 
fost boom-ul fără precedent al unui nou tip de spațiu de lucru - spațiile cowork -  și 
unui nou life-style și interacțiune socială asociate cu acestea.

Primele spații de acest tip au apărut încă din 2001 ca incubatoare pentru in-
dustria tech. Sunshine Suites a fost primul jucător major, fondat la New York ca 
răspuns la nevoia start-up-urilor de avea acces la spații de lucru cu un preț accesibil 
dar și de un context pentru a atrage capital. Modelul de business a fost stimulat de 
extinderea utilizării internetului și de mobilitatea crescută a celor din industria IT, 
nomazii digitali. Însă această nouă tipologie de spații a rămas un domeniu de nișă 
până la criza economică globală de la sfârsitul primei decade din noul mileniu.

Din 2010 până în prezent spațiile de tip cowork au avut o creștere exponenția-
lă la nivel global ajungând la peste 20.000 în 2019, marea majoritate fiind în Statele 
Unite, Asia și Europa. Proiecțiile pentru 2022 indicau o creștere de 42% la nivel 
global față de numărul de asfel de spații înregistrate în 2019. 

Dacă până la criză domeniul preponderent era IT, în anii ce au urmat industriile 
creative și noile media au devenit un ingredient important al ecosistemului cowork. 
Azi 70% din utilizatorii coworking-urilor provin din aceste 3 industrii. Criza eco-
nomică a dus la o reașezare a stilului de lucru pentru cei cu activități independente, 
mulți, în special din zonele creative, au fost nevoiți să devină freelanceri, să lucreze 
concomitent pentru mai multe entități, să creeze mici initiative antreprenoriale în 
locul joburilor stabile din companiile care și-au redus personalul.

În Europa, Berlinul a fost orașul care a adoptat și sustinut cel mai activ dez-
voltarea antreprenoriatului creativ cu accent pe componenta tech. Modelul a fost 
adoptat rapid și în celelalte metropole, iar în prezent spațiile de tip cowork încep 
să devină un motor pentru orașe mici și chiar pentru zone rurale. În Statele Unite, 
vârful de lance în materie de spații cowork este la San Francisco unde primul a fost 
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fondat în 2005 de Brad Neuberg, un programator care se săturase de rutina impusă 
de birourile corporațiilor și de productivitatea scăzută pe care o avea lucrând de 
acasă. În Asia această soluție a căpătat amploare datorită spațiului construit limi-
tat în regiuni ca Hong Kong, Singapore sau India unde cowork-urile s-au extins cu  
150% între 2014 și 2017. Australia și Noua Zeelandă înregistrează o dezvoltare 
amplă în ultimii 8 ani datorită creșterii costurilor de chirie în clădirile de birouri 
convenționale, spațiile de tip cowork având costuri cu 25% mai reduse.

Model de lucru pentru mileniali
Media de vârsta a celor care folosesc spațiile de cowork este de 34 de ani, marea ma-
joritate cu studii superioare. Sunt cei care după criza economică erau la începutul 
vieții profesionale, mulți fără să fi avut un job înainte de acest moment. Creșterea 
accelerată și răspândirea pe toate continetele a acestui model este un răspuns la 
nevoile unei generații particulare, mult mai dinamică dar și mult mai socială față 
de generația părinților. 

Nivelul de educație și de așteptări în legătură cu echilibrul dintre viața pro-
fesională și cea socială, alături de contextul defavorabil de după criză, au făcut ca 
milenialii să fie generația cea mai antreprenorială și independentă de până acum. 
Nevoile mult mai complexe și nuantațe în raport cu viața profesională și-au găsit 
răspunsul perfect în modelul cowork  care a devenit nucleul pentru noi comunități 
și un life-style focusat pe experiență, colaborare și comunicare.

Peste jumate din utilizatorii spațiilor de cowork sunt freelanceri, asta înseam-
nă că își desfășoară activitatea profesională la distanța față de echipele în care lu-
crează. Această izolare și-a găsit compensarea în sentimentul de apartenență la 
comunitate și în activități sociale variate.

Profilul spațiilor de tip cowork este unul eterogen, variind în funcție de tipolo-
gia comunităților și nișa atinsă: de la cowork pentru makeri, pentru mame, pentru 
cei cu căutări spirituale etc. Ceea ce este comun pentru toate tipologiile este nevoia 
de experiențe sociale, de identitate comună și de relevanță la nivelul unei comuni-
tăți mai extinse.

Acest aspect a devenit cheia de diferențiere între diveritele spații din piață. 
Dacă primele spații cowork au fost fondate de jucători puternici din zona imobi-
liară, cum sunt cei de la WeWork care au ajuns la 280 de spații în 32 de tări, în 
ultimii ani tendința a fost din direcția cealaltă - comunități informale au început să 
fondeze astfel de spații, extinzându-se apoi în rețele formate din cowork-uri inde-
pendente din diferite țări, cum este modelul Impact Hub.

Experiențele asociate unui spațiu de tip cowork pun accent pe inițiativele indi-
viduale ale membrilor, care devin vectori pentru educație, responsabilitate socială 
și chiar politici publice. Modelul cowork a pus în focus efervescența care se poate 



III. URBANIZARE: MEGA, SMART, WELL CITIES / 1685

genera dintr-un cadru cu o identitate puternică, reguli democratice și libertate de 
expresie și actiune. Impactul pe care un spațiu de cowork îl are la nivelul unui car-
tier, al unui oraș, transcende factorul economic antreprenorial. Comunitățile for-
mate în jurul acestor spații devin vectori de schimbare la un nivel mult mai extins. 
De exemplu, promovarea life-style-ului asociat unei vieți echilibrate și consumului 
responsabil de resurse sau implicarea în inițiative caritabile sau politice.

Atractivitatea și puterea de motivare ale mediului de lucru de tip cowork și-au 
dovedit un impact pozitiv atât la nivelul creșterii productivității și oportunităților 
de business cât și la nivel macro, la regenenarea unor industrii sau la nașterea unor 
noi tipuri de servicii.

În ultimii ani marile companii și-au pierdut din atractivitate pe piața de mun-
că, nu atât datorită beneficiilor salariale cât mai ales datorită sistemului rigid și 
ambianței spațiilor de lucru. 

Tendința recentă este de adaptare a spațiilor de lucru de tip corporate către o 
zona care să împrumute  valențele spațiilor de tip cowork. Companiile își schimbă 
designul interior în stilul celor cowork, se renunță la cubicles și posturi fixe de lucru 
în favoarea unor spații deschise și variate, sunt integrate zone de loisir și interacți-
une socială. Modelul cel mai celebru, devenit reper, cel al birourilor Google, a inspi-
rat și companii din domenii mai convenționale să adopte o nouă gândire în ceea ce 
priveste spațiile de lucru dar și în relația cu angajații.

În România primele spații de cowork au apărut în 2011-2012 în București. Pri-
mele initiative nu au rezistat pe o piață care încă nu adoptase acest model, deși in-
dustria IT era în creștere. Impact Hub a fost prima initiativă care a devenit relevantă 
pe piață iar identitatea sa a fost axată pe antreprenoriatul social și apartenența la o 
rețea europeană. Impact Hub s-a detașat rapid de ceilalți jucători prin propunerea 
unică cu care a venit la cel moment - facilitarea online și offline a colaborării dintre 
membrii. Businessul de design pe care îl conduc în prezent și-a găsit în aceasta rețea 
primii clienți iar comunitatea de acolo a fost elementul de imbold în momentele 
provocatoare ale unui început de antreprenoriat în industrii creative. 

Nod Makerspace, primul spațiu de cowork dedicat makerilor se remarcă prin 
comunitatea implicată în problemele urbei, în jurul acestui spațiu gravitând o serie 
de initiative civice și culturale care influentează în prezent direcții de dezvoltare la 
nivelul orașului.

Un raport Colliers International din 2018 evidenția că Bucurestiul are peste 
40.000 m2 de spații de tip cowork, 2% din numărul total de spații de birouri. Apro-
ximativ 3000 de oameni lucrează în prezent în acest sistem și se preconiza că până 
în 2023 coworkurile bucureștene ar atrage peste 11.000 de membri.

La nivelul întregii țări nu există statistici clare în acest moment, Clujul, Iașiul și 
Timișoara fiind într-o creștere influențată de dinamismul  industriei IT. Însă faptul 
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că apar astfel de locuri în orașe ca Piatra Neamț sau Galați denotă că fenomenul 
este în expansiune la nivelul întregii țări.

Spații cu focus pe experiența umană
Designul este unul din elementele definitorii ale spațiilor de tip cowork. Dacă până 
recent form follows function era mantra după care erau concepute spațiile de birouri, 
noul model de tip cowork o transformă în form follows experience.

User experience este modul de gândire dezvoltat de industria tech pentru cre-
area interfețelor digitale care pune în prim plan experiențe vizuale, emoționale și 
stimuli multi senzoriali pentru a capta atenția și implicarea utilizatorilor. Acest cu-
rent de gândire propune o abordare holistică asupra factorilor care compun soluția 
de design și s-a conturat folosind procese de design thinking utilizate anterior în 
designul de produs, împreună cu procese din psihologie și service design. 

În ultimii ani  principiile utilizate în designul digital au fost transpuse și către 
spațiul fizic. Asta înseamnă că procesul de proiectare al unui spațiu pleacă de la ne-
voile utilizatorilor mai mult decât de la o tema funcțională. Pentru asta sunt create 
focus grupuri care, prin procese gamificate, stimulează generarea de idei out of the 
box și identificarea nevoilor afective și psihologice ale utilzatorilor.

Aceste metode care însoțesc procesul de proiectare sunt teoretizate ca human 
centred design iar spațiile de tip cowork sunt zona predilectă de experiment în ceea 
ce privește designul de interior.

Am aplicat această abordare pentru unul din proiectele biroului nostru ce a 
presupus regândirea ca spații de cowork pentru birourile unei companii olandeze. 
Rezultatele la cald ale workshopurile de identificare a nevoilor utilizatorilor eviden-
țiază principii de proiectare pe care le regăsim la multe cowork-uri. 

Starea de bine asociată activităților profesionale este influențată decisiv de doi 
factori importanți: mediul de lucru și mediul social. Designul de interior poate oferi 
o rezolvare inteligentă pentru primul și un context favorabil pentru al doilea, care 
depinde în mod cert și de identitatea și valorile asumate de comunitatea care are 
spațiul.

Planul liber este o caracteristică comună la majoritatea coworkurilor. Împărți-
rea în birouri separate sau micro spații de tip cubicle s-a dovedit ca nu favorizează 
colaborarea și comunicarea. Open space-ul permite o libertate mai mare de a orga-
niza posturile de lucru dar și mai eficientă din punct de vedere al spațiului folosit. 
Un punct cheie din optimizarea costurilor în raport cu birourile convenționale stă 
în folosirea creativă a resursei de spațiu. Asta a dus la un design eliberat de pereți 
despărțitori și holuri, în care diferite zone funcționale sunt delimitate prin croma-
tică, material sau mobilier. 

Vedem multe coworkuri în foste clădiri industriale, care, pe lângă un cost de în-
chiriere mai redus, au avantajul ca au înălțime mare ce permite creșterea suprafeței 
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cu etaje parțiale. Eliberarea câmpului vizual de obstacole și facilitarea perspective-
lor largi din punctele de lucru completează sentimentul de apartenență și stimulea-
ză interacțiunea socială.

Studii de ergonomie comparate cu feedback-ul din focus grupuri au relevat fap-
tul că oamenii se simt mai bine atunci când au libertatea să schimbe postul de lucru 
de mai multe ori într-o zi. Variația între munca la birou, de pe canapea sau din po-
zitie orizontală stimulează productivitatea și creativitatea și înlătură problemele de 
sănătate asociate unei posturi fixe. Astfel a apărut o varietate de tipologii de spații 
care vin să compenseze mesele de birou: zone de lounge, cabine izolate, zone de 
relaxare, mici spații de discuții, zone informale de ședințe, gradene etc. 

Varietatea și versatilitatea spațiilor nu se referă însă numai la locurile de lu-
cru. Spațiile pentru activitățile conexe sunt esențiale pentru a stimula coagularea 
unei comunități. Coworkurile se diferențiază prin tipologia și amploarea pe care 
o au aceste spații, de la o zonă comună de luat masa sau săli de workshopuri și 
evenimente până la playground-uri, terase și grădini sau ateliere în care membrii 
folosesc în comun diverse utilaje sau gadgeturi.

Experiența multi senzorială este creată prin lumină, texturi, materiale, croma-
tică dar și prin prezența vegetației sau prin soluții acustice care atenuează efectele 
open space-ului. Echilibrul dintre individual și comun, între intim și public este 
cheia care face un spațiu de cowork să ofere o stare de bine utilizatorilor. 

Spre deosebire de designul convențional de birouri care oferă un iluminat uni-
form, controlat pentru toate spațiile, în designul de cowork se accentuează per-
sonalizarea iluminatului. Iluminatul ambiental cu o culoare neutră este dublat de 
accente de diferite intensități în funcție de zonele de activități iar fiecare post de 
lucru are control individual asupra iluminatului punctual.

Materialele naturale și culorile saturate preferate de oameni vin ca reacție la 
atmosfera corporate dominată de suprafețe artificiale și culori neutre. Tot în con-
textul precarității post criză a devenit popular re-use design - reciclarea și reinven-
tarea de obiecte și materiale scoase din uz. Acest curent este și el puternic asociat 
cu spațiile cowork care și-au asumat consumul responsabil de resurse. Estetica ge-
nerată de amenajări de acest tip pune încă o data accent pe varietate, pe lipsa stan-
dardizarii.

Elementul digital este de asemenea definitoriu pentru multe coworkuri, senti-
mentul de apartenență la comunitate este accentuat de conectarea la rețele sociale 
dedicate sau de posibilitatea de a împărtăși diferite experiențe digitale cu ceilalți 
membri. Tehnologia devine parte din decor, fie că vorbim de proiectoare, instalații 
interactive sau camere de gaming.

Experiența conturată de aceste detalii este una care pune individul în prin plan, 
îi dă libertate să-și personalizeze spațiul și să-și manifeste preferințele subiective. 
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Acest gen de libertate, în contrast cu standardizarea din marile companii, stimulea-
ză creativitatea dar și initiativa personală, dorința de colaborare și asociere.

Valorile comunității
Un fenomen interesant este adoptarea globală a unui set de valori comune și a unui 
life-style asociat. Comunitățile formate în jurul industriilor creative, antreprenori-
atului tech și spațiilor de tip cowork au caracteristici extrem de asemănătoare, fie 
că vorbim de Statele Unite, Europa de Est sau India.

Valorile comune vorbesc despre colaborare și ajutor reciproc, despre nevoia 
de interacțiune socială directă, despre nevoia de implicare la nivelul comunității. 
Multe comunități adoptă teme de actualitate și le transformă în acțiuni concrete: 
ecologie, regenerare urbană, nutriție sănătoasă, producție locală etc.

Implicarea și spiritul de inițiativă activ în acest tip de comunități are impact la 
nivel de oraș. De multe ori micro comunități au generat schimbări masive la nivel 
de politici urbane. Un exemplu este Lx Factory din Lisabona, un hub creativ care 
cuprinde pe lângă cowork și ateliere, baruri, birouri, și se intinde pe 23.000 m2 
într-un fost ansamblu al industriei textile. A fost deschis în 2008 când Lisabona se 
afla într-un declin economic și demografic fără precedent. Atractivitatea spațiului 
pentru creativi locali dar și pentru nomazi digitali a dus la inițierea unui proces de 
regenerare urbană în întreg cartierul. Ulterior locul a devenit popular pentru turiști 
dar și pentru startup-uri de tehnologie din alte țări care s-au relocat aici. Lx Factory 
este un exemplu care a pornit de la firul ierbii însă uneori procesul se intamplă și 
invers. La Lyon, primăria co-finanțează asociația care are cowork-ul Tuba dedicat 
inovației urbane si startup-urilor din domeniul Smart City. 

Valorile comune care unesc într-o rețea globală informală toate aceste spații 
sunt orientarea către viitor și puterea comunităților de a influența aspecte econo-
mice, sociale și politice. Lipsa ierarhiilor rigide, organizarea pe orizontală și focusul 
pe experiența fiecărui individ stimulează coagularea unor comunități solide și agile. 
Tehnologia este mediul preferat care poate facilita schimbarea iar echitatea și coe-
ziunea sunt valorile activatoare. 

Scenarii posibile post pandemie
Criza de sănătate de la începutul anului 2020 va genera cu siguranță schimbări și 
la nivelul cowokurilor. Multe din principiile de design și de life-style propuse de 
aceste spații sunt în conflict cu noile reguli și recomandări de prevenire a propa-
gării virale. Un posibil scenariu post pandemie este apariția mai multor coworkuri 
non-urbane care să ofere izolare în cadrul unei micro-comunități și acces facil către 
natură. În ceea ce privește spațiile existente, probabil vor încerca să se adapteze și 
să păstreze sentimentul de siguranță pentru comunitățile lor. Un efect este migra-
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rea unora din activitățile sociale către mediul digital dar și o regândire a planului de 
amenajare. Este posibil să se revină temporar la o organizare asemănătoare cu cea 
convențională, în care spațiile de socializare sunt reduse pentru a permite distan-
țarea între posturile de lucru. 

Impactul asupra business-urilor de cowork la nivel global este dificil de estimat 
în acest moment, este posibil ca estimările de creștere să fie mult mai temperate 
în noul context. Cert este însă faptul că această situație nu va disipa comunitățile 
solide chiar dacă spațiile își vor schimba dinamica. Nevoia socială de identitate și 
apartenență este în continuare foarte puternică în generația active, care va găsi cu 
siguranță resursele creative pentru a reinventa modurile informale de lucru.

Bibliografie
Laura, Bliss. “How WeWork Has Perfectly Captured the Millennial Id”. The Atlantic. Aprilie 2018.
Broadbent, Andrew. “Why Big Corporations Are Moving Into Coworking Spaces”. Entrepreneur. 

Iunie 2018.
“First results of Global Coworking Survey | Deskmag | Coworking”. www.deskmag.com. 2019.
Schuermann, Mathias. Coworking Space: A Potent Business Model for Plug ‘n Play and Indie 

Workers. Rocket Publishing 2014.
Dorobanțu, Bianca. “Cum arată harta spațiilor de coworking din România și cum este să lucrezi 

într-un astfel de loc?”. Forbes. 2019.



Viaţa socială a oraşului

Ioana Florea, Miruna Tîrcă

Ce sunt studiile urbane?
Oraşul nu înseamnă doar clădiri, şosele, parcuri, garduri, colţuri abandonate, 
conducte de apă, reţele de cabluri, ci mai ales interacţiuni între cetăţeni, contac-
te, relaţii sociale, situaţii de comunicare, directe şi indirecte. Toate acestea alcă-
tuiesc complexitatea vieţii sociale urbane şi dau viaţă oraşelor. Oraşul reprezintă 
un sistem complex de organizare socială, care implică o serie de instituţii sociale 
şi o configuraţie tipică a relaţiilor sociale. Acest lucru face ca utilizatorii oraşului, 
relaţiile sociale pe care ei le dezvoltă în oraşe, modurile în care trăiesc şi locuiesc, 
problemele cu care se confruntă, spaţiul urban în general, să reprezinte obiectul de 
cercetare al studiilor urbane moderne. Acestea au început să se dezvolte treptat, încă 
din secolul al XIX-lea. 

Oraşele din secolul al XIX-lea au cunoscut probleme specifice:
•  creşterea densităţii locative;
•  migraţia intensivă rural-urban şi imigraţia dinpre ţări mai sărace;
•  industrializarea masivă;
•  poluarea, necunoscută până atunci;
•  precaritatea infrastructurii (drumuri, aducţiuni de apă potabilă, reţele de ca-

nalizare, etc.);
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•  creşterea tensiunilor în legătură cu inegalităţile sociale puternic vizibile.
În paralel, se produceau schimbări radicale în domenii esenţiale cum ar fi: or-

ganizarea muncii, organizarea fluxurilor de capital, organizarea claselor sociale, 
organizarea familiilor. Nevoia de a înţelege aceste schimbări şi de a rezolva 
problemele asociate lor a stimulat deschiderea unor domenii noi de gândi-
re, dezbatere, acţiune şi studiu. Provocarea a fost acceptată de gânditori şi prac-
ticieni care, prin realizările lor, au devenit întemeietorii unor discipline precum:

•  sociologia urbană (disciplină care studiază activităţile şi interacţiunile so-
ciale din mediul urban);

•  antropologia urbană socială/ culturală (disciplină care studiază diversi-
tatea modurilor de viaţă din oraş);

•  geografia umană (disciplină care studiază relaţiile oamenilor şi ale comu-
nităţilor umane cu teritoriul lor);

•  psihologia mediului (disciplină care studiază relaţiile oamenilor şi ale co-
munităţilor umane cu obiectele, spaţiile, construcţiile, elementele şi fenomenele 
naturale care îi înconjoară);

•  urbanismul (disciplină care studiază teritoriul oraşelor şi propune reguli 
de utilizare,împărţire, administrare a acestuia, în beneficiul tuturor locuitorilor);

•  ecologia (disciplină care studiază relaţia dintre toate organismele vii şi me-
diul lor de viaţă).

Toate aceste discipline sunt interconectate şi au un scop comun: să ofere o cât 
mai bună înţelegere a tot ceea ce înseamnă viaţa socială urbană. O parte din teoriile 
expuse în cadrul lor au influenţat diverse mişcări sociale urbane, despre care vom 
vorbi în acest capitol. Din anii ’60 ai secolului al XX-lea, studiile urbane au devenit 
din ce în ce mai numeroase; astăzi abundă colaborările multi-disciplinare şi studiile 
interdisciplinare. În paralel, problemele oraşelor au devenit mai complexe, resursele 
lor mai variate, spaţial şi demografic s-au extins din ce în ce mai mult, iar tehnologii 
noi şi evenimente globale au influenţat dezvoltarea lor.

La ce ne folosesc studiile urbane?
Studiile de sociologie, antropologie, psihologia mediului, geografie umană anali-
zează îndeaproape viaţa locuitorilor oraşelor şi scot la iveală aspecte nebănuite ale 
acesteia sau oferă explicaţii neaşteptate unor lucruri care par banale; aceste studii 
pot fi centrate pe grupuri sociale mai puţin vizibile, strategii de supravieţuire, de 
cooperare şi de întrajutorare, reţele sociale active, mecanisme care generează unele 
probleme sociale, etc. De aceea, studiile sociale urbane nu sunt utile doar în mediul 
academic: ele oferă date şi materiale importante celor care decid la nivel urban şi 
concep strategiile de dezvoltare a oraşelor. În afara acestor aspecte, studiile urbane 
ne sunt de folos tuturor, în sensul că ne ajută să ne înţelegem mai bine unii pe alţii 
şi să ne îmbunătăţim viaţa cotidiană.
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Cercetătorii sociali urbani analizează îndeaproape impactul sistemelor politice 
şi economicecontemporane asupra vieţii oamenilor în mediul urban. Studiile lor evi-
denţiază aspectele problematice care decurg din acest impact dar şi posibile soluţii.

Spre exemplu, modul antropologilor de a analiza/ înţelege/ explica oraşul este 
unul aparte: antropologia studiază interacţiunile de zi cu zi, experienţele cotidiene 
ale oamenilor în oraş, negocierile dintre grupuri şi persoane diferite – pe scurt, re-
alitatea micro-socială, aşa cum este ea numită în studiile de specialitate. Antropolo-
gia oferă analize amănunţite ale diverselor grupuri/ comunităţi/ clase economice/ 
vecinătăţi/ aglomerări umane/ reţele sociale, astfel încât să faciliteze comunicarea 
şi înţelegerea între acestea. Perspectiva antropologică oferă şi o critică (adesea con-
structivă) asupra culturii şi lumii sociale.

Perspectiva antropologică ar trebui să se afle la baza oricărui proiect de dezvol-
tare socială, economică şi culturală. Multe descrieri culturale, proiecte sociale sau 
programe de ameliorare a vieţii şi a umanităţii au dat greş în istorie, tocmai pentru 
că le-a lipsit o perspectivă antropologică.

Spaţiul urban
Viaţa socială a oraşului este strâns legată de spaţiul urban. Relaţiile dintre viaţa soci-
ală şi spaţiul urban reprezintă obiectul de studiu al disciplinelor urbane. În spaţiul ur-
ban, oamenii interacţionează şi îşi desfăşoară relaţiile sociale, se bucură sau se sperie, 
au sau iau în posesie anumite spaţii urbane, dezvoltă sentimente de afecţiune pentru 
unele sau au amintiri legate de altele. Spaţiul urban este un termen caracterizat de 
polisemie, flexibilitate dar şi de ambiguitate. De aceea, este dificil să se ajungă la o 
definiţie unică a spaţiului urban, general acceptată în toate ştiinţele socio-umane.

Cu toate acestea, vom încerca să oferim câteva coordonate principale. O de-
finiţie generală a spaţiului urban se referă la aspectele fizice şi materiale, legate de 
geografia pură, şi atunci avem în vedere termeni precum: teritoriu, teren, locaţie, 
loc, spaţiu construit, areal, elemente materiale. Dar există şi o definiţie socială a 
spaţiului urban, care se referă la semnificaţiile/ însemnătatea/ sensurile/ rosturile 
pe care diverse spaţii urbane le au în viaţa socială, pentru oameni diverşi, în diverse 
situaţii de interacţiune. Această definiţie ne propune să înţelegem spaţiul urban ca 
un „construct social” – adică un lucru care nu înseamnă nimic în sine, ci are însemnă-
tate numai în măsura în care oamenii îl folosesc, îl cunosc, îi dau un nume, îl doresc, 
îl negociază, etc.

De reţinut:
Studiile sociale urbane analizează viaţa urbană în toată complexi-

tatea ei. Prin intermediul explicaţiilor şi informaţiilor oferite în cadrul 
studiilor urbane, putem să înţelegem mai bine realitatea şi fenomene-
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le sociale, culturale şi economice care se întâmplă în mediul urban din 
jurul nostru; putem să înţelegem cauzele acestor fenomene; putem să 
înţelegem diversitatea socio-culturală, să găsim noi posibilităţi de a 
trăi împreună şi de a folosi în mod creativ spaţiile urbane.

Viaţa socială a oraşului şi implicaţiile ei: principalele teme  
ale studiilor urbane
Cum am spus la început de capitol, studiile sociale urbane au început în secolul al 
XIX-lea prin a analiza viaţa locuitorilor din oraşele industriale. Mulţi oameni înce-
peau să migreze din mediul rural pentru a lucra şi pentru a avea un salariu constant 
în fabricile noi din oraşele aflate în plină dezvoltare.

Astfel, primele întrebări la care au încercat să răspundă cercetările sociale ur-
bane de atunci au fost: „Cum se organizează oamenii în aceste oraşe noi, în 
cadrul unui nou mod de viaţă? Cum se adaptează ei acestor schimbări şi ce 
fel de relaţii sociale dezvoltă între ei?”

Apoi, pe măsură ce tot mai mulţi oameni au migrat, s-au stabilit şi au început 
să locuiască permanent în oraş, cercetătorii urbani au încercat să afle răspunsul la 
noi întrebări: „Cum locuiesc oamenii în aceste oraşe în creştere, care sunt condiţiile 
lor de viaţă şi cum folosesc ei oraşele?”

Toţi cei care veneau în oraşe sperau la o viaţă mai bună. De exemplu, cele mai 
multe femei care veneau să lucreze în oraşe sperau să trăiască într-o societate urba-
nă mai deschisă, în care să nu fie cenzurate şi limitate, cum se întâmpla adesea în 
mediul rural tradiţionalist. Dar, pentru mulţi, viaţa urbană se dovedea la fel de grea 
ca în mediul rural, deşi resursele oraşelor erau mult mai numeroase decât resursele 
satelor. În schimb, în oraşe, accesul către anumite resurse (terenuri şi proprietăţi, 
şcoli şi facultăţi de calitate, putere de decizie) era permis doar anumitor persoane 
şi grupuri de influenţă. Devenind conştienţi de aceste inegalităţi, oamenii cu acces 
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limitat către resurse au început să se revolte şi să îşi ceară drepturile – şanse egale, 
acces legal către resurse şi democraţie. Aceste mişcări sociale au devenit teme de 
interes pentru cercetătorii sociali urbani, care au vrut să înţeleagă „cum colabo-
rează oamenii în mişcările sociale urbane şi care sunt schimbările pe care 
acestea le produc în societate”.

Aceste trei seturi de întrebări au devenit punctul focal al studiilor sociale ur-
bane ale secolului XX şi continuă să preocupe cercetătorii din ziua de azi. În sub-ca-
pitolele următoare, vor fi prezentate cele mai importante şi actuale dezbateri şi 
concluzii ale cercetătorilor urbani asupra temelor ridicate de aceste întrebări.

Grupuri sociale urbane şi stiluri de viaţă
Oraşele înseamnă mari aglomerări de oameni care nu se cunosc între ei dar care 
folosesc împreună diverse resurse: spaţii publice, infrastructură, servicii publice 
şi instituţii, ansambluri de locuinţe, elemente de mediu, locuri de muncă, etc. La 
prima vedere, oraşele sunt haotice şi ameţitoare; totuşi, privind atent, se observă 
că viaţa urbană are un ritm specific, pe care cei mai mulţi locuitori îl cunosc şi îl 
urmează. Oamenii respectă anumite reguli scrise şi nescrise, reuşind, mai mult sau 
mai puţin, să îşi împartă resursele şi să trăiască împreună. Spre exemplu, în marea 
lor majoritate, locuitorii urbani respectă regulile de trafic, respectă persoanele cu 
nevoi speciale, respectă rândul la coadă, plătesc pentru serviciile publice şi respectă 
un program de şcoală sau de lucru. Mai mult decât atât, nu intră în interacţiune cu 
toată lumea de pe stradă, nu se îmbracă în armură şi nu intră în casele altora, etc. 
Toate aceste lucruri se datorează ordinii sociale a vieţii urbane.

Concepte introduse:
Ordinea socială se numără printre conceptele cel mai dificil de ex-

plicat, legate de viaţa socială: cum anume se formează ea, cum anume 
se păstrează, cum anume se contestă şi cum se încalcă – toate acestea 
sunt întrebări pe marginea cărora s-au scris mii de cărţi şi studii. De-
sigur, există excepţii şi ocazii speciale, există momente în care ordinea 
socială este contestată sau încălcată, cum ar fi de exemplu, în timpul 
unui carnaval stradal sau în timpul unor revolte de stradă.

Cercetătorii sociali au fost mereu interesaţi de modurile în care oamenii ajung 
să accepte respectiv să conteste sau să încalce această ordine. În plus, au fost inte-
resaţi de modurile şi condiţiile în care această ordine se schimbă sau se negociază, 
între grupuri situate pe poziţii opuse. Este important de reţinut că cercetătorii soci-
ali încearcă să înţeleagă punctele de vedere, motivele şi viziunile tuturor oamenilor, 
fără să îi judece şi fără să îi împartă în „oameni răi” şi „oameni buni”. Este rolul 
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sistemului juridic să decidă dacă anumite fapte care încalcă ordinea socială sunt 
de condamnat şi care este condamnarea cuvenită. Pe de altă parte, sistemul juridic 
se adaptează schimbărilor sociale produse de-a lungul timpului, tocmai datorită 
indivizilor care contestă ordinea socială. Spre exemplu, comerţul cu sclavi era legal 
în secolul al XIX-lea, în timp ce acum este ilegal; votul femeilor era ilegal în Elveţia, 
până în anii ’70 ai secolului al XX-lea, iar acum este legal.

Ordinea socială este puternică dar flexibilă în timp. Ordinea socială nu repre-
zintă un concept imuabil, ale cărui înţelesuri nu se schimbă niciodată, dimpotri-
vă, este un concept aflat într-o permanentă transformare sau negociere. De aceea, 
cercetătorii sociali privesc respectarea, contestările sau încălcările ordinii sociale 
urbane în primul rând ca pe o dovadă a diversităţii modurilor de viaţă urbane. Vom 
discuta în continuare despre această diversitate a modurilor de viaţă ale locuitori-
lor oraşului şi despre raportarea lor la ordinea socială.

Caracteristici ale grupurilor sociale 
Grupurile sunt forme de asociere a oamenilor care au în comun anumite valori, 
idealuri, anumite scopuri sau îndatoriri, un anumit stil de viaţă şi care vor să fie în 
legătură unii cu alţii. Grupurile pot fi primare, precum familia, cuplul sau grupul de 
prieteni foarte apropiați, respectiv pot fi secundare, în care membrii grupului nu 
comunică permanent şi nu se cunosc în intimitate.

Faptul că oamenii fac parte din grupuri diferite contribuie la ordinea socială 
generală: îi ajută pe oameni să nu fie izolaţi ci să colaboreze sau să se regăsească 
în cadrul unui grup. Pe de altă parte, atunci când grupuri diferite intră în conflict, 
acest fapt ameninţă ordinea socială.

Locuitorii oraşului pot face parte din multe grupuri – familie, grup de prie-
teni, grup de colegi de şcoală sau serviciu, grup de parteneri pentru practicarea unui 
hobby sau pentru promovarea unei idei, grupuri de discuţie online, fan-cluburi, 
etc. Grupurile pot fi mai mult sau mai puţin stabile, pot primi noi membri sau se 
pot destrăma, îşi pot schimba idealurile sau scopurile de-a lungul timpului, pot fi 
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omogene (când membrii lor au multe caracteristici comune) sau heterogene (când 
membrii lor au multe caracteristici diferite).

Spre deosebire de mediul rural, există o mare varietate şi diversitate a grupuri-
lor sociale în oraşe. Indivizii pot forma grupuri şi pot avea stiluri de viaţa similare 
în funcţie de vârstă sau de apartenenţă etnică, de exemplu. Pe de altă parte, sunt 
persoane care pot avea stiluri de viaţă similare şi pot face parte din acelaşi grup, 
în ciuda diferenţelor de vârstă şi de apartenenţă etnică; un astfel de exemplu sunt 
grupurile bazate pe preocupări comune, cum ar fi cele de ecologişti, artişti, activişti 
sociali, speologi, jurnalişti de investigaţie, antropologi, etc. Grupurile se pot forma 
totodată în jurul unor gusturi comune, legate de ascultarea unor anumite stiluri de 
muzică, de practicarea unor sporturi, de lecturi sau de preferinţe pentru petrecerea 
timpului liber. Cu alte cuvinte, grupurile sunt adeseori determinate de stilurile de 
viaţă pe care le adoptă indivizii.

Mai mult, stilurile de viaţă se pot clasifica în diurne şi nocturne. O altă diferenţă 
între mediul rural şi cel urban este legată şi de faptul că, în oraşe, se întâmplă frec-
vent ca activităţile sociale să se prelungească pe timpul nopţii. Activităţile nocturne 
reprezintă unul dintre aspectele cheie care diferenţiază mediile urbane de cele rura-
le sau de suburbii. În oraşe există transport nocturn, oameni care lucrează noaptea, 
alţii care petrec sau se plimbă pe timpul nopţii. Viaţa de noapte în sine reprezintă 
un mod de a trăi, ceea ce a condus la existenţa unor discipline precum „antropologia 
nocturnă”, care se ocupă de studierea modurilor în care oamenii şi activităţile lor 
utilizează şi transformă spaţiile, pe timp de noapte.

Electrificarea oraşelor a însemnat marcarea unei noi ere şi a extins conside-
rabil perioada de activitate urbană, fapt care a contrastat puternic cu viaţa rurală. 
Totodată, a afectat procesele de producţie, în sensul în care fabricile puteau func-
ţiona încontinuu. Prin comparaţie, agricultura, activitate definitorie pentru medi-
ile rurale, era limitată de ritmurile naturii: zi-noapte. În prezent, există oraşe care 
funcţionează „24 din 24”, în care practic activitatea nu se opreşte niciodată. Spaţiul 
nocturn a fost într-o mare măsură „colonizat” de practicile de consum şi industrii-
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le aferente: divertismentul, consumul de alcool, publicitatea etc. Cu toate acestea, 
există grupuri care preferă stiluri alternative de viaţă nocturnă, bazate nu atât pe 
consum cât pe reţele de cooperare/ socializare.

Diversitate şi segregare socială
Într-o societate urbană cu un grad ridicat de solidaritate socială, multe dintre gru-
purile sociale interacţionează şi se regăsesc în spaţii comune, unde schimbă infor-
maţii, idei sau derulează activităţi comune.

Într-o societate cu un grad scăzut de solidaritate socială, grupurile sociale ră-
mân adeseori izolate unele faţă de altele; unele grupuri sociale nu vor să aibă de-a 
face cu altele, nu vor să împartă spaţii şi resurse sau să dezvolte conversaţii, nego-
cieri şi dialoguri. Frecvent, diferenţele care separă grupurile sociale sunt de ordin 
etnic, rasial, cultural, religios şi socio-economic.

Alteori, diferenţele se fac în funcţie de gusturi, de preferinţe sau pur şi simplu 
de locurile pe care le frecventăm. Criteriile după care se construiesc şi se legitimea-
ză aceste diferenţe sunt, de obicei, legate de stereotipuri şi de prejudecăţi. Odată in-
stalate şi propagate, este foarte dificil ca aceste criterii să fie înlăturate din gândirea 
majoritară a unei societăţi, iar uneori ele ajung să aibă rezultate tragice şi dezastru-
oase, cu efecte negative pe termen lung asupra respectivei societăţi (de ex.: războa-
ie civile, conflicte religioase, holocaust). În unele situaţii, grupurile sociale care se 
consideră diferite se pot izola unele faţă de altele în cartiere diferite ale oraşului, 
pot intra în conflict direct (lupte de stradă) sau în conflict indirect (prin prejudecăţi 
negative, prin confruntări în mass- media, prin discriminare, xenofobie).

Acestea sunt situaţii problematice, în care diversitatea produce segregare (se-
parare) între oameni – ceea ce contribuie la transformarea ordinii sociale paşnice 
într-o ordine/ organizare socială bazată pe izolare şi agresivitate. În astfel de si-
tuaţii, toate grupurile sociale sunt afectate; toate au de pierdut: schimburile de cu-
noştinţe şi idei sunt blocate, colaborarea este blocată, găsirea de noi soluţii pentru 
probleme urbane este inhibată, starea de nesiguranţă este agravată şi se dezvoltă 
nemulţumirea generală.

Concepte introduse:
Xenofobie – este un termen originar din limba greacă şi se referă la 

o frică nerezonabilă sau ură faţă de străini şi de necunoscut în general. 
Această frică poate fi legată de o etnie diferită, de o cultură sau de o 
religie diferită, dar se poate referi şi la oameni necunoscuţi, activităţi 
sau concepte necunoscute. Xenofobia este adesea provocată de inega-
lităţile sociale sau de temerile conform cărora străinii reprezintă un 
pericol la adresa identităţii unui grup; de aceea, dorinţa celor care se 
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manifestă astfel este de a elimina orice şi pe oricine ar reprezenta un 
pericol la adresa unei presupuse purităţi.

De aceea este foarte important ca indivizii care locuiesc în mediile urbane ca-
racterizate de o mare diversitate să înveţe să accepte diferenţele etnice, rasiale, 
religioase, culturale şi socio- economice. Toleranţa reprezintă unul din principiile 
cheie pentru o dezvoltară armonioasă a oraşelor, în plan social.

Exemplul 1
În Marea Britanie şi Germania, grupurile de suporteri ai unor 

echipe de fotbal intră din când în când în conflict direct, recurgând 
la acte de violenţă în spaţiile publice. Adesea, aceste grupuri sunt din 
oraşe sau din cartiere diferite. În urma conflictelor, echipele de fotbal 
sunt depunctate, locuitorii oraşelor sau ai cartierelor respective dez-
voltă prejudecăţi faţă de locuitorii oraşului/ cartierului rival (cum că 
toţi sunt la fel ca grupul de suporteri rivali, deci toţi trebuie evitaţi şi 
duşmăniţi), iar unii locuitori devin chiar victime colaterale ale violen-
ţelor.

Exemplul 2
Până în anii ’90 ai secolului al XX-lea, cele mai multe oraşe din 

Africa erau separate prin ziduri, sârmă ghimpată şi soldaţi, în două 
părţi: o parte mai bogată, cu infrastructură bună, în care locuiau colo-
nialiştii albi şi o parte săracă, cu infrastructură precară, în care locuiau 
băştinaşii africani. Milioane de oameni erau separaţi astfel. Africanii 
aveau voie să treacă în partea albilor numai cu permis de muncă; mun-
cile pe care africanii le făceau pentru albi erau toate munci „de jos”, de 
servitori. Căsătoriile între cele două grupuri segregate erau interzise, 
albii care voiau să se căsătorească cu africani erau obligaţi să renunţe 
la drepturile de „albi” şi să se mute în partea săracă, dincolo de sârma 
ghimpată. Mulţi oameni au murit încercând să depăşească aceste ba-
riere sociale.

„Indezirabilii”
Aşa cum am văzut, atunci când locuitorii oraşului nu reuşesc să se bucure de di-
versitatea lor şi de diversitatea modurilor de viaţă posibile, acest lucru conduce la 
separarea grupurilor sociale; oamenii ajung să trăiască în izolare sau în agresivitate. 
Deşi toţi indivizii au de pierdut în urma segregării, unele grupuri sunt afectate mai 
puternic decât altele. Anumite grupuri sociale devin considerate drept unicele sau 
cele mai vinovate pentru problemele din societate; altele ajung să fie considerate 
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ameninţări la adresa ordinii sociale. Astfel de grupuri au cel mai mult de suferit 
de pe urma segregării. Diverşi cercetători în ştiinţe sociale au studiat aceste cate-
gorii de oameni, percepute ca „indezirabile” de majoritatea locuitorilor urbani, în 
primul rând pentru că perturbă ordinea socială a spaţiilor standardizate din oraş. 
Cu toate acestea, adesea, indezirabilii nu sunt anti-sociali sau periculoşi, ci sunt în 
conflict cu practicile, valorile, reprezentările celor care au planificat sau planifică 
spaţiile oraşului. De aceea, în mod ideal, planificarea spaţiilor oraşului trebuie să 
fie rezultatul unui consens general social, fapt care trebuie să fie complementar cu 
existenţa unor politici publice şi sociale de calitate.

Categorii de „indezirabili”
Refugiaţi şi imigranţi. Spre exemplu, în oraşele în care procesul de emigraţie este 
în creştere, imigranţii şi refugiaţii sunt consideraţi drept principalii vinovaţi pentru 
problemele socio- economice, în pofida faptului că studiile sociale arată că ei aduc 
avantaje considerabile societăţii-gazdă: acceptă munca slab remunerată şi unele 
munci evitate de populaţia stabilă, sau acceptă prestarea muncii grele, desfăşurate 
în medii toxice sau riscante. Fiind izolaţi de ceilalţi locuitori ai oraşului, neavând 
relaţii directe şi egale cu ceilalţi locuitori, având unele caracteristici aparent diferite 
(port, limbă, aspect), populaţiile de imigranţi şi refugiaţi devin ţinta suspiciunilor 
din partea altor grupuri sociale iar prezenţa lor devine „indezirabilă”.

De-teritorializare şi re-teritorializare reprezintă termeni care se referă la 
marile mişcări de populaţii şi care îi preocupă în egală măsură atât pe urbanişti 
cât şi pe sociologi sau antropologi. De-teritorializarea reprezintă migraţia forţată, 
datorată unor factori cum ar fi opresiunea politică, intoleranţa religioasă, războiul, 
foametea, sărăcia extremă. Atunci când aceste mişcări de mase sunt însoţite şi de 
transferarea practicilor şi a obiceiurilor culturale specifice locului de origine, fe-
nomenul se numeşte re-teritorializare. Spre exemplu, în Marea Britanie, migraţia 
masivă a locuitorilor din fostele colonii britanice a transformat semnificativ com-
poziţia socială a oraşelor. În prezent, Londra este un oraş multicultural, în care se 
vorbesc peste trei sute de limbi diferite.

Din păcate, multe grupuri etnice şi religioase, care au fost nevoite să se refugi-
eze sau să migreze, au beneficiat de un succes redus în ceea ce priveşte re-teritoria-
lizarea. Spre exemplu, poporul tibetan este unul care nu a reuşit re-teritorializarea; 
în prezent, rămâne un popor de- teritorializat, deşi a avut o ţară a lui. Tibetul a 
fost invadat de China în 1950, iar cultura tibetană a fost supusă de atunci perse-
cuţiilor constante. Un număr ridicat de tibetani a emigrat în alte ţări (în special în 
India), în care liderii religioşi au creat centre ale culturii tibetane. Cu toate acestea, 
o mare parte a tibetanilor este în prezent de-teritorializată, locuind în diverse ţări 
din lume, fără a avea un stat tibetan. Există şi situaţii în care indivizii sunt de-te-
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ritorializaţi, dar, spre deosebire de tibetani, nu au avut niciodată o ţară a lor; un 
exemplu în acest sens îl reprezintă poporul kurd, care locuieşte pe teritoriul Turci-
ei, Iranului, Irakului şi Siriei.

În multe cazuri, fluxul de indivizi care se adaugă unui oraş în urma unor fe-
nomene precum de-teritorializarea nu reuşeşte să fie absorbit în mod corespun-
zător, iar cei refugiaţi sau imigranţii ajung să locuiască în condiţii precare, fără să 
aibă acces la resursele socio-economice. Acest lucru conduce la apariţia multiplelor 
probleme de ordin social; adeseori, tinerii de-teritorializaţi şi neintegraţi în noile 
oraşe ajung să trăiască în situaţii de risc, devenind victime ale sărăciei extreme, ale 
traficului de persoane, ale exploatării prin muncă.

Persoane fără adăpost. O altă categorie de „indezirabili” se referă la persoa-
nele fără adăpost, care trăiesc o viaţă complet izolată de restul locuitorilor. Astfel 
de persoane se găsesc în cele mai multe oraşe ale lumii. Prezenţa lor în locurile 
publice este nedorită, iar autorităţile iau măsuri pentru ca parcurile şi băncile să 
nu mai fie „locuite” de persoane fără adăpost. Adesea, astfel de indivizi nu sunt tra-
taţi ca persoane, ci mai degrabă ca o ameninţare la adresa ordinii sociale. Cu toate 
acestea, studiile sociale realizate în multe ţări au arătat încă din anii ’60 ai secolului 
al XX- lea că persoanele fără adăpost, în marea lor majoritate, sunt inofensive, ba 
chiar prezenţa lor îi îndepărtează pe răufăcătorii periculoşi. În schimb, măsurile 
luate împotriva persoanelor fără adăpost, cum ar fi plasarea gardienilor în parcuri, 
reducerea numărului de bănci, îngrădirea unor spaţii, fac ca locurile respective să 
devină pustii şi, astfel, propice unor activităţi ilegale grave (precum traficul de per-
soane, tâlhăria, violenţele între găşti).

De exemplu, în Bucureşti sunt peste 10.000 de persoane fără adăpost, marea 
majoritate vârstnici săraci şi copii inofensivi (unii fugiţi din cauza abuzurilor din 
familie). Pentru ei, soluţia nu este evacuarea din parcuri şi din adăposturile impro-
vizate, ci asigurarea unor locuinţe sociale şi a unor servicii sociale care să le asigure 
demnitatea şi reintegrarea socială.
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Adolescenţii „indezirabili”. Spaţiul construit al oraşului este un spaţiu al 
adulţilor: adulţii decid, proiectează, construiesc, demolează. În viziunea adulţi-
lor asupra oraşului, copiii şi adolescenţii sunt fie în pericol, fie periculoşi, atunci 
când se află neînsoţiţi în spaţiile publice urbane. Această viziune, care se reflectă 
în reguli, strategii, construcţii, organizare şi intervenţii spaţiale, duce la o continuă 
îndepărtare a copiilor şi adolescenţilor de spaţiile publice urbane şi la o continuă 
transformare a lor într-un grup social alienat şi lipsit de putere – grup adesea „in-
dezirabil” în spaţiile publice ale oraşului şi în oraş, în general. În anii ’50 ai secolului 
al XX- lea, tinerii care agreau cultura ock’n’roll erau văzuţi ca o problemă socială; în 
anii ’60, tinerii hippy erau consideraţi devianţi, o ameninţare la adresa ordinii pu-
blice; în anii ’70, tinerii punk erau văzuţi ca fiind periculoşi; în anii ’80, tinerii care 
cântau hip-hop sau dansau break dance erau suspecţi; în anii ’90, tinerii care organi-
zau petreceri cu muzică electronică erau la rândul lor o ameninţare; în anii 2000, 
tinerii anarhişti sunt cei periculoşi. Totodată, de-a lungul acestor timpuri, tinerii 
care practicau sporturi urbane skateboard-ing, parkour) şi care desenau graffiti au 
fost consideraţi la rândul lor periculoşi.

Toate aceste grupuri promovează valori diferite şi moduri de viaţă diferite de 
cele ale majorităţii adulţilor; dacă strâng un număr mare de adepţi, aceste grupuri 
devin „subculturi”. Antropologii care le-au studiat de-a lungul acestor decenii au 
arătat că, în ciuda imaginii de indezirabile”, cele mai multe subculturi ale adoles-
cenţilor şi tinerilor au, pe lângă latura de revoltă împotriva societăţii de consum a 
adulţilor, o doză considerabilă de creativitate.

Pentru adulţi, copiii şi adolescenţii reprezintă grupuri percepute ca „indezira-
bile” în spaţiile publice şi, în acelaşi timp, grupuri de viitori decidenţi ai oraşelor, de 
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generaţii care vor „moşteni” oraşele prezentului. Această natură duală a prezenţei 
lor în oraşe şi acest dublu rol pe care îl îndeplinesc în viaţa socială au generat câteva 
direcţii diferite în studiile urbane dedicate: pe de o parte, s-au dezvoltat studii-
le urbane preocupate de copiii şi adolescenţii delincvenţi, de mecanismele sociale 
din oraş care induc astfel de practici din partea lor, de mecanismele sociale din 
oraş prin care astfel de practici pot fi prevenite; pe de altă parte, s-au dezvoltat 
studiile urbane preocupate de copii şi adolescenţi ca grupuri contestatare creative, 
ca subculturi care reinventează oraşul prin sporturi şi arte urbane (graffiti, skate-
board, breakdance, etc.), subminând cultura dominantă şi segregativă a adulţilor. 
O direcţie importantă a fost deschisă de istoricul de arhitectură Iain Borden prin 
studiul subculturilor tinerilor (youth subcultures) bazate pe sporturi urbane şi prac-
tici graffiti, prin care oraşul este re- inventat iar spaţiile publice în aer liber capătă 
semnificaţii şi utilizări noi.

Complementar, s-au dezvoltat studiile urbane preocupate de copii şi adoles-
cenţi ca cetăţeni ai oraşului, ca experţi ai oraşului, ale căror cunoştinţe şi păreri tre-
buie înţelese şi preluate în planurile de dezvoltare ale oraşului. Aceste studii susţin 
ideea că este nevoie de recunoaşterea creativităţii adolescenţilor, a subculturilor lor 
şi nu de îngrădirea lor ca „indezirabile”.

Conform ultimului raport UNICEF (2011), numărul total al adolescenţilor din 
lume era de 1,2 miliarde în 2009. Dintre ei, 50% locuiesc în oraşe şi aglomerări 
urbane. Din total, 90% provin din ţări cu economii în curs de dezvoltare, fiind afec-
taţi de probleme sociale complexe, de la lipsa educaţiei, la lipsa hranei. Problemele 
afectează în primul rând adolescentele – 600 milioane de adolescente trăind în ţări 
sărace. În ultimele decenii, eforturile organizaţiilor transnaţionale au fost concen-
trate asupra copiilor cu vârsta sub 5 ani, încercând reducerea mortalităţii infantile 
şi creşterea şanselor de supravieţuire în primii ani de viaţă. Preocuparea pentru 
adolescenţi a lipsit până recent, deşi 70 de milioane de adolescenţi din oraşele lumii 
nu au acces la educaţie, iar cauzele principale ale decesului în rândul adolescentelor 
sunt sarcina şi naşterea – probleme sociale aflate la intersecţia lumilor sociale ale 
adolescenţilor şi adulţilor.

De reţinut:
Într-un oraş, există o mare varietate a grupurilor sociale şi a sti-

lurilor de viaţă; în general, oamenii dezvoltă strategii de convieţuire 
şi încearcă să respecte anumite norme sociale, făcând astfel posibi-
lă coabitarea şi locuirea în oraşe; pe de altă parte, există situaţii în 
care grupurile sociale rămân separate între ele, neexistând punţi de 
comunicare sau legături sociale; acest lucru conduce la apariţia unor 
probleme sociale şi la apariţia unor categorii de indivizi considerate 
„indezirabile” (de ex.: imigranţi, refugiaţi, persoane fără adăpost, anu-
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mite grupuri de adolescenţi şi subculturi, etc.); ca locuitori urbani, este 
foarte important să fim toleranţi şi să învăţăm să acceptăm diferenţele 
etnice, rasiale, religioase, culturale şi socio-economice.

Locuirea urbană
Există modalităţi diferite de a locui; să ne gândim doar la câteva distincţii simple 
şi familiare: a locui la casă vs a locui la bloc sau a locui la sat vs a locui la oraş. Fiecare 
dintre aceste distincţii se referă la un stil diferit de viaţă. Tipurile de locuinţe şi 
modurile de a locui s-au transformat de la epocă la epocă. Dacă locuirea tradiţi-
onală, în comunităţi rurale răspândite pe arii relativ mici, a caracterizat aşeză-
rile umane de-a lungul mai multor secole, locuirea şi marile aglomerări urbane 
se impun într-un ritm din ce în ce mai alert. Industrializarea a schimbat radical 
modul de viaţă şi de locuire pentru milioane de indivizi. În perioada anilor ‘30 ai 
secolului al XX-lea a debutat proiectarea funcţionalistă a oraşelor, promovând 
conceptul „oraşului dormitor”, cu funcţiuni bine stabilite şi delimitate. Oraşele 
cu numeroase şosele şi blocuri supraetajate, cu puţine spaţii publice, păreau solu-
ţia perfectă pentru a asigura un adăpost milioanelor de muncitori. A durat câteva 
decenii până când paradigma funcţionalistă a început să fie pusă sub semnul în-
trebării, în timp ce tipuri noi de locuire (blocuri mici, case cu consum energetic 
zero, apartamente folosite în comun de grupuri de prieteni, etc.) au prins contur 
şi s-au răspândit. Aşadar, modalităţile de locuire se află într-o permanentă schim-
bare şi adaptare. În prezent, este promovat din ce în ce mai mult conceptul unei 
locuiri ecologice şi durabile, în acord cu mediul înconjurător şi cu un consum cât 
mai redus de resurse.

Cartiere şi blocuri. Oraşele româneşti, aşa cum ne sunt familiare celor mai 
mulţi dintre noi, sunt structurate în habitate urbane pe care le cunoaştem sub nu-
mele de cartiere. În cartea sa de geografie urbană numită „Oraşul sub lupă”, au-
torul Marius Cristian Neacşu caracterizează cartierele în felul următor: „Cartierele 
sunt zone relativ întinse ale oraşului, ce pot fi identificate mental de observator şi care au 
o anumită calitate internă care le este proprie. Sunt celule fundamentale ale spaţiului so-
cial urban(...). Cartierul poate imprima atitudini şi comportamente specifice locuitorilor 
săi. (...) Practic, la nivel perceptiv, fiecare cartier este unic, imprimând un anumit spirit 
de apartenenţă locuitorilor săi. (...) Caracteristicile fizice ce marchează cartierele sunt 
reprezentate prin anumite comunităţi specifice, ale căror componente sunt de o varietate 
infinită: textură, spaţiu, forme, detalii, simboluri, tipul şi culoarea construcţiilor, semni-
ficaţii sociale cu o anumită încărcătură emoţională, tipul de activitate, funcţii, locuitori, 
grad de întreţinere/uzură, topografie, etc.”1

1  Marius Cristian Neacşu, Oraşul sub lupă, Editura Pro Universitaria, 2010, p. 104-105.
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Blocul este o unitate de locuit în cadrul cartierului. Cartierele de blocuri carac-
terizează marea parte a oraşelor din România. Acest lucru se datorează perioadei 
de dictatură comunistă şi proceselor intense de urbanizare forţată care au avut loc 
în acea perioadă. Regimul comunist a dorit să creeze oraşe noi cu orice preţ, cărora 
să le corespundă totodată un „om nou”. În acest sens au fost clădite fie oraşe noi în 
apropierea centrelor industriale, fie zeci de cartiere de blocuri în oraşele existente, 
uneori amplasate pe locul zonelor istorice demolate în acest scop. O parte semnifi-
cativă a populaţiei rurale a fost determinată să se mute în noile locuinţe de la oraş.

Bucureşti, 2011, cartierul Pantelimon

Blocul şi spaţiile lui tipice (scara blocului, holurile, balcoanele, peticele de 
grădină din faţa blocului) determină un anumit tip de locuire, generând diverse 
fenomene care au constituit obiectul a numeroase studii româneşti de cercetare 
socio-antropologică. Este vorba despre fenomene de convieţuire, relaţionare socială, 
cooperare şi întrajutorare la nivel de familii sau vecinătate, reţele economice informa-
le, modalităţi de organizare şi administrare. La nivelul vieţii sociale urbane, veci-
nătăţile decartier poartă semnificaţia unei solidarităţi de grup elementare care se 
poate manifesta sub diverse forme: vecini care se sprijină reciproc făcându-şi mici 
servicii şi stabilind astfel o reţea de relaţii, vecini care se ajută la creşterea copiilor, 
vecini care se invită la diverse evenimente de familie, vecini care îşi petrec împre-
ună timpul liber, utilizând spaţiile disponibile cum ar fi băncile şi spaţiile verzi din 
faţa blocului, garajele, chioşcurile sau chiar maidanele aflate în proximitate. Am 
menţionat despre toate aceste lucruri pentru că fiecare dintre ele se referă la forme 
de organizare socială specifice peisajului urban românesc.



III. URBANIZARE: MEGA, SMART, WELL CITIES / 1705

Suburbiile. Spre deosebire de cartiere, suburbiile reprezintă un alt tip de lo-
cuire. Suburbiile sunt zone rezidenţiale asociate unor mari oraşe din lume. Sub-
urbiile există şi în România, dar nu reprezintă (încă) un tip de locuire specific 
peisajului românesc. Aceste zone nu se încadrează neapărat la categoria zonelor 
urbane, dar nici la cea a zonelor rurale. Suburbiile pot constitui zone rezidenţiale 
aflate în oraş sau zone rezidenţiale separate de oraş şi situate la distanţă faţă de 
ariile centrale urbane. Locuirea într-o suburbie presupune utilizarea permanentă a 
automobilului. Densitatea populaţiei este mai scăzută în suburbii decât în ariile 
centrale. Suburbiile s-au dezvoltat începând cu secolele XIX şi XX, odată cu pro-
cesele de industrializare şi de creştere economică. Mulţi dintre cercetătorii care 
au studiat istoria şi evoluţia suburbiilor au ajuns la concluzia că suburbiile de la 
începutul secolului XX, extinse mai ales în Statele Unite ale Americii, erau encla-
ve locuite de persoane de culoare albă, aparţinând clasei de mijloc şi împărtăşind 
aspiraţii sociale comune, cum ar fi dorinţa de a fi proprietarii unei locuinţe. De 
aceea, multe suburbii sunt caracterizate de modelul unei locuinţe aparţinând unei 
singure familii, ocupând un lot de pământ, model care se repetă zeci de kilometri, 
pe măsura întinderii suburbiei.

Locuirea într-o suburbie a fost adeseori promovată de către dezvoltatorii imo-
biliari şi de autorităţile locale ca stil de viaţă sau model de succes. Dar, în prezent, 
extinderea oraşelor prin intermediul suburbiilor a devenit un proces din ce în ce 
mai criticat. Câteva argumente aduse în acest sens sunt următoarele: suburbiile au 
potenţialul de a duce la izolare socială; utilizarea intensă a automobilelor afectează 
mediul; pământul pe care s-ar putea dezvolta agricultura sau fermele este în schimb 
cedat pentru construcţii de locuinţe. Toate aceste aspecte au condus la ideea că sub-
urbiile nu reprezintă un model de locuire sustenabil.

Probleme globale legate de locuirea urbană
A convieţui într-un oraş este de multe ori o artă pe care trebuie să ştim cum să 
ne-o însuşim. Nu este un lucru uşor ca zeci, sute de mii sau milioane de oameni să 
trăiască laolaltă şi să împartă aceleaşi spaţii urbane. Să ne gândim doar la câteva 
probleme pe care am putea să le caracterizăm drept „minore”: tensiunea pe care 
o resimţim mergând pe stradă într-un oraş agitat, claxoanele şi apostrofările din 
trafic, micile certuri stradale sau cele din mijloacele de transport public.

Însă locuirea urbană şi folosirea unui oraş în general prezintă aspecte proble-
matice mult mai complexe decât cele menţionate mai sus. Acestea constituie ade-
sea subiectul a zeci de studii de cercetare socială urbană, rapoarte oficiale, articole, 
dezbateri, propuneri legislative. Vom analiza pe rând câteva din principalele pro-
bleme ale locuirii urbane.

Precaritatea. Aşa cum am precizat şi în primul capitol al Ghidului, cei mai 
mulţi locuitori ai planetei trăiesc în prezent în oraşe şi mai ales în marile aglomerări 



1706 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

urbane din ţările sărace şi supra-populate. Conform raportului State of the world’s 
cities – 2010/2011 (Starea oraşelor lumii), realizat de Naţiunile Unite, urbanizarea 
va rămâne un proces care va defini următoarele decenii din evoluţia omenirii. Po-
trivit aceluiaşi raport al Naţiunilor Unite, „în următorii 20 de ani Homo sapiens se va 
transforma în Homo sapiens urbanus, în toate regiunile planetei”.2

Cu toate acestea, problema locuirii se accentuează de la an la an: populaţia ora-
şelor creşte într-un ritm constant, dar nu este urmată de o infrastructură adecvată, 
menită să deservească pe toată lumea. Din acest punct de vedere, oraşul reprezintă 
un teren al conflictului, al inegalităţilor, un spaţiu predestinat negocierilor pentru 
resurse şi teritorii. Locuinţa, ca spaţiu vital, un drept al oricărei fiinţe omeneşti, se 
dovedeşte a fi o resursă preţioasă şi greu accesibilă. Felul în care arată lucrurile la nivel 
global în prezent demonstrează că nu oricine are acces la această resursă; iar mulţi 
dintre cei care totuşi au o locuinţă sunt ameninţaţi permanent de pericolul pierderii 
acesteia şi de alte riscuri pe care le implică locuirea în condiţii extreme (de ex.: nesi-
guranţa în faţa calamităţilor, condiţii de insalubritate, frigul, segregarea teritorială). 
Aşezările alcătuite din mahalale sărăcăcioase şi ghetouri (cunoscute sub nume diferi-
te în diverse ţări: shanty towns, favelas, bustees, barriadas, poblaciones, villas miserias, 
bidonvilles, kampungs) adăpostesc peste 30% din populaţia urbană a lumii.

Adeseori, astfel de zone sărace rămân izolate şi deconectate de restul oraşului, 
atât din punct de vedere fizic cât şi social. Pe lângă dezavantajele cauzate de veni-
turile economice scăzute şi de situaţia precară a locuirii, rezidenţii din ghetouri 
sunt defavorizaţi şi din punct de vedere al accesului la facilităţile sau avantajele 
oferite de oraş. Astfel, se ajunge la crearea unui mecanism vicios al sărăciei, atât pe 
plan social şi pe plan spaţial, o capcană din care este foarte greu de ieşit, menţinută 
de următorii factori constanţi: condiţii precare de locuit, acces extrem de redus la 
slujbe de calitate şi, în general, la piaţa muncii, excluziune socială şi marginalizare, 
lipsa interacţiunilor sociale, un nivel ridicat al criminalităţii.

Cu toate acestea, există şi aspecte pozitive legate de subiectul locuirii urbane. 
Raportul UN menţionează faptul că între anii 2000 şi 2010, în urma eforturilor 
comunităţii internaţionale angajate în planul mondial de dezvoltare numit Millen-
nium Development Goals (Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului), peste 200 de mi-
lioane de persoane au depăşit condiţia de locuitori ai unor cartiere precare. Acest 
angajament a dat unele rezultate pozitive.

Conform indicatorilor folosiţi de Naţiunile Unite, o unitate de lo-
cuit dintr-un cartier precar adăposteşte unul sau mai mulţi indivizi 
care trăiesc sub acelaşi acoperiş, care sunt lipsiţi de una sau mai multe 

2  State of the world cities 2010/2011 – Bridging the urban divide, UN HABITAT, publicat prima 
dată la Earthscane, United Nations Human Settlements Programme, 2008, p. 10.
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dintre următoarele facilităţi:
•  adăpost rezistent (o structură permanentă care să asigure pro-

tecţie în faţa condiţiilor climatice extreme)
•  spaţiu suficient de locuit (o cameră să nu fie împărţită de mai 

mult de 3 persoane)
•  acces la apă potabilă (care să fie suficientă şi să nu necesite un 

efort mare pentru a fi obţinută)
•  acces la condiţii sanitare (toaletă privată sau o toaletă publică 

împărţită de un număr rezonabil de persoane)
• titlu de proprietate (care să protejeze împotriva evacuărilor for-

ţate)

Ţările în care s-au produs cele mai semnificative îmbunătăţiri ale situaţiei lo-
cative sunt China şi India, urmate de Indonezia, Vietnam şi Turcia. Alte ţări care 
au aplicat cu succes astfel de politici de îmbunătăţire sunt cele din Africa de Nord 
(Maroc, Tunisia, Egipt) şi din regiunea Americii de Sud (Argentina şi Columbia). Cu 
toate acestea, autorii raportului UN gândesc în termeni lucizi, precizând faptul că a 
fost posibil ca Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului legate de reducerea numărului 
de cartiere defavorizate să fie atinse, îmbunătăţindu- se astfel condiţiile de viaţă 
a 227 de milioane de indivizi, din cauză că ţintele stabilite iniţial au fost unele re-
lativ mici. Obiectivul iniţial a vizat îmbunătăţirea situaţiei locative pentru 100 de 
milioane de locuitori, cifră care reprezintă doar 10% din populaţia mondială care 
locuieşte în ghetouri.

Expansiunea urbană. Expansiunea urbană se referă la extinderea necontro-
lată a cartierelor de locuinţe urbane, atât cele defavorizate cât şi cele cu o situaţie 
locativă de calitate. Cel mai important aspect care merită reţinut în legătură cu 
expansiunea urbană este faptul că adeseori ea se produce fără o planificare prealabilă, 
rezultând astfel o serie de inconveniente şi probleme sociale cum ar fi:

•  serviciile şi utilităţile publice ajung să fie neadecvate şi neadaptate ritmului 
expansiunii, astfel încât uneori nu reuşesc să facă faţă nevoilor locuitorilor – de 
ex.: pompieri, transport public, educaţie primară, echipaje de intervenţie şi centre 
medicale, etc.;

•  utilizarea frecventă a automobilului duce la poluarea mediului; totodată, 
prin extinderea urbană se distrug formele de viaţă sălbatică şi se afectează echili-
brul mediului; astfel, sunt afectaţi şi locuitorii noilor cartiere extinse, dar şi locui-
torii din interiorul oraşului;

•  prin expansiune se ajunge la distrugerea terenurilor prielnice pentru practi-
carea agriculturii şi necesare pentru întreţinerea fermelor; în mod istoric, fermele 
au fost situate lângă oraşe, dar cu timpul suburbanizarea a folosit aceste terenuri în 
scopul dezvoltării imobiliare; astfel, orăşenii nu îşi mai pot procura alimentele din 
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imediata apropiere a locuinţei, ci devin dependenţi de surse de hrană aflate uneori 
la mari distanţe.

Conform raportului UN, în diverse părţi ale lumii, expansiunea urbană este 
strâns legată de procesele de suburbanizare. Acestea propagă un model urban de 
locuire bazat pe o densitate redusă a locuitorilor raportat la suprafaţă. În special 
tinerii şi cei de vârste mijlocii locuiesc în oraşe-satelit şi în suburbii ale marilor 
oraşe ale lumii, fiind atraşi de facilităţile de locuire individuală (case, vile) la preţuri 
accesibile. Toate acestea definesc un stil de viaţă numit suburban, promovat în unele 
centre urbane ale lumii şi propulsat de modelul globalizat al societăţii de consum. 
Expansiunea urbană a fost asociată mult timp cu oraşele nord-americane, dar în 
ultimul deceniu s-a extins în diverse regiuni metropolitane ale lumii. Expansiunea 
urbană capătă proporţii nu doar în ţările dezvoltate, ci şi în cele aflate în curs de 
dezvoltare – stimulată şi de felul în care investitorii imobiliari promovează imagi-
nea unui stil de viaţă pe care îl numesc „de clasă mondială”, asociat locuirii suburbane 
şi centrelor comerciale/ de afaceri din suburbii. Promotorii acestui stil de viaţă evi-
tă să-i recunoască impactul negativ asupra mediului şi asupra mecanismelor econo-
mice şi sociale.

Concepte introduse:
Urbanismul sustenabil – soluţia unei expansiuni urbane integrate 

şi planificate. Potrivit acestui concept, dezvoltarea urbană economică 
şi socială trebuie să se producă în acord cu protejarea şi prezervarea 
resurselor naturale; în orice plan de dezvoltare şi extindere urbană 
trebuie luat în considerare faptul că sistemele naturale au o capacitate 
limitată de a răspunde şi de a se ajusta la schimbările produse de om. 
Din perspectiva dezvoltării sustenabile urbane, orice impact al activi-
tăţilor urbane asupra mediului trebuie redus la minimum.

Ideea de dezvoltare urbană sustenabilă s-a născut în anii 1970, ca 
urmare a îngrijorării profunde faţă de un model de dezvoltare care ame-
ninţa mediul şi vitalitatea planetei. Există credinţa puternică potrivit 
căreia, în afara programelor guvernamentale şi a iniţiativei sectorului 
privat, comunităţile locale sunt cele care trebuie să se implice activ în 
acest proces. Acest concept stă la baza formulării unor politici sustena-
bile, care încearcă să armonizeze relaţia dintre populaţie, mediu şi dez-
voltarea industrială. Expansiunea urbană controlată mai este cunoscută 
şi sub numele de smart growth (expansiune inteligentă).

Dar extinderea oraşelor nu reprezintă exclusiv expresia dorinţei oamenilor de 
a avea un anume stil de viaţă, ci este stimulată şi de alţi factori cum ar fi:
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•  slaba planificare şi administrare a oraşelor; adeseori, o planificare neadecva-
tă generează diverse forme de speculă imobiliară la periferia oraşelor;

•  lipsa controlului asupra terenurilor peri-urbane şi a altor terenuri care ajung 
să folosească drept suport dezvoltării imobiliare;

•  mobilitatea populaţiei;
•  poluare, trafic intens, lipsa parcărilor în interiorul oraşelor.
Expansiunea urbană a fost dintotdeauna un termen eufemistic pentru extin-

derea necontrolată a ariilor urbane, caracterizată de un consum vorace al terenu-
rilor, cu scopul de a asigura o dezvoltare imobiliară bazată pe densitate redusă. 
Expansiunea urbană poate lua multe forme, dar un lucru rămâne cert: ea are loc 
atunci când creşterea populaţiei şi expansiunea fizică a locuirii nu sunt coordonate 
şi, mai ales, nu sunt planificate coerent.

Excluziune şi segregare teritorială
Un oraş divizat este acela care nu reuşeşte să-şi integreze toţi locuitorii, mai ales pe 
cei săraci şi pe imigranţi, şi care nu ia în considerare contribuţia acestora la dezvol-
tarea socio-culturală a oraşului. Spre exemplu, grupurile de hip hop din ghetourile 
americane sau şcolile de samba din cartierele sărace ale Americii de Sud reprezintă 
elemente vitale ale culturii tinerilor, dar în mod paradoxal ele rămân la marginea 
societăţii, comunicându-şi mesajele sociale doar de pe această poziţie de excluziu-
ne. Chiar dacă vocile lor pot enunţa adevăruri importante despre realităţile sociale 
şi culturale în care trăiesc grupurile defavorizate şi excluse, astfel de grupuri rămân 
la rândul lor marginalizate. Concentrarea celor săraci şi a minorităţilor etnice în 
zone izolate, din punct de vedere spaţial, de restul oraşului constituie ceea ce se 
numeşte segregare teritorială şi reprezintă o serioasă problemă socială care se perpe-
tuează. Pe de altă parte, cei cu acces facil la resurse se izolează spaţial, la rândul lor, 
în aşa numitele „comunităţi închise” (gated communities), zone rezidenţiale bine 
păzite, cu intrări strict controlate pentru pietoni, biciclete şi automobile, adeseori 
împrejmuite de ziduri şi garduri.

Oraşele contemporane sunt marcate de graniţe invizibile, care delimitează 
zone şi „teritorii”, separându-i pe locuitori. Această fragmentare socială se reflec-
tă cel mai bine în felul în care sunt distribuite resursele, oportunităţile pentru 
o viaţă bună şi chiar spaţiul urban – distribuţie adeseori inegală – avantajând 
anumite categorii socio-economice, locuind în anumite „teritorii”, şi dezavan-
tajându-le pe altele, locuind în „teritorii” separate. De exemplu, anumite zone 
dintr-un oraş pot fi îngrijite, cu spaţii largi, parcuri şi grădini bine întreţinute, cu 
zone rezidenţiale de calitate, în timp ce alte zone sunt caracterizate de sărăcie, 
locuire precară, servicii publice deficitare, lipsa accesului la facilităţi recreaţionale 
şi culturale, decădere, investiţii reduse în infrastructura publică – oportunităţi şi 
libertăţi inegale.
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De regulă, excluziunea economică şi socială conduc la excluziune culturală şi 
politică. Într-un oraş divizat, inegalităţile sunt exacerbate, ceea ce contribuie la 
stratificarea populaţiei în categorii sociale marcate de segregare socială; cei săraci, 
alături de imigranţi şi alţi indivizi lipsiţi de stimă socială sau „indezirabili”, fac parte 
de regulă din aceeaşi categorie.

Chiar şi în prezent, în Brazilia, există cartiere sărace uriaşe, situa-
te la margine de oraş, numite „favelas” (favele), din care milioanele de 
locuitori nu au voie să iasă decât cu permis de trecere. Poliţia specială 
separă aceste cartiere de restul oraşelor. Milioane de oameni locuiesc 
în favele – imigranţi săraci, oameni de la ţară rămaşi fără pământuri 
sau afectaţi de secetă îndelungată, muncitori necalificaţi rămaşi fără 
serviciu, familii cu mulţi copii rămase fără unul dintre părinţi. Condi-
ţiile de viaţă sunt precare, cei mai mulţi trăind din resturile oraşului şi 
din reciclarea gunoaielor oraşului. Printre milioanele de locuitori exis-
tă şi un număr relativ redus de infractori, căruia poliţia le declară „răz-
boi”. În acest „război”, mulţi alţi locuitori din favele, copii, vârstnici, 
tineri zilieri cad victime colaterale.

Inegalităţi sociale şi economice
Inegalitatea reprezintă un proces multidimensional şi nu poate fi analizat doar prin 
prisma venitului pe cap de locuitor, ci în ansamblu, luând în calcul drepturile, faci-
lităţile şi libertăţile la care un individ are, respectiv nu are acces. În afară de situaţia 
locativă precară despre care deja am vorbit, inegalităţile sociale şi economice din 
mediul urban se reflectă în următoarele aspecte:

•  acces redus la educaţie - copiii şi tinerii din cartierele sărace au de regulă 
mult mai puţine oportunităţi educaţionale decât cei care locuiesc în zone rezidenţi-
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ale de calitate. Aşa cum precizează raportul UN, dilema multor tineri provenind din 
familii cu posibilităţi reduse nu este legată de alegerea unei cariere pe care să o îm-
brăţişeze în viitor, ci este „una extrem de simplă şi de şocantă: mâncare sau şcoală. 
Astfel, educaţia rămâne un lux pentru majoritatea locuitorilor cartierelor sărace”.3

•  posibilităţi reduse de îngrijire a sănătăţii - mortalitatea infantilă spe-
cifică acelor cartiere defavorizate se datorează unor afecţiuni legate de poluare şi 
supraaglomerare, de lipsa accesului la medicaţie adecvată şi la facilităţi sanitare, 
de lipsa accesului la apă potabilă, la care se adaugă condiţiile insalubre de locuit şi 
proasta administrare a deşeurilor;

•  lipsa alimentaţiei adecvate - foametea se datorează veniturilor scăzute şi 
creşterii permanente a preţului alimentelor la nivel mondial. Foametea reprezintă 
un fenomen specific deopotrivă zonelor sărace urbane şi rurale ale lumii. Chiar şi 
în ţările care deţin suficiente rezerve de alimente, există probleme legate de acest 
aspect: alimentele sunt accesibile doar celor bogaţi, în timp ce săracii se luptă pen-
tru hrana zilnică.

Pe termen lung, inegalitatea reprezintă un fenomen care afectează profund 
orice societate.

Atunci când ea se adânceşte, devine o ameninţare la adresa stabilităţii şi ordi-
nii sociale. Cu cât există mai multe inegalităţi economice, cu atât creşte riscul unor 
tensiuni sociale şi politice care pot răbufni în orice moment. În mod ideal, oraşele 
contemporane ar trebui să funcţioneze ca şi vehicule ale schimbării sociale, nişte 
spaţii echitabile, în care se nasc idei şi principii sociale noi, în care se promovează 
drepturi şi şanse egale pentru toţi indivizii. Un oraş inclusiv este acela care asigură 
tuturor locuitorilor săi, indiferent de rasă, etnie, sex sau statut socio-economic, con-
diţii decente de viaţă, care se regăsesc în următorii factori: condiţii de locuire adec-
vate, acces la facilităţi publice şi alte bunuri publice, acces egal la dotări sociale. Sau, 
aşa cum rezumă expresia englezească, „a well being of everyone” (bunăstarea tuturor).

Incluziune socială: un oraş inclusiv asigură drepturi şi libertăţi tu-
turor locuitorilor săi, promovează participarea socială şi politică, îşi 
informează cetăţenii şi ia deciziile în mod democratic.

Incluziune economică: se referă la politici publice care să îi sprijine 
pe cei săraci, la şanse egale în afaceri, la acces egal pe piaţa muncii. 
Incluziune culturală: un oraş inclusiv promovează integrarea socială 
şi celebrează diversitatea. Respectă drepturile culturale ale indivizilor, 
recunoaşte capitalul uman în toate segmentele societăţii şi se strădu-
ieşte să îl sporească prin promovarea expresiei artistice creative şi a 
activităţilor de conservare a tradiţiilor.

3  State of the world cities 2010/2011 – Bridging the urban divide, UN HABITAT, publicat prima 
dată la Earthscane, United Nations Human Settlements Programme, 2008, p. 101
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Conceptul „oraşul pentru toţi” şi „dreptul la oraş”: se referă la ac-
cesarea beneficiilor sociale şi economice de către toţi locuitorii; promo-
vează egalitatea socială şi accesul la avantajele locuirii urbane, pentru 
fiecare locuitor. Un oraş trebuie să fie inclusiv pe plan social, politic, 
economic şi cultural – dacă nu se fac eforturi în acest sens se vor pro-
paga în continuare dezvoltarea şi împărţirea exclusivistă a beneficii-
lor, marginalizarea şi discriminarea. Administraţia oraşelor trebuie să 
cunoască bine realităţile socio-culturale care compun viaţa socială a 
respectivului oraş; trebuie să facă eforturi de a clădi şi promova stra-
tegii şi politici inclusive, apoi de a integra aceste strategii în viaţa de zi 
cu zi a populaţiei.

Infracţionalitatea şi violenţa urbană
Cuvinte precum violenţă urbană, revolte de stradă, turbulenţe, confruntări, delincven-
ţă, fărădelege, pericol urban probabil că au fost auzite de fiecare dintre noi măcar 
o dată. Un nivel ridicat de violenţă urbană afectează accesul oamenilor la spaţiile 
publice dintr-un oraş. Atunci când aceste spaţii nu pot fi folosite din cauza nivelului 
criminalităţii, atractivitatea oraşului scade considerabil iar o parte dintre locuitori 
recurg la varianta mutării.

Este important de înţeles faptul că, adeseori, violenţa urbană nu apare decât 
în relaţie cu diverse lipsuri de ordin economic şi social. Deci, fenomenul infracţi-
onalităţii şi violenţei urbane trebuie analizat în paralel cu toate celelalte aspecte 
problematice menţionate în legătură cu locuirea urbană.

Criminalitatea şi violenţa urbană au rămas relativ constante în ultimele dece-
nii, în ţările dezvoltate. Dar menţionarea lor în mass-media a crescut semnificativ. 
Astfel, în ţările dezvoltate, teama de violenţă a devenit mult mai mare decât nivelul 
real al violenţei; aceasta teamă a permis dezvoltarea firmelor de securitate, dezvol-
tarea tehnologiilor de supraveghere şi creşterea numărului de jandarmi. Însa o par-
te din cercetătorii sociali au atras atenţia asupra faptului că fondurile importante 
alocate în această direcţie ar putea fi folosite mult mai eficient în proiecte de pre-
venire a problemelor sociale şi de îmbunătăţire a spaţiilor urbane. Pe de altă parte, 
în ţările sărace, violenţa urbană a crescut în ultimul secol, ca urmare a foametei, 
dictaturilor, luptelor pentru teritoriu. Mulţi oameni s-au văzut nevoiţi să recurgă la 
violenţă pentru a obţine resurse pentru familiile lor.

Gentrificarea
Studiile urbane numesc „gentrificare” procesul în care mai mulţi proprietari noi şi 
bogaţi cumpără case sau apartamente în zone sărace ale oraşului. Decizia acestor 
noi proprietari de a cumpăra locuinţe într-un anume cartier sărac poate fi o deci-
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zie colectivă (ca parte dintr-un proiect mai amplu de reînnoire urbană, promovat 
de autorităţile locale) sau o decizie individuală (pentru profit individual pe piaţa 
imobiliară). Noii proprietari, având destule resurse financiare (capital), investesc 
în renovarea şi amenajarea locuinţelor achiziţionate – aducându-le la standarde de 
confort mult superioare celor anterioare, din respectiva zonă săracă. Apoi, unii noi 
proprietari se mută în aceste locuinţe, alţii le închiriază la preţuri ridicate, accesibi-
le doar chiriaşilor mai bogaţi. Astfel, zona săracă este transformată într-o zonă mai 
bogată, cu locuitori mai bogaţi.

Acest proces aparent pozitiv are însă o latură problematică: vechii locuitori 
săraci ai zonei gentrificate devin „indezirabili” pentru noii locuitori bogaţi şi sunt 
adesea evacuaţi (uneori brusc şi cu forţa, alte ori treptat). În momentul în care o 
zonă începe să se gentrifice, locuitorii săraci nu mai pot ţine pasul cu creşterea chi-
riilor, a preţului utilităţilor sau a standardelor generale ale zonei şi nu-şi mai permit 
să locuiască acolo. O dată ce sunt atraşi noi chiriaşi şi proprietari, cu posibilităţi 
financiare mai ridicate, cei cu posibilităţi financiare reduse sunt împinşi afară din 
zonă, către zone de ghetou sau către zone şi mai sărace de la marginea oraşului – 
acesta fiind un proces tipic gentrificării.

Adeseori, gentrificarea este însoţită de proteste politice şi de alte forme de 
rezistenţă iniţiate de locuitorii dintr-o zonă care se opun dezvoltării acesteia, ei 
cunoscând foarte bine atât consecinţele pozitive cât şi pe cele negative, care îi pot 
afecta în mod direct. Pentru a contrabalansa efectele produse de gentrificare asupra 
celor nevoiaşi, ar trebui adoptate anumite politici publice care să ţină cont de inclu-
ziunea socială a claselor defavorizate şi ar trebui ca administraţiile oraşelor şi inves-
titorii să construiască locuinţe accesibile pentru toate categoriile socio-economice.

De reţinut:
• Există mai multe tipuri de locuire urbană şi o multitudine de 

aspecte problematice legate de aceasta; nu este un lucru uşor ca zeci, 
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sute de mii sau milioane de oameni să trăiască împreună şi să împar-
tă resurse sau spaţii urbane. Spre exemplu, locuinţa, ca resursă vitală 
necesară oricărui om, nu este accesibilă tuturor, iar facilităţile pe care 
le oferă viaţa la oraş sunt diferite pentru diverse categorii de oameni.

• Cele mai importante probleme ridicate de locuirea urbană sunt: 
precaritatea (cartiere defavorizate, fără condiţii adecvate), expansiu-
nea urbană (extinderea necontrolată sau neplanificată a oraşelor), ex-
cluziunea şi segregarea teritorială, inegalităţile sociale şi economice, 
infracţionalitatea (fenomen care există în relaţie cu inegalităţile so-
cio-economice), gentrificarea (procesul de modernizare a cartierelor 
sărace, în urma căruia categoriile sociale cu venituri economice scă-
zute au de pierdut – fie că sunt nevoite să se mute în cartiere şi mai 
sărace, fie că sunt evacuate şi rămân fără locuinţe).

Mişcări sociale urbane
Ceea ce caracterizează co-existenţa indivizilor în oraşe este negocierea constantă 
pentru a face coabitarea posibilă. Oraşul este prin excelenţă un spaţiu al negocierii. 
Din cauza faptului că adună laolaltă indivizi numeroşi, cu o multitudine de viziuni, 
concepţii şi stiluri de viaţă diferite, oraşele pot fi totodată spaţii de manifestare a 
diverselor conflicte umane şi tensiuni interne. Există anumiţi factori care alimen-
tează astfel de tensiuni şi care adeseori reuşesc să creeze bariere între indivizi, se-
parându-i pe aceştia în realităţi diferite, între care adeseori se întâmplă să nu mai 
existe nici o punte de comunicare.

În mod obişnuit, aceşti factori sunt legaţi de aspecte cum ar fi situaţia econo-
mică, venitul, oportunităţile profesionale, puterea de acţiune, sexul, apartenenţa 
economică, stilul de viaţă, accesul inegal la resurse, etc. Astfel, se ajunge la situaţii 
problematice, în care locuitorii unei zone urbane nu se întâlnesc niciodată cu lo-
cuitorii alteia, iar spaţiile sociale ale unora nu se intersectează vreodată cu spaţi-
ile sociale ale celorlalţi. Mai mult, am analizat în secţiunile anterioare multiplele 
probleme de ordin social şi economic pe care le ridică locuirea urbană. Gradul de 
coeziune socială şi echilibru economic rămân scăzute în multe dintre aşezările ur-
bane ale lumii. Se întâmplă uneori, deşi nu frecvent, ca factorilor generatori de 
diferenţe şi tensiuni să li se opună reacţii şi acţiuni colective de contestare. Aşa 
poate lua naştere ceea ce numim o mişcare socială. Mişcările sociale sunt strâns lega-
te de schimbarea socială. Schimbarea socială într-o societate poate fi graduală sau 
bruscă. Mişcările sociale sunt caracterizate de ambivalenţă: pe de o parte, ele pro-
voacă şi deranjează ordinea existentă, punând în discuţie politicile momentului; pe 
de alta, ele oferă soluţii alternative şi totodată introduc conceptul unei distribuţii 
echitabile a resurselor.
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Conform sociologului Vincenzo Ruggiero, precaritatea echilibrului social din 
oraşe este generată de trei factori majori: 1. limitarea (se referă la spaţiul fizic ur-
ban, la venituri, oportunităţi şi puterea de acţiune ); 2. separarea (în ceea ce priveşte 
sexul, etnia, stilul de viaţă); 3. cooptarea (o strategie desfăşurată de cei aflaţi la pu-
tere într-un stat/ într-o regiune, în aşa fel încât energiile creative şi stilurile de viaţă 
alternative să fie absorbite şi să li se blocheze potenţialul de a schimba lucrurile).

Mişcările sociale urbane se opun de obicei unuia dintre aceşti trei factori. În 
acelaşi timp, ele îşi caută vizibilitate pe scena socială. Ruggiero îşi argumentează 
afirmaţia oferind ca exemplu trei tipuri de mişcări sociale urbane: sans-papiers în 
Franţa, reclaiming the streets, mişcare originară din Marea Britanie, ulterior extinsă 
în diverse locuri din lume, şi mişcarea centrelor sociale din oraşe italiene. Despre 
sans-papier (mişcare care luptă pentru drepturile şi vizibilitatea socială a imigran-
ţilor) şi reclaiming the streets (mişcare urbană care militează pentru drepturile pie-
tonilor şi pentru reducerea traficului cu automobilul) am discutat şi în capitolul 
dedicat spaţiilor publice; în capitolul de faţă ne vom ocupa îndeaproape de mişca-
rea centrelor sociale, care face parte dintr-o mişcare socială urbană mai amplă, cu-
noscută sub numele de „squatting” (ocuparea, fără un permis prealabil, a clădirilor 
dezafectate sau abandonate din oraşe).

Squatting – o mişcare socială urbană
Centrele sociale din Italia reprezintă o mişcare urbană apărută în preajma eveni-
mentelor turbulente ce au caracterizat ţara în 1970; grupuri de tineri au început 
să îşi ceară „dreptul la oraş”, mai precis la folosirea lui, şi au început să ocupe, fără 
acordul autorităţilor, diverse spaţii nefolosite. Mişcarea a apărut ca o reacţie la limi-
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tarea accesului către spaţiul urban, manifestată prin ocuparea unor locuri publice 
şi a unor clădiri dezafectate sau care aparţineau zonelor istorice. Potrivit sociolo-
gului Vincenzo Ruggiero, „mai degrabă decât regenerarea periferiilor în care locuiau, 
tinerii şi-au revendicat dreptul de a evada din periferie şi de a-şi face prezenţa vizibilă în 
inima oraşelor”.4 În aceste clădiri ocupate se desfăşurau acţiuni culturale, politice şi 
simbolice, menite să pună în lumină aspecte legate de inegalitate, rasism, justiţie 
socială sau distribuirea echitabilă a resurselor. Tradiţia centrelor sociale încă există 
în oraşele principale italiene.

Transformarea acestor clădiri ocupate în centre sociale reprezintă un fenomen 
întâlnit în mai multe locuri din lume şi se înscrie în mişcarea socială mai largă a 
ocupării clădirilor părăsite, abandonate sau dezafectate, numită squatting. Squat-
ting-ul este un fenomen specific marilor aşezări urbane şi în general oraşelor. Ver-
bul englezesc „to squat”, fără echivalent în limba română, înseamnă a ocupa un 
spaţiu care nu este locuit de nimeni în momentul ocupării, fără consimţământul 
proprietarilor. Squatterii îşi revendică dreptul asupra unei case nelocuite, abando-
nate sau dezafectate prin folosirea ei şi nu prin contract de proprietate sau închi-
riere. În multe ţări, squatting-ul este considerat un act criminal, pe când în altele 
(de ex.: Olanda şi Marea Britanie) este perceput doar ca un conflict între proprietar 
şi ocupanţi. În mod tradiţional, legile referitoare la proprietate au favorizat desigur 
proprietarul, dar au existat şi cazuri când legile s-au schimbat pentru a legitima 
statutul incert al squatterilor. De exemplu, în Portugalia, după declanşarea revo-
luţiei anti-fasciste paşnice din 1974, aproximativ 35000 de case au fost ocupate 
prin squatting, cu acordul tacit al autorităţilor nou instalate, la fel ca şi porţiuni 
considerabile de teren agricol.

Aşa cum am văzut în acest capitol, locuirea reprezintă unul dintre cele mai pro-
blematice aspecte în aşezările urbane contemporane. Acest spaţiu vital este împăr-
ţit inegal în societate – unii oameni având locuinţe precare, alţii având locuinţe de 
calitate, iar alţii fiind persoane fără adăpost. Cauzele care conduc la această inega-
litate şi la situaţii problematice la nivelul locuirii urbane sunt multiple: în primul 
rând uriaşa migraţie dinspre rural spre urban, eşecul sistemului social de redistri-
buţie a resurselor, crizele de pe piaţa locuinţelor, o serie de măsuri economice şi 
juridice neadecvate, a căror urmare este pauperizarea unei întregi clase sociale şi 
chiar a unei ţări. Pe fundalul acestei realităţi complexe, dinamice dar şi îngrijoră-
toare, s-a conturat fenomenul squatting-ului. În prezent se ştie că migraţia urbană 
globală a creat un număr de squatteri estimat la peste 1 miliard de oameni.

În studiile urbane, squatting-ul a fost definit în multe feluri, de diverşi cer-
cetători: „un exemplu de cultură contestatară (counter culture) specific claselor de 
mijloc”; „o reacţie a tinerilor la criza economică”; „o mişcare socială urbană, în care 

4  Ruggiero Vincenzo, Movements in the city, Pearson Education 2001
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oamenii tineri încearcă să vină cu o viziune romantică de tip «small-is-beautiful» (ce 
e mic, e frumos) pe care o opun practicii funcţionaliste dominante de planificare 
urbană”; „o mişcare de auto-ajutorare”, etc. Cert este ca squatting-ul a devenit una 
din principalele mişcări sociale urbane legate de locuire.

Tipuri de squatting. O distincţie importantă trebuie făcută întotdeauna 
atunci când vine vorba despre ocupări ilegale de locuinţe: pe de o parte, există fe-
nomenul squatting-ului ca necesitate imediată, rezultat al sărăciei extreme şi al mi-
graţiilor (aşa numitul „third world squatting”) şi squatting-ul ca act politic, expresie 
a contestării culturale şi sociale (cu precizarea că cel de-al doilea tip îl poate include 
pe primul, în sensul în care necesitatea unui acoperiş deasupra capului reprezintă 
o motivaţie puternică, adesea existentă şi în spatele squatting-ului politic). Squat-
ting-ul datorat lipsurilor concrete şi sărăciei vine ca un răspuns la problemele genera-
te de locuirea urbană. Oamenii care recurg la ocupări ilegale de spaţii nelocuite sau 
dezafectate fac acest lucru deoarece nu au altă soluţie. La mijloc există un conflict 
al puterii, al proprietăţii, al interesului conturat în cadrul unui sistem social urban 
care creează o problemă (de locuire) dar nu deţine resursele necesare pentru a o 
rezolva. Drept rezultat, oamenii încearcă să rezolve în felul lor problema, chiar dacă 
această rezolvare este de cele mai multe ori temporară. Indivizii îşi oferă lor înşişi 
soluţii locative, cu riscul de a da naştere unor conflicte sociale şi de a se expune 
legilor în vigoare şi autorităţilor.

Ghetourile şi cartierele defavorizate, despre care am vorbit în secţiunea des-
tinată problemelor locuirii urbane, sunt în mare parte aşezări de squatteri, unde 
s-au construit locuinţe în mod ilegal. Dimensiunile fenomenului se pot vedea în 
statisticile curente: aşezările de squatturi adăpostesc o mare parte din populaţia 
urbană a ţărilor aflate în curs de dezvoltare. Spre exemplu, în Africa, ele reprezintă 
90% din oraşul Addis Abeba, 61% din Accra, 33% din Nairobi şi 50% din Monrovia. 
În Asia, 29% din Seoul, 67% din Calcutta, 45% din Bombay, 60% din Ankara şi 
35% din Manila. În America Latină, 30% din Rio de Janeiro, 50% din Recife, 60% 
din Bogota, 72% din Santo Domingo, 46% din Mexico City, 40% din Lima şi 42% 
din Caracas.5 Locuitorii ghetourilor rămân în general invizibili în viaţa desfăşurată 
în inima oraşelor. Ei sunt percepuţi de alţi locuitori ai aceluiaşi spaţiu urban prin 
stereotipuri care accentuează izolarea şi neparticiparea lor la viaţa socială. Politicile 
locative sunt gândite întotdeauna de oameni (decidenţi) aflaţi în afara ghetoului – 
ceea ce adânceşte izolarea locuitorilor ghetourilor.

A doua formă de squatting – politic, cu scopul de a genera un tip de locuire alter-
nativă – are la bază o declaraţie socio-politică: intenţia iniţiatorilor de a denunţa 
precaritatea şi inegalitatea condiţiilor de trai, de a aduce în atenţia presei problema 
celor fără casă şi a crizei de locuinţe accesibile ca preţ, de a salva de la demolare 

5  http://squat.net/archiv/notrespassing/0.html
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anumite case, de a rezista gentrificării, dar şi cu intenţia de a construi comunităţi 
alternative, care încearcă să se opună sistemului socio-economic actual şi să func-
ţioneze după alte principii. Este vorba despre indivizi care aleg să devină squatteri, 
deşi ar avea şi alte soluţii la îndemână. Mulţi dintre ei nu sunt neapărat forţaţi de 
împrejurări să ocupe o casă şi nu suferă de sărăcie extremă sau de lipsuri acute. 
Squatting-ul, în cazul lor, corespunde anumitor nevoi, idei şi viziuni proprii asu-
pra stilului de viaţă – nevoia de autonomie, de viaţă în comunitate, refuzul stilului 
de viaţă consumerist). Squatting-ul politic este specific mai ales ţărilor dezvoltate 
(Marea Britanie, Franţa, Germania, Olanda, Statele Unite). Lipsa unei locuinţe este 
văzută, de obicei, drept o situaţie alarmantă, expresie fie a sărăciei extreme, fie a 
decăderii, fie a victimizării. Dar în momentul în care ea devine alegere liberă, atunci 
putem spune că avem de-a face cu o opţiune social-politică. „Crimă nu este să ocupi 
ilegal o clădire, ci să o laşi nefolosită atâta timp cât există oameni care locuiesc pe 
stradă”, spun adeseori squatterii.

Squatting-ul, văzut ca soluţie alternativă de locuire şi ca mod de viaţă alterna-
tiv, aduce laolaltă mai multe tipuri de oameni:

•  indivizi care nu sunt neapărat săraci dar care doresc să locuiască în colectiv 
şi să dezvolte împreună proiecte;

•  persoane care au locuit în cămine studenţeşti sau camere obişnuite închiria-
te şi pentru care squatting-ul reprezintă o variantă ieftină de a locui în continuare,

•  tineri care vor să plece de acasă dar încă nu îşi permit să suporte financiar 
plata unei chirii,

•  artişti care au nevoie de spaţii pentru creaţie,
•  femei care vor să evite modul tradiţional de a trăi, complet subordonat pă-

rinţilor sau alături de un soţ autoritar,
•  la fel ca şi alţi indivizi care au decis să se dedice activităţilor ce nu aduc prea 

mulţi bani.
Categoriile înşiruite mai sus nu îi exclud pe cei care au avut parte de o locu-

ire precară sau care duc lipsa unei locuinţe adecvate. După cum am mai precizat, 
squatting-ul alternativ şi politic îi poate cuprinde de asemenea pe cei ce au mare 
nevoie de o casă. Însă, spre deosebire de squatting-ul generat de sărăcie extremă, în 
această situaţie particulară, privarea şi lipsurile esenţiale nu mai reprezintă moti-
vaţia centrală. Indivizii care recurg la astfel de squatting-uri încearcă să-şi croiască 
acces la resurse care nu le sunt oferite în mod oficial. Mai mult, ei încearcă să re-
distribuie resursele în aşa fel încât să-şi facă propria lor „dreptate”, să aibă acces la 
„avantajele” unei vieţi decente sau cel puţin să poată crea substitute pentru aceasta. 
De aceea, cerinţele lor către autorităţi iau forma unor tactici ce urmăresc posibilita-
tea de a-şi desfăşura activităţile în linişte şi, aşa cum afirmă sociologul Hans Pruijt 
(care a studiat mişcările de squatting), de a fi pur şi simplu lăsaţi în pace – acesta 
fiind de fapt scopul final. Utilizarea tactică a tehnologiei, a mass mediei şi a mediei 
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alternative este unul din mijloacele frecvent folosite în cadrul mişcării squatterilor, 
cu scopul de a atrage atenţia oamenilor asupra dreptului la locuire, asupra dreptului 
la oraş, asupra nevoii de egalitate socială.

Squat în Berlin, 2007

De reţinut:
• Oraşul a fost şi rămâne un teren al negocierii între diverse gru-

puri sociale; coabitarea armonioasă în oraşe reprezintă un proces di-
ficil, care de multe ori este punctat de diverse mişcări sociale urbane; 
în general, aceste mişcări contestă ordinea socială şi politicile publice 
existente, luptă pentru vizibilitate pe scena socială şi pentru o distri-
buţie echitabilă a resurselor.

• Un exemplu de mişcare socială urbană este ocuparea clădirilor 
dezafectate (squatting-ul), ca răspuns la problemele nesoluţionate ale 
locuirii urbane.

Alte discipline care studiază viaţa socială a oraşului
În ultimele decenii, ştiinţele socio-umane s-au diversificat, au devenit mai nume-
roase şi s-au specializat pe anumite teme de studiu. Astfel, în afara sociologiei şi a 
antropologiei urbane, s-au dezvoltat numeroase discipline şi sub-discipline sociale 
distincte, dar având totuşi elemente comune. Vom prezenta în continuare pe scurt 
câteva dintre cele care au în comun tematici legate de viaţa urbană.
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Antropologia virtuală
Antropologia virtuală studiază interacţiunile sociale care au loc prin interme-
diul internetului. În general, în toate ţările lumii, locuitorii din mediul urban au 
acces mai facil la internet, mai multe surse posibile şi conexiuni de calitate mai 
bună; astfel, putem spune că studiul relaţiilor online este în mare parte legat de 
mediul urban, ceea ce face ca antropologia virtuală să fie legată de antropologia 
urbană.

Istoria orală
Istoria orală este o metodă de analiză socială a modului în care oamenii îşi amintesc 
anumite momente, locuri, persoane şi relaţii. Astfel, cercetarea de istorie orală 
scoate în evidenţă şi documentează experienţa subiectivă a oamenilor. Cercetăto-
rul urban care foloseşte metoda istoriei orale îşi roagă subiecţii (cei intervievaţi) să 
povestească despre anumite locuri din oraş, despre anumite momente-cheie petre-
cute în oraş, despre amintirile personale legate de oraş. Interviurile de acest gen pot 
fi destul de libere şi pot merge în direcţii surprinzătoare.

Studii sociale urbane aplicate
Activismul social şi organizarea politică a celor ce locuiesc în comunităţi marginali-
zate pot crea soluţii viabile la problemele oraşelor, soluţii cu potenţial de schimbare 
socială. Studiile sociale urbane aplicate relevă modurile în care se dezvoltă aceste 
soluţii alternative şi, în plus, le oferă sprijin. În cadrul studiilor sociale aplicate, 
cercetătorii se implică, alături de comunităţile pe care le studiază, în acţiuni de 
îmbunătăţire a calităţii vieţii comunităţilor respective. Totodată, ei se pot alătura 
unor mişcări sociale (naţionale şi transnaţionale), cu scopul a dezvolta şi de a im-
plementa programe, proiecte şi politici publice care promovează perspectiva justiţiei 
sociale; această perspectivă are ca scop diminuarea inegalităţilor sociale şi creşterea 
egalităţii de şanse.

În prezent, se desfăşoară studii sociologice complexe asupra ma-
rilor mişcări de protest din pieţele publice ale oraşelor lumii (din ţările 
arabe, Africa, Europa şi America); se acordă o atenţie deosebită legătu-
rii dintre aceste mişcări şi informarea, mobilizarea, cooperarea online 
a participanţilor – prin Twitter, Facebook, YouTube, blogspot. Studiile 
de acest gen îmbină studiile urbane cu studiile virtuale.

Un studiu reprezentativ de istorie orală este „Tales of the City: A 
Study of Narrative and Urban Life”, în care cercetătoarea Ruth Finne-
gan ilustrează diferite „naraţiuni” (narratives) despre un orăşel fost 
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industrial din Marea Britanie, aşa cum sunt povestite/ amintite de 
diferite persoane, de vârste şi ocupaţii diferite. „Naraţiunile” diferite 
sunt o dovadă a modurilor diferite în care oamenii percep şi experi-
mentează aceleaşi spaţii.

„Din inima cartierului meu” - proiect derulat de Asociaţia Komu-
nitas, care a avut ca scop amenajarea unui teren de fotbal în cartierul 
defavorizat Ferentari, prin implicarea mai multor actori urbani: au-
torităţi, locuitori din cartier, arhitecţi peisagişti, studenţi, elevi de la 
şcoli din cartier etc.

Urbanismul participativ
Este o abordare aplicată, la intersecţia dintre teorie socială şi practică urbanisti-
că. Reprezintă o abordare interdisciplinară, care încurajează urbanişti, arhitecţi, 
decidenţi, educatori şi mai ales locuitori să devină cercetători urbani, să discute 
problemele urbane, să propună soluţii împreună şi să participe împreună la reali-
zarea intervenţiilor urbane. În anii ’60–’70 ai secolului al XX-lea, în Marea Brita-
nie, urbanismul participativ s-a dezvoltat în paralel cu educaţia urbană (Planning 
Education).

Principiile urbanismului participativ sunt:
•  ideea că locuitorii oraşului sunt şi ei experţi ai propriului oraş, deţinând cu-

noştinţe practice despre diferitele spaţii, trasee şi resurse; iar arhitecţii, urbaniştii, 
decidenţii au doar acces indirect la aceste cunoştinţe vitale ale locuitorilor;

•  ideea că diferiţi utilizatori ai unui spaţiu urban dezvoltă sentimente, intere-
se, nevoi diferite pentru acel spaţiu, aşa încât pentru folosirea colectivă a acestuia 
este nevoie de negocieri şi echilibrări de poziţii, pe care le poate cataliza numai 
participarea tuturor la procesul de planificare a respectivului spaţiu.
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Elevi de la Şcoala Generala 136 din Bucureşti, situată în cartierul defavorizat Ferentari, 
lucrând alături de studenţi de la Facultatea de Arhiectură şi Urbanism „Ion Mincu”, în 

cadrul unui proiect de urbanism participativ derulat de Asociaţia Komunitas

Propunere de intervenţie pe faţada unui bloc, realizată de elevi din şcoli generale bucureş-
tene, în cadrul proiectului de educaţie urbană „Ia-ţi oraşul înapoi!”, derulat de Asociaţia 

Komunitas.
Lucrarea „Image of the City” şi studiul trans- naţional „Growing Up in Cities” 

coordonat de urbanistul şi cercetătorul social Kevin Lynch sunt considerate drept 
întemeietoare pentru urbanismul participativ şi pentru educaţia urbană participa-
tivă. În rândurile lor, este argumentată ideea că oraşul este o realitate prea comple-
xă pentru a fi lăsată numai în seama urbaniştilor şi arhitecţilor, respectiv numai în 
seama adulţilor. Participarea tuturor locuitorilor este necesară pentru a obţine „o 
formă urbană bună” (good city form). Aceste studii întemeietoare au creat o breşă 
prin care copiii şi adolescenţii să poată participa la deciziile legate de forma urbană 
şi de administrarea spaţiilor colective. Până atunci, participarea lor la dezvoltarea 
oraşului şi cunoştinţele lor despre oraş nu erau luate în seamă.
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Antropologia sportului
Reprezintă un sub-domeniu al antropologiei corpului. În cadrul acesteia, au fost stu-
diate grupurile de tineri care practică sporturi urbane: bicicletă, patine cu rotile 
(role) şi skateboard, alergări libere („traseu”, „parcours” sau „parkour”). Practica-
rea acestor sporturi urbane are roluri sociale multiple: este o formă accesibilă de 
divertisment – chiar şi copiii din zonele defavorizate pot practica aceste sporturi; 
este o bună ocazie de interacţiune socială şi pentru petrecerea timpului în colectiv 
– conducând la alcătuirea grupurilor sau „găştilor”; oferă ocazii pentru cunoaşterea 
oraşului şi pentru aproprierea spaţiilor publice ale oraşului – oferind practicanţilor 
o înţelegere diferită a acestor spaţii, ca spaţii „de cucerit”.

Reprezentând moduri diferite de parcurgere a spaţiului urban, sporturile urba-
ne oferă alternative la practicile cotidiene ale majorităţii – deci definesc o „altfel” de 
mişcare şi o „altfel” de identitate pentru adolescenţi. Având caracteristici de joacă 
şi divertisment, desfăşurate în spaţii care nu sunt destinate explicit acestor practici 
– ci sunt spaţii „cucerite” de la adulţi – sporturile urbane pot fi considerate moduri 
de contestare a regulilor pe care adulţii le impun în spaţiul public. De aceea, sunt 
frecvente situaţiile în care practicarea sporturilor urbane sfidează limita legii.

Sociologia acustică
Compozitorul canadian Murray Shaeffer, preocupat de teoria muzicală şi de ecologie, 
a derulat în anii ’70 ai secolului al XX-lea studiul „World Soundscape Project”, înregis-
trând şi colectând sunete urbane diferite, în diferite momente ale zilei, timp de mai 
multe luni. Studiul a demonstrat influenţa sunetelor asupra vieţii cotidiene, diver-
sitatea sonoră urbană (soundscape) şi efectul negativ al zgomotului/ poluării fonice.

În acelaşi timp, a demonstrat şi posibilitatea de a realiza un „design sonor” mai 
bun, pentru o experienţa urbană mai plăcută, care predispune la socializare. Acesta 
a reprezentat primul studiu de sociologie acustică, un domeniu încă puţin explorat 
al studiilor sociale urbane.

Garbologia
Garbologia este o sub-disciplină a antropologiei care studiază modul în care oame-
nii din anumite oraşe/vecinătăţi/comunităţi tratează deşeurile, reziduurile activi-
tăţilor lor cotidiene, provenite în urma muncii, activităţii domestice, alimentaţiei, 
petrecerii timpului liber etc. În ciuda aparentei simplităţi a gesturilor de aruncare 
a gunoiului, prezenţa reziduurilor este un fenomen complex: pe de o parte, are o 
latură juridică, reprezentată prin norme de depozitare, amenzi, reguli administra-
tive stabilite prin contracte; pe de altă parte, are o latură politică, sensibilă mai 
ales în activitatea formaţiunilor ecologiste (şi în conflictele acestora cu edilii sau 
cu anumite companii de salubritate); în plus, are o latură economică, ce transpare 



1724 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

în primul rând prin setul de locuri de muncă pe care le generează, dar şi prin exis-
tenţa centrelor de reciclat, care plătesc contravaloarea sticlei, maculaturii, fierului 
vechi etc.

„În 1971, Universitatea din Arizona devenea romotoarea unei noi 
discipline academice, intitulată sugestiv „Garbology”. Sub îndrumarea 
profesorului William Rathje, doi studenţi iniţiau un proiect de studiu 
asupra lucrurilor aruncate din anumite gospodării, prin intermediul 
cărora încercau să deducă trăsături ale comportamentului de consum 
al indivizilor din acele gospodării – comportament greu de accesat prin 
metode directe de cercetare socială. Proiectul a luat repede amploare, 
generând vastul „Garbage Project”, coordonat până în anii ’90 ai seco-
lului trecut de către antropologul şi arheologul William Rathje, finali-
zat în 1992 cu lucrarea (destul de populară) „Rubbish! The Archaeolo-
gy of Garbage”. Astfel, antropologia a intersectat metoda arheologică, 
deschizând o nouă cale în domeniul studiilor urbane. Arătând cum gu-
noiul oglindeşte cultura din care este aruncat, „The Garbage Project” 
a permis schimbarea de perspectivă asupra gunoiului şi îmbogăţirea 
cunoaşterii anumitor comportamente, semnificaţii, tendinţe din viaţa 
socială.

De reţinut:
• În afara antropologiei şi a sociologiei urbane (discipline din care 

au fost prezentate câteva concepte şi teorii în secţiunea 3.2), există 
o multitudine de alte discipline care analizează şi încearcă să explice 
viaţa urbană. Câteva dintre acestea sunt: antropologia virtuală, istoria 
orală, urbanismul participativ, studiile sociale aplicate, antropologia 
sportului, sociologia acustică, garbologia.
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Metode prin care este studiată viaţa socială urbană
Pentru a înţelege diferitele acţiuni ale oamenilor în oraş, schimbările care se pro-
duc în oraş, mulţumirile şi nemulţumirile locuitorilor, diversitatea modurilor de 
viaţă în oraş este nevoie de o multitudine de informaţii şi date. Cercetătorii urbani 
încearcă să obţină astfel de date, prin diverse metode. Aceste metode de obţinere a 
datelor se încadrează în două categorii:

•  cantitative – metode pentru obţinerea de informaţii focalizate pe o anumită 
temă, de la un număr mare de persoane (de ex.: Recensământul populaţiei; barome-
tre de opinie; anchete electorale, etc.);

•  calitative – metode pentru obţinerea de informaţii bogate, de la un număr 
restrâns de persoane.

Metodele calitative de culegere a datelor necesită prezenţa cercetătorului mai 
mult timp în compania celor pe care vrea să îi studieze şi să îi înţeleagă („subiecţii” 
săi). Astfel de cercetări se numesc „cercetări de teren” iar cercetătorul „merge pe 
teren”, în locurile în care se află subiecţii. În ultimele decenii, au luat amploare 
studiile urbane calitative iar cercetarea de teren a devenit metoda principală de 
culegere a datelor despre viaţa socială urbană.

Cercetarea de teren se poate face oriunde şi oricând; poate atinge cele mai 
variate şi mai neaşteptate teme. Cercetătorul îşi poate alege o singură persoană 
ca subiect de studiu, poate alege o familie, locuitorii unui cartier, membrii unei 
reţele de comunicare, elevii unei clase, membrii unui grup etnic, persoane care nu 
se cunosc între ele dar au ceva în comun, etc. Practic, orice aspect legat de viaţa 
urbană poate face obiectul unei cercetări calitative. Pentru o cercetare riguroasă, 
este însă important ca cercetătorul să stea cel puţin o lună în teren, alături de 
subiecţii săi, încercând să înţeleagă modul lor de a acţiona/ reacţiona în anumite 
situaţii, încercând să înţeleagă modul lor de a vedea oraşul şi de a se raporta la 
ceilalţi.
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Tehnici utilizate în cadrul cercetărilor de teren
Observaţia
Este tehnica de bază în cercetarea de teren. Iniţial, în primele cercetări de teren (des-
făşurate în secolul al XIX-lea), analistul nu interacţiona prea mult cu subiecţii săi, 
observând calitatea mediului în care trăiau sau lucrau, calitatea hainelor şi accesori-
ilor, comportamentele în public şi cu ocazia anumitor evenimente; această tehnică 
se numeşte observaţie neparticipativă. În anii ’40 ai secolului al XX-lea, antropologul 
William Foote Whyte a promovat tehnica observaţiei participative în studiile urbane 
– tehnică în care cercetătorul interacţionează zilnic cu subiecţii săi, ajutându-i în 
treburi cotidiene, mergând împreună prin oraş, luând masa împreună, vizitându-i în 
locuinţele lor sau chiar mutându-se temporar în vecinătate (dacă este necesar) etc.

Exemplul 1
În anii 1970, un urbanist din New York, pe nume William Hollin-

gsworth („Holly”) Whyte, a vrut să înţeleagă de ce unele mici părculeţe 
frumos amenajate rămân nefolosite de oameni, pe când unele spaţii 
neamenajate, improvizate (precum ieşiri de metrou, trotuare, trepte-
le unor clădiri) sunt mereu pline de oameni care par să le aprecieze. 
Pentru asta, a dezvoltat un proiect de cercetare numit „Street Life 
Project”. Împreună cu studenţii săi, W. Whyte a ţinut sub observaţie 
diverse spaţii publice în aer liber în New York, apoi şi în alte oraşe ale 
lumii; timp de câţiva ani, zi de zi, s-au aşezat în parcuri, s-au plimbat 
pe străzi, au stat pe trepte sau la ieşiri de metrou, în locurile unde se 
adunau mulţi oameni sau în locurile goale. În toate aceste spaţii, au 
observat şi inventariat:

1. elementele de amenajare (dimensiuni, vegetaţie, orientarea 
către soare, umbră, vânt, dispunerea faţă de stradă, distanţa faţă de 
anumite clădiri, tipurile de mobilier urban, etc.)

2. numărul de utilizatori în anumite perioade de timp/ perioade 
ale zilei

3. comportamentele tuturor utilizatorilor acelor spaţii (cei care 
sunt în trecere; cei care stau puţin, aşteptând pe cineva; cei care stau 
mult timp în respectivul loc; grupuri; cupluri; oameni singuri; tineri; 
vârstnici, etc.)

4. numărul, durata, intensitatea conversaţiilor şi interacţiunilor 
sociale, între cunoscuţi şi necunoscuţi, în respectivele spaţii. 

Acesta este un tip de observaţie aflat la limita dintre abordarea 
participativă şi cea neparticipativă. Scopul final a fost acela de a realiza 
un ghid pentru amenajarea de spaţii publice adecvate, concretizat ca 
„Project for Public Spaces”.
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Interviul
Interviul din studiile sociale diferă de interviul de jurnalism prin faptul că nu ur-
măreşte neapărat aflarea unui adevăr, ci explorează părerea, viziunea subiectivă a 
persoanei intervievate; se aseamănă mai degrabă unei povestiri, unei mărturisiri 
pe care subiectul o face cercetătorului, dacă cercetătorul i-a câştigat încrederea. 

Când cercetătorul îşi scrie articolul, cartea sau raportul de cercetare, poate păs-
tra anonimatul subiecţilor. Astfel, acest tip de studiu permite celor intervievaţi să 
vorbescă despre experienţele lor, amintirile lor, să îşi exprime păreri, opinii, dorin-
ţe, cunoştinţe, etc. Cercetătorul poate propune subiecţilor să răspundă unor între-
bări anume (în cazul unui interviu structurat) sau poate propune subiecţilor o temă 
despre care ei/ ele să vorbească liber (în cazul interviului nestructurat). Un interviu 
poate dura chiar şi câteva ore, se poate realiza pe parcursul mai multor întâlniri în-
tre cercetător şi subiect, se poate desfăşura cu o singură persoană sau cu un grup de 
persoane. Este important ca cercetătorul să fie un bun ascultător şi să nu întrerupă 
interviul atunci când subiectul se abate de la tema în discuţie – pentru că astfel pot 
ieşi la iveală date neaşteptate, dar valoaroase.

Harta mentală
La instrucţiunile cercetătorului, subiecţii cercetării desenează sau reprezintă sub 
formă de machetă anumite trasee din oraş, aşa cum le percep ei: trasee cotidiene, 
trasee noi sau modificări de trasee, cele mai îndrăgite trasee, zonele evitate, zonele 
destinate anumitor activităţi, vecinătatea, centrul oraşului, zonele cunoscute ver-
sus zonele necunoscute din oraş. 

Hărţile mentale nu trebuie să fie reprezentări exacte ale oraşului (cum sunt 
hărţile geografice), ci sunt hărţi subiective, ilustrează cunoştinţe, impresii şi senza-
ţii ale subiecţilor. Subiecţii le pot desena/ construi individual sau în grup. Adesea, 
în timp ce desenează sau realizează machete, subiecţii povestesc despre experienţa 
lor în locurile respective şi pe parcursul traseelor respective; astfel, harta mentală 
este complementară interviului.

Exemplul 2
În anii 1960, Stanley Milgram, cercetător în psihologia socială, 

şi-a încurajat studenţii să realizeze diverse experimente comparati-
ve între oraşe mici şi New York, Paris, Londra – rezultatele acestora 
fiind prezentate pe scurt în articolul „The Experience of Living in Ci-
ties” (1970). Într-unul dintre experimente, Milgram şi studenţii săi 
au solicitat unor locuitori din Paris şi New York să realizeze diverse 
hărţi ale traseelor cotidiene sau ale traseelor speciale. Astfel, au ana-
lizat modurile în care locuitorii se orientează spaţial şi îşi organizează 



1728 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

viaţa socială cotidiană, urmărind anumite repere. Acest experiment a 
consacrat utilizarea hărţilor mentale în psihologia socială şi în studi-
ile urbane.

Hărţi mentale realizate de elevi din şcoli bucureştene în cadrul proiectului de educaţie 
urbană„Ia-ţi oraşul înapoi!”, derulat de Asociaţia Komunitas

Jurnalul de teren
Este folosit atunci când cercetătorul petrece mai mult timp în teren şi vrea să îşi 
noteze observaţiile făcute sau vrea să noteze desfăşurarea cronologică a evenimen-
telor prin care trece, cât timp stă în teren. În jurnalul de teren, cercetătorul îşi no-
tează şi păreri personale, prime impresii, idei de urmat în continuarea studiului 
său; seamănă cu un jurnal personal (motiv pentru care jurnalele de teren, ca atare, 
se publică foarte rar), doar că se referă la tema de studiu şi la subiecţii în cauză. 
Este mai puţin o tehnică de obţinere a datelor de teren, cât un instrument prin care 
cercetătorul înregistrează date, le pune în ordine, astfel încât să le poată analiza şi 
interpreta mai târziu.
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Documentarea vizuală
Orice demers de cercetare socio-antropologică poate fi însoţit de obţinerea unor 
documente vizuale, cum ar fi fotografiile sau filmele. Aceste mijloace pot constitui 
ele în sine o cercetare, şi atunci avem de-a face cu ceea ce se numeşte antropologie 
vizuală, un sub-domeniu al antropologiei. Studiile de antropologie vizuală produc 
ele însele materiale vizuale cum sunt fotografiile sau filmele, prin care sunt prezen-
tate persoanele şi situaţiile sociale studiate.

Exemplul 3
Photo elicitation – o tehnică socio-antropologică de a colecta 

date, care presupune două etape: în primul rând, celui intervievat i 
se arată fotografii sau fragmente de film, apoi este rugat să vorbeas-
că despre ele (de ex.: ce reprezintă, ce amintiri îi provoacă, etc.). În 
acest fel, se obţin informaţii mai profunde, mai puţin raţionale, mai 
greu de pătruns altfel. Materialele vizuale folosite se pot prelua din 
diverse surse: fie chiar de la cei intervievaţi, fie din arhive, ziare, in-
ternet, etc.

Photo voice – o metodă folosită în ştiinţele sociale aplicate, în dez-
voltarea comunitară, educaţie şi sănătate publică; participanţilor li se 
cere să reprezinte problemele sau punctul de vedere al comunităţii lor, 
prin intermediul unor serii de fotografii, pe care le realizează ei înşişi. 
Fotografiile sunt discutate apoi în cadrul unor grupuri de suport pentru 
comunitatea respectivă şi, pe marginea lor, se decid strategii de inter-
venţie sau modalităţi de soluţionare a problemelor. Această metodă se 
foloseşte des în cazul comunităţilor marginalizate, scopul ei fiind să ofe-
re o viziune din interior a comunităţii în care urmează să se intervină.

De reţinut:
• Aceste tehnici şi instrumente pentru metodele calitative de ob-

ţinere a datelor sociale îi ajută pe cercetătorii urbani să intre în con-
tact direct cu experienţele şi perspectivele oamenilor (subiecţilor de 
studiu). Astfel, se pot obţine date despre diferite aspecte ale vieţii su-
biecţilor: despre cum se organizează în grupuri, cum se percep unii pe 
alţii în anumite situaţii, cum locuiesc unii cu alţii, cum sunt separaţi 
unii de alţii, cum accesează anumite resurse, cum percep anumite re-
surse, cum reacţionează la anumite schimbări din sistemul politic sau 
economic, etc. Despre cele mai importante astfel de teme, din studiile 
urbane, am vorbit pe parcursul acestui capitol.
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Aplicaţie (la alegere)
•  Realizaţi o serie de 10 fotografii de antropologie vizuală – care să documen-

teze transformări ale cartierului vostru, în ultimul an. Imaginile pot reprezenta 
amenajări nou apărute, spaţii care s-au degradat, vecini noi, activităţi noi pe care 
locuitorii au început să le desfăşoare în cartier. Pentru fiecare imagine, scrieţi un 
scurt text explicativ (2-3 propoziţii).

•  Realizaţi o serie de 5 interviuri scurte, facilitate de hărţi mentale – rugaţi 5 
persoane de vârste diferite să vă deseneze pe câte o foaie albă harta traseelor coti-
diene în oraş, marcând locurile preferate şi locurile evitate. Rugaţi cele 5 persoane 
(subiecţii de cercetare) să povestească despre aceste trasee şi locuri, în timp ce de-
senează hărţile.

•  Realizaţi un interviu de istorie orală – despre povestea unui loc cu semnifica-
ţie personală pentru subiectul intervievat (poate fi un loc din oraşul în care subiectul 
locuieşte sau din alte oraşe vizitate). Persoana intervievată (subiectul) poate fi o per-
soană cunoscută sau o persoană pe care o întâlniţi pentru prima dată, în parc sau în 
faţa blocului. Interviul ar trebui să dureze cel puţin 25 de minute, în care subiectul să 
vă vorbească despre amintiri, poveşti recente, date istorice, gânduri de viitor.

•  Realizaţi un scurt jurnal de teren – care să documenteze ce se întâmplă în-
tr-un loc ales de voi în oraş, timp de o săptămână. Puteţi merge la ore diferite, pu-
teţi privi locul din direcţii diferite, puteţi vorbi cu utilizatorii locului sau nu. Notaţi 
zilnic în jurnal observaţii voastre, comportamentele utilizatorilor, evenimentele 
petrecute acolo la anumite ore şi impresiile voastre.

•  Realizaţi o mică cercetare despre un subiect (la alegere), folosind interviuri 
bazate pe tehnica photo-elicitation.

Momente importante din istoria studiilor sociale urbane
Friedrich Engels (filosof, analist social şi politic): lucrarea sa „Situaţia cla-

sei muncitoare în Anglia” din anul 1845 a avut un impact important asupra studiilor 
urbane, din mai multe puncte de vedere: spre exemplu, a deschis subiectul perife-
riilor sărace ale oraşelor şi a lansat discuţia despre efectele secundare negative ale 
industrializării urbane masive.

Ferdinand Tönnies (sociolog): în lucrarea sa „Comunitate şi societate” din 
anul 1887 a pus în opoziţie formele de asociere umană specifice capitalismului şi 
oraşelor (societate), pe care le considera mai limitate şi mai trecătoare, cu formele 
de asociere bazate pe relaţii directe îndelungate şi de încredere, specifice tradiţio-
nalismului şi ruralului (comunitate).

Max Weber (economist, sociolog): studiul său numit „Oraşul”, apărut iniţial 
în anul 1905, este considerat în prezent drept primul studiu social urban propriu-zis. 
Pentru Weber, oraşul ideal era caracterizat de diversitate, coexistenţa multiplelor 
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stiluri de viaţă, individualitate şi chiar inovaţie; dar în oraşele vestice contempora-
ne lui, oraşe ale industriei şi capitalismului, a observat dezvoltarea precară a aces-
tor trăsături.

Georg Simmel (sociolog, filosof): este considerat „părintele” sociologiei ur-
bane; preocuparea sistematică pentru înţelegerea vieţii urbane a fost relevată prin 
lucrarea „Metropola şi viaţa mentală” publicată în anul 1903. A teoretizat concepte 
cum ar fi „distanţa socială” şi „străinul”.

Şcoala Sociologică de la Chicago, unul dintre primele departamente de soci-
ologie din Statele Unite ale Americii. Cercetătorii sociali ai Universităţii din Chicago 
au desfăşurat studii de teren despre şi în oraşul lor, de-a lungul mai multor ani, aco-
perind diverse teme şi diverse grupuri de subiecţi; Chicago a devenit „laboratorul” 
lor de studii sociale. Acest demers dezvoltat la începutul secolului al XX-lea este 
considerat a fi debutul studiilor urbane moderne. Cu alte cuvinte, începând cu cer-
cetările din Chicago, oraşul în sine este studiat şi interpretat ca o realitate socială 
aparte, nu ca un context sau fundal neutru al vieţii sociale.

William Foote Whyte (antropolog al Şcolii de la Chicago): până în anii 
’40 ai secolului al XX-lea, perspectiva generală a celor mai multe studii urbane a 
fost una negativistă, ilustrând doar problemele oraşului sau comparându-l cu satul 
idilic. În replică, în deceniile care au urmat, câţiva sociologi şi antropologi urbani, 
studenţi ai Şcolii de la Chicago dar nu numai, au încercat să aducă date de teren 
care să diminueze influenţa abordării anti-oraş, iar Whyte a fost unul dintre primii.

În anul 1943, William Foote Whyte a publicat studiul etnografic 
„Street Corner Society” care a schimbat perspectiva sociologică nega-
tivă asupra vieţii urbane. Studiul s-a desfăşurat pe parcursul mai mul-
tor luni, într-o vecinătate defavorizată a oraşului Boston, locuită de 
imigranţi italieni. Analiza micro- socială participativă a relevat, pe de 
o parte, existenţa ordinii sociale într-o vecinătate considerată a fi un 
spaţiu al dezordinii; pe de altă parte, existenţa diversităţii sociale în-
tr-un grup social considerat omogen şi deviant. Folosirea observaţiei 
participative în context urban şi într-un grup social defavorizat a „re-
voluţionat” studiile urbane.

Erving Goffman (sociolog al Şcolii de la Chicago): a fost primul sociolog 
care a studiat sistematic şi a propus explicaţii pentru cel mai reprezentativ tip de 
interacţiune socială în oraş: interacţiunea dintre persoane care nu se cunosc („stră-
ini”), în spaţiile publice urbane. Lucrările sale „Behavior in Public Places” (1963) şi 
„Relations in Public: Microstudies of the Public Order” (1971) sunt în continuare lu-
crări influente în ştiinţele sociale.
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Kevin Lynch (urbanist): a coordonat primul studiu despre experienţa urba-
nă a adolescenţilor, intitulat „Growing Up in Cities”; studiul a avut loc în mai multe 
ţări. O altă lucrare importantă a sa este „The Image of the City”, în care încearcă să 
analizeze felul în care se formează imaginile mentale asupra oraşului. Noţiunile 
introduse de Lynch au revoluţionat mişcările urbaniste de după anii ‘60 ai secolului 
trecut.

Concepte introduse:
Neatenţie civilă (Ervin Goffman) - denumeşte un proces specific 

ordinii publice, prin care indivizii care împart un spaţiu public sunt 
conştienţi unii de alţii, fără a face acest lucru evident. Prin urmare, se 
păstrează anumite distanţe, se evită privirea indiscretă sau atingerea 
şi, astfel, oameni care nu se cunosc între ei (străini unii de alţii) îşi 
recunosc reciproc dreptul de se afla într-un spaţiu public. Prin respec-
tarea unor astfel de reguli nescrise, putem beneficia de intimitate şi 
spaţiu privat chiar în mijlocul unei mulţimi. Pe de altă parte, neatenţia 
civilă poate deveni indiferenţă faţă de celălalt şi poate contribui la ano-
nimizarea vieţii în aşezările urbane; îşi poate face loc sentimentul de 
singurătate şi poate contribui la estomparea ideii de responsabilitate 
sau grijă pentru alţi indivizi;

Sociologia dramaturgică (Ervin Goffman) - într-un oraş, interacţi-
unile între străini, pe străzi, în parcuri, în mijloacele de transport în 
comun, sunt foarte importante pentru bunul mers al vieţii urbane, 
chiar dacă sunt scurte şi efemere: spre exemplu, copiii învaţă des-
pre ceilalţi oameni, observându-i în trecere; vârstnicii se simt mai 
puţin singuri, chiar dacă nu li se adresează nimeni în mod particu-
lar; oamenii se pot întâlni întâmplător, pot schimba câteva vorbe 
cu necunoscuţi, se pot ajuta reciproc cu informaţii, pot observa noi 
comportamente cotidiene, mai eficiente sau mai la modă. Astfel, lo-
cuitorii oraşului simt că sunt parte a unui întreg, că sunt legaţi între 
ei. În acelaşi timp, Goffman a accentuat faptul că oamenii nu se dez-
văluie cu totul în aceste interacţiuni scurte şi efemere: nu îşi ara-
tă unii altora tot ceea ce gândesc, nu îşi spun tot ceea ce ar vrea să 
spună, îşi limitează curiozitatea de a se privi/ observa intens. Astfel, 
oamenii se poartă ca şi cum ar avea o mască, ca şi cum ar juca un rol 
în faţa celorlalţi.

Imaginabilitatea şi lizibilitatea urbană (Kevin Lynch) sunt concepte 
propuse de Kevin Lynch, care se referă la gradul de descifrabilitate a 
peisajului urban la nivelul fiecărui individ. Oricărui oraş îi corespun-
de o imagine urbană; ca orice imagine, aceasta se priveşte, sau, în ac-
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cepţiunea lui Lynch, se citeşte, se poate descifra. Un oraş bine gândit 
şi planificat se poate citi uşor, adică este lizibil. Lizibilitatea este un 
rezultat al designului urban şi al organizării spaţiului urban. Un oraş 
lizibil ne asigură securitatea emoţională, pe când un oraş ilizibil ne 
trezeşte sentimente de teamă şi nesiguranţă. Imaginabilitatea ar fi ca-
litatea unui oraş de a stimula percepţia unui privitor şi de a provoca 
imagini puternice la nivel mental; mai precis, se referă la sentimentul 
pe care un oraş reuşeşte să-l genereze (de exemplu: locuri bune/locuri 
rele). Imaginile pot genera percepţii diferite, asta înseamnă că fiecare 
din noi se raportează diferit la spaţiu.

Concluzii generale
Oraşele nu reprezintă doar o sumă de clădiri, ci mai ales un ansamblu de relaţii 
sociale pe care le dezvoltă locuitorii lor. Oraşele sunt caracterizate de o mare vari-
etate a grupurilor sociale şi a stilurilor de viaţă. Pentru a face coabitarea posibilă, 
toate aceste grupuri dezvoltă strategii de convieţuire şi respectă o anumită ordine 
socială. Frecvent, există situaţii în care aceste strategii nu funcţionează şi unele 
grupuri rămân marginalizate şi excluse social, fără a beneficia integral de avantajele 
şi resursele oferite de locuirea în mediul urban.

La rândul său, locuirea urbană contemporană prezintă o serie de aspecte pro-
blematice şi provocări pentru administraţiile locale. Uneori, ordinea socială general 
acceptată este contestată în cadrul unor mişcări sociale urbane, care propun propri-
ile soluţii la diverse probleme urbane nesoluţionate şi o nouă abordare a conceptu-
lui de ordine socială.

Ordinea socială, mişcările de contestare a ei, diversitatea modurilor de practi-
care a ordinii sociale în cadrul diferitelor grupuri şi locuri din lume au fost studiate 
de cercetători sociali încă din secolul al XIX-lea. În cadrul acestor studii, s-au dez-
voltat metode, tehnici, concepte, explicaţii, sub-discipline variate, care ne ajută să 
exploram şi să înţelegem mai multe despre complexitatea vieţii urbane.

Resurse
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Special
Zece chestii despre București pe care încă nu le-nțeleg,  
deși locuiesc aici de un deceniu

Michael Bird

Am venit la București ca profesor de engleză din Martea Britanie în anii ‘90, am mai 
ajuns de câteva ori în vizită, ca turist, m-am reîntors ca jurnalist, iar apoi mi-am 
făcut o familie în capitala României.

Când eram aici în anii ‘90, taximetriștii mă-ntrebau: „Ai venit pentru fete, 
nu?”. Când m-am întors, după zece ani, mă-ntrebau: „Ai venit pentru imobiliare, 
nu?”. Dar în ultimul timp, de la criza financiară din 2008 încoace, nu mă mai în-
treabă decât:

 „De ce-ai venit?”
Românii îmi repetau adeseori vechea glumă despre Italia sau Franța, cu refe-

rire la propria țară: „Frumoasă țară, păcat că-i populată”. Când vine vorba despre 
București, însă, poți s-o dai invers: „Minunați oameni, păcat de oraș”. Cel mai de 
preț bun al orașului cred că sunt locuitorii lui talentați, educați, metropolitani.

Probabil de-asta încă locuiesc aici momentan, cât încă se mai poate. Dar dacă 
orașul nu-și rezolvă căcaturile, oamenii ăștia minunați o să-și continue exodul către 
Londra, Berlin și Cluj.

Între timp, Bucureștiul îmi pare un oraș blocat într-un stadiu precar de dez-
voltare. E ca și cum un arhitect-șef ar fi avut un concept urban genial, într-un stil 
coerent, și ar fi vândut ideea autorităților, care-au comandat începerea lucrărilor la 
fundații și au ridicat primele clădiri. Numai că, după câțiva ani, autoritățile l-au dat 
afară pe arhitect și-au adus unul nou, care avea un concept urban genial, într-un stil 
coerent - chiar mai bun decât precedentul, care a vândut ideea autorităților, care-au 
comandat începerea lucrărilor la fundații și-au ridicat primele clădiri, dar le-au lăsat 
în picioare și pe cele ale fostului arhitect. După câțiva ani, acest al doilea arhitect a 
fost dat afară și-a venit altul, apoi altul și altul, lăsând Bucureștiul într-o stare de 
flux, în care, în același timp, nu se schimbă nimic.

A rezultat un oraș-hibrid alcătuit din viziuni alternative, astfel încât, atunci 
când te plimbi pe străzile lui, pare că există un conflict constant între diversele sti-
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luri, materiale și tipuri de infrastructură. Pe de-o parte e enervant și absurd, pe de 
altă parte, e eclectic, original și unic. 

Mulți turiști și locuitori spun că orașul e urât - dar e urât în același fel în care 
vorbește lumea despre adolescenții care-și jegoșesc adidașii, își ciufulesc părul sau 
își ascund fața sub un breton, o grimasă, o bosumflare și-o înjurătură - dintr-o per-
spectivă convențională, dacă se pun la punct, puștii ar putea fi drăguți, dar din-
tr-una neconvențională, de ce-ar trebui să fim atât de conservatori cu concepțiile 
asupra a ce e frumos? 

Orașul pune la încercare răbdarea locuitorilor, îi chinuie, îi înșală și-i răsplăteș-
te prea puțin. Am încercat să înțeleg Bucureștiul, dar, după ce-am trăit aici mulți 
ani, iată ce continuă să n-aibă niciun sens pentru mine.

1. De ce se tot orientează oamenii după clădiri care nu mai există și după străzi care 
nu se mai cheamă la fel? 

De ce-și tot schimbă orașul ăsta numele de străzi și parcuri, de pildă din Parcul 
Herăstrău în Parcul Regele Mihai sau din Bulevardul Unu Mai în Bulevardul Ion 
Mihalache? Înțeleg că-s mize politice în joc, dar pare că rolul Primăriei e să trolleze 
Google Maps.

Acum câțiva ani, când eram la Piața Unirii, trebuia să găsesc Strada Poterași, 
care era în apropiere, și am întrebat trecătorii cum ajung. M-au trimis în direcția 
Parcului Tineretului, pe Dimitrie Cantemir, și mi-au zis: „E imediat după Cafe Bu-
dapesta”. Am mers un sfert de oră pe Dimitrie Cantemir și tot n-am dat de Cafe 
Budapesta. Am ajuns la Parcul Tineretului. 

Am întrebat din nou oameni cum ajung pe Strada Poterași și m-au trimis îna-
poi, în direcția din care venisem, spunându-mi: „E chiar mai sus, pe dreapta, înainte 
de Cafe Budapesta”. După ce m-am trezit din nou la Piața Unirii, mi-am dat seama 
că Cafe Budapesta nu mai există.

Dar oamenii care locuiau în zonă nu știau ce se afla în locul acelui punct de 
reper, pentru că nu le lăsase nicio impresie. Le era mai simplu să se orienteze după 
localuri care fuseseră acolo înainte - ca și cum înțelegerea lor asupra tramei urbane 
era blocată în trecut, dar în continuare reală.

În Marea Britanie se bate lumea să-ți dea indicații corecte de orientare și, deși 
poate că e mai valoros, la modul practic, e mult mai puțin poetic.

2. De ce-și ascunde orașul stațiile de autobuz?
E greu să dai de o stație de autobuz în București. Nu pricep de ce orașul le 

ascunde. Pe străzile principale, sunt deghizate în reclame pentru bănci, servicii de 
streaming și companii telefonice. În zonele mai puțin aglomerate, sunt mici rom-
buri metalice bătute în cuie pe stâlpii de iluminat stradal, adeseori sunt îndoite, 
stricate sau ascunse de câte-un copac.
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Dacă vreau să iau autobuzul, rătăcesc pe străzi și le vânez, iar când zăresc unul, 
alerg după el, în speranța că o să oprească lângă mine și o să am destul timp să mă 
și sui.

Când reușesc să găsesc o stație de autobuz, nu conține nicio informație despre 
traseul autobuzului sau orele la care vine. Ca britanic, sunt obișnuit cu excesul de 
informație - hărți, programe orare și un afișaj cu o matrice cu puncte, care indică 
ora exactă la care sosește autobuzul. Asta ne permite să ne plângem când lucrurile 
nu merg cum ar trebui.

Dar aici, tot ce am este un număr și speranța.
Zici că e cea mai tristă loterie din lume.

3. De ce nu vrea orașul ăsta să-i includă și pe oameni?
De ce există atâtea bariere între zone care nu-s deloc împărțite? În jurul blocu-

rilor există garduri care separă trotuarele de pământ - adeseori e doar un petic de 
noroi sau iarbă netunsă, de multe ori plină de gunoaie. Uneori nu e niciun pic de 
spațiu între mașinile parcate pe trotuar și gardurile care împrejmuiesc pământul. 
Cetățeanul pare mai puțin important decât mașinile sau noroiul.

În aproape toate clădirile nerezidențiale există paznici care patrulează clădirea 
și spațiile adiacente, în condițiile în care nu există mare lucru - sau chiar nimic - de 
valoare. De altfel, singurul lucru de valoare din țara asta s-ar putea să fie industria 
angajării de paznici.

În parcuri există porțiuni de gazon pe care oamenii nu au voie să calce, dacă 
sunt noi și proaspete, și există plante pe care copiii n-au voie să le atingă, copaci în 
care nu se pot cățăra. Pe finalul anului trecut, când s-a deschis Parcul Timișoara din 
Militari, semnele din iarbă avertizau: „Peluză închisă! Nu călcați pe iarbă, interzis 
accesul cu animale de companie”. Cu toate astea, pe gazon se aflau personaje Disney 
uriașe, din plastic, printre care Olaf, omul de zăpadă obsesiv-compulsiv din Frozen - 
în lumea Disney, cu animale vorbitoare care se comportă ca oamenii, el e singurul, 
unicul, solitarul animal de companie. 

4. Cerșetorii care au un semn scris pe-o hârtie primesc mai mulți bani de la trecători?
De ce cred cerșetorii și oamenii fără adăpost că au mai multe șanse să primeas-

că bani de la trecători dacă țin în mână o bucată de hârtie? Săptămâna trecută, un 
bărbat cu o copie xerox după buletin, pusă într-un chiloțel transparent din plastic, 
mi l-a băgat sub nas și mi-a cerut un leu pentru pâine. Devine astfel argumentul lui 
mai legitim? O altă strategie e să aibă la ei o cutie de medicamente și o scrisoare de 
la un medic în care se spune că au cancer. Uneori e păcăleală, alteori nu. În orice 
caz, de parcă cerșitul de bani n-ar fi îndeajuns de umilitor, oamenii ăștia simt că 
merită să primească mărunțiș doar dacă se și supun la umilința de a-și spune toată 
povestea de viață și istoricul medical. E deprimant până la cer.
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5. De ce aceeași stradă are nume diferite și de ce există străzi diferite cu același 
nume?

De ce anumite străzi, care ar trebui să aibă un singur nume, primesc două sau 
trei nume diferite? De pildă, când pietonii vorbesc despre Blv. Magheru, bulevardul 
central al orașului, el se transformă în Blv. Bălcescu, iar apoi în Blv. Brătianu. În 
apropiere de Universitate se află Strada Jean Louis Calderon, denumită după un 
jurnalist francez ucis de un tanc la Revoluție. Acum câțiva ani, a fost împărțită în 
două, iar astăzi jumătate e Strada Dimitrie Gerota, ceea ce înseamnă că afacerile de 
pe stradă au acum două adrese - cea actuală și precedenta - „Strada Dimitrie Gerota 
(fostă Jean Louis Calderon)”.

Dar, în același timp, există străzi cu un singur nume, despărțite de un zid sau 
de o altă stradă. De exemplu, Strada Vulturilor, care cotește la 90 de grade înainte 
să se continue cu o altă stradă, Strada Parfumului, și apoi reapare 20 de metri mai 
târziu. Atenție la strada asta. Refuză să joace după reguli. Le vânează pe celelalte și 
n-o să-și oprească atacul până când n-o să se numească toate străzile din București 
Strada Vulturilor.

6. De ce nu completează nimeni trecerea asta de pietoni?
Pe Calea Griviței există o trecere de pietoni care, de ani de zile, are dungi albe 

doar pe jumătate din drum. E ca și cum zebra și-a pierdut voința să-și mai termine 
călătoria până pe cealaltă parte a drumului. Pietonii au de ales. Pot să circule până-n 
mijlocul drumului, să constate că n-au dreptul să meargă mai departe și apoi să se 
întoarcă de unde au venit. Sau pot să meargă până-n mijloc și să rămână acolo, în 
picioare, ore, zile, poate chiar ani, în așteptarea Primăriei care să vopsească și restul 
dungilor.

Dintr-o perspectivă legală, trecerea de pietoni e cu probleme. Dacă un pieton 
suferă un accident auto, nu poate fi compensat decât pe jumătate din stradă. Așa că, 
nu uitați, dacă vă lovește mașina în timp ce traversați Calea Griviței, asigurați-vă că 
ați rugat un prieten să vă mute corpul pe partea din trecere cu liniile vopsite.

În practică, majoritatea oamenilor ignoră trecerea asta de pietoni, circulă pe 
unde vor să circule și doar tontului de britanic i se pare că e ceva ciudat acolo.

7. De ce durează atât de mult să se facă verde la semafor?
Acolo unde Calea Victoriei se întâlnește cu Piața Victoriei, în cartierul central 

de birouri al orașului, există un semafor la care pietonii trebuie să aștepte două mi-
nute și 49 de secunde ca să traverseze trei metri de drum. În Londra, timpul ma-
xim de așteptare e jumătate pe-atât - 90 de secunde.

În timp ce pietonii așteaptă, mașinile se scurg pe Calea Victoriei de pe două benzi 
distincte. În felul ăsta, orașul indică oricui ar fi îndeajuns de prost încât să se miște 
prin București pe două picioare că modul lui de transport e de două ori mai puțin 
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important decât cel pe patru roți. Mulți pietoni se aruncă cu capul înainte, atunci 
când nu vâjâie pe lângă ei nicio mașină.

În căutarea unei alternative, am mers 170 de metri în sus pe Calea Victoriei, 
până la următoarea pereche de semafoare, am traversat strada și am mers pe partea 
cealaltă, până vizavi de locul în care stătusem mai devreme. Cât mi-a luat? Două 
minute și 47 de secunde. Semafoarele astea ar trebui să aibă o plăcuță care să le 
spună pietonilor că, dacă vor să ajungă mai repede pe partea cealaltă, ar trebui să 
folosească zebra care-i un pic mai sus pe bulevard.

8. De ce se află memorialul Holocaustului în mijlocul unei parcări?
Sute de mii de evrei au fost uciși pe teritoriul României în al Doilea Război 

Mondial, laolaltă cu mii de victime rome. Memorialul elegant și discret închinat 
de Peter Jacobi acestui masacru de neuitat, un zid de beton care coboară către un 
spațiu închis, aflat sub nivelul străzii, e ascuns într-o mare de mașini. Pietonii care 
trec prin zonă nu pot să vadă decât turnul său înalt de 17 metri, turnat în metal, dar 
impactul vizitării unui loc care comemorează unul dintre cele mai tragice momente 
din istoria României e subminat de faptul că, până și aici, până și memorialul Holo-
caustului, e sufocat de mașini.

9. De ce nu dispare nimic niciodată?
Pe cele mai multe clădiri există indicii despre trecut - antene satelit, reclama 

unei cofetării care nu mai există de un deceniu, o lucrare ștearsă de street art pe 
niște trepte de beton, un graffiti de-acum cinci ani care dialoghează cu un alt graffiti 
de acum trei ani și, ceva mai departe, unul de-acum o săptămână.

Nimic nu e lăsat să moară.
Dac-ar fi să scriu o poezie pe o latură a unui panou de siguranțe scos din uz, din 

centrul Bucureștiului, m-aș aștepta să mă întorc peste 20 de ani și să găsesc versu-
rile în continuare acolo, iar panoul de siguranță în continuare nefolosit.

Orașul își expune toate straturile de istorie odată, ca nivelurile dintr-un șantier 
arheologic. Trecutul e omniprezent, de pildă printr-un telefon public stricat, un co-
lac de cabluri încurcate sau pietrele de pavaj ale străzilor demolate din apropiere de 
Strada Uranus sau din Parcul Văcărești. Chiar și când comuniștii au încercat să radă 
trecutul cu planuri grandioase sau astăzi, când capitaliștii distrug și reconstruiesc 
orașul parcelă cu parcelă, orașul nu se poate abține să nu dezvăluie ce a fost.

Ar fi extraordinar ca această caracteristică înnăscută a orașului să fie păstrată, 
îmbunătățită și extinsă - s-ar putea ca ăsta să fie cel mai de preț bun al lui.

10. Unde-i spațiul public?
Ironia situației e că, deși orașul e atât de dornic să se expună, locuitorii săi sunt 

extrem de retrași. Mulți nu interacționează cu spațiul public și locuiesc în case ale 



1740 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

căror balcoane închise îi despart de stradă, cu ferestre care se deschid în interior. 
Pare că oamenii refuză să creadă în existența spațiului public, mai puțin în mall-uri 
și parcuri. Nu e o critică. Au tot dreptul să nu interacționeze cu propriul oraș, dacă 
orașul nu invită la astfel de interacțiuni.

E cu-atât mai valabil, cu cât orașul își transformă până și cele mai prețioase 
locuri în panouri de reclame 3D. Piața Universității e nodul central al Revoluți-
ei și locul de desfășurare al mineriadelor. Aici au murit oameni pentru libertate. 
Este inima sacră a Bucureștiului. Cu toate astea, primăria a închiriat spațiul ca să 
promoveze bere și ciocolată, inclusiv pentru Lidl, la comemorarea a 30 de ani de la 
Revoluția poporului împotriva comunismului. 

Pentru că orașul e dens, merg pe jos oriunde în București, adesea ore-n șir în 
fiecare zi, și înțeleg sufocarea produsă de mașini, garduri, reclame, șantiere de con-
strucții și poluare, care-i respinge pe pietonii mai puțin masochiști. Când mă duc pe 
jos acasă, din centru, după ora 11 noaptea, chiar și vinerea sau sâmbăta, e posibil 
să nu trec pe lângă nimeni. Am senzația că orașul a fost abandonat de propriii săi 
locuitori. Mă face să mă întreb dacă o să vină vremea când voi merge pe străzi în 
fiecare zi și n-o să mai văd niciodată pe altcineva.
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Programați pentru schimbare1

Antonio Amuza

Personal, nu cred în gândirea binară ca teorie explicativă a impactului pandemic. 
Lucrurile nu vor reveni într-un stadiu primar, ci, mai degrabă, se vor reconfigura. 
E greu de crezut că umanitatea își va pierde esența genei, deja modificată de diver-
sele forme de guvernare națională, sau de grup. În statele europene sau în America 
este aproape imposibil de imaginat un schimb de contexte între istoria recentă și 
prezent. Ștergerea cu buretele a ultimilor 30-40 de ani de dezvoltare este probabil 
rodul unei gândiri mistice. Sigur, la fel de mult, pe măsură ce criza continuă, este 
improbabil ca viața socială să își reia cursul, pus în repaus la începutul anului 2020 
(cel puțin pentru emisfera occidentală), ca și cum nimic nu s-a întâmplat.

Mai multe statistici naționale ne arată aproape un milion de persoane active pe 
piața muncii care și-au pierdut pozițiile pe care se aflau, pentru moment. E rezona-
bil să credem că o parte dintre aceștia își vor relua activitatea în domeniul sau chiar 
la angajatorul care a decis să se despartă de ei în aceste momente, dar ar fi o dovadă 
de naivitate să credem că asta se va aplica în masă. Caracterul adaptativ face parte 
din instrumentarul oricărui supraviețuitor, iar în condiții tot mai des asociate cu 
războiul, pare principalul garant al dăinuirii. De asemenea, compromisul pare cea 
mai bună unitate de măsură, astfel încât, angajator sau nu, la momentul bilanțului, 
probabil la ieșirea din starea de lockdown și odată cu momentul deciziilor, acesta să 
îi permită celui care dispune de el să renunțe, pentru a înainta.

În urmă cu cinci ani, am participat la o conferință în Birmingham, Marea Brita-
nie, unde am prezentat o lucrare pe tema nostalgiei în raport cu consumul din state-
le din sud-estul Europei. În interviurile pe care le derulasem pentru documentarea 
temei, am observat că existau două comportamente nostalgice, unul, impropriu 
spus – virtual, exprimat de cei care nu trăiseră în mod real experiența comunismu-
lui și unul real, al veteranilor sistemului autoritar. Consumul virtual era de fapt o 
formă de proiecție a trăirilor bazate pe fapte povestite sau imaginate, în timp ce 

1   Material publicat anterior în Revista „Sinteza”, la adresa https://www.revistasinteza.ro/pro-
gramati-pentru-schimbare
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varianta experimentată pe cont propriu, mult mai seacă, era centrată pe supravie-
țuire, nu pe relatarea senzației ori a reprezentării. Deși la momentul respectiv eram 
tentat să spun că într-un context extrem, comparabil cu situația actuală, există o 
probabilitate mai mare ca cei care au trăit momentele de penurie, de dinainte de 89, 
să aibă o capacitate crescută de adaptare, situația de acum îmi spune să regândesc 
punerea în scenă.

Așa cum scriam mai sus, o gândire în alb și negru ne poate trimite cu ușurință 
în capcana comparațiilor superficiale. Îngrădirea drepturilor, îngustarea paletei de 
experiențe și moduri de umplere a timpului, accesul restricționat în magazine și 
altele, toate ne trimit în primă instanță cu gândul la momentele ante-decembriste. 
Însă, diferența dintre exercițiul virtual și cel bazat pe experiențe anterioare este 
dată de gândirea multi-fațetată a celui care își folosește reprezentările ca formă 
de îmbogățire valorică. Da, fără doar și poate experiența este mult mai limitată și 
i se reduc din caracteristici, majoritatea emoționale. De câte ori spunem celor mai 
tineri decât noi că nu au trecut prin viață suficient, dar se vor confrunta cu diverse 
obstacole la care noi am devenit imuni. Însă, capacitatea de a imagina mai multe 
direcții, unele trăite, altele păstrate la nivel de reprezentare, îmbogățește bagajul 
experiențelor celui care le folosește. Și cel pe care îl dojenim se dovedește de cele 
mai multe ori un supraviețuitor. Nepoții își depășesc bunicii, copiii, părinții și asta 
este logica în care ne dezvoltăm.

Gândirea proaspătă, deschiderea față de noi orizonturi, chiar și în lipsa unui 
univers vast, este ca avantajul voluntarului care, timp de 1 an, a lucrat pro-bono 
pentru o companie și se va dovedi mai pregătit decât studentul dintr-o universitate, 
slab bazată pe dezvoltarea competențelor practice.

Și, deși nu pare în acest moment, ceea ce vreau cu tot dinadinsul să evit este să 
incriminez orice refuz de crowdsourcing. Pentru că, o minte adaptativă, deschisă 
la schimbare și dornică de a cuprinde în limitele ei, o parte cât mai generoasă din 
universul analizat, va considera experiențele celorlalți o altă reprezentare, o șansă 
pentru o nouă proiecție și o oportunitate de îmbogățire valorică.

Suntem într-o lipsă profundă de leadership
Vedem exemple negative pentru acest îndemn în modul în care au fost rescrise 
paradigmele politice din țară și nu numai, unde politicile de stânga se confundă cu 
cele de dreapta și vice-versa, iar valorile promovate sunt puse în umbră, de forma pe 
care o iau acestea, prin, mult spus, strategiile de comunicare. Vedem personaje care 
flutură discursuri excelente, dar lipsite de autentic și ne mobilizăm imediat când 
o autoritate tehnică, de orice natură, preia frâiele decizionale. Am văzut asta în 
percepția populației în raport cu lumea politică – momentul guvernului tehnocrat, 
atât de apreciat de români, vedem asta în barometrele de încredere, unde pompierii 



IV. LUMEA DUPĂ PANDEMIE (CÂTEVA GÂNDURI) / 1745

sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență ori chiar personajul care încorporea-
ză valorile acestor instituții în mentalul colectiv, Raed Arafat, sunt cu toții foarte 
apreciați, inspirând siguranță. Și totuși, într-un sondaj IRES recent, câteva procen-
te bune din populația din România se dovedesc foarte aproape de o gândire magică, 
invocând autoritatea dată de divinitate și nevoia de experiențe mistice (autoritatea 
horoscopului este adusă în prim plan în momente de criză și degringolată). Starea 
actuală este definită de o lipsă profundă de leadership.

Și atunci, ca să putem ieși din acest ciclu infinit, în care refuzăm să facem un 
pas în spate pentru a realiza în primul rând vâltoarea în care am fost prinși de atâta 
timp, trebuie să profităm de acest moment de resetare socială.

Principalul risc pe care îl vom trăi, imediat ce criza pandemică se va încheia, este dat 
de scenariul sumbru în care nu vom fi dispuși să dăm comunicarea la schimb, pe leader-
ship.

Nu cred că își are sensul să analizez motivele pentru care popularea spațiului 
de emisie a fost strategia prioritară pentru echipele de guvernământ din ultimii 
30 de ani, în detrimentul urmelor materiale lăsate de acestea. Ba mai mult, sunt 
voci care spun că efectele acestea continuă să se vadă de la momentul anilor 1860, 
când mai multe modele de instituții au fost preluate în Principatele proaspăt unite, 
dar fără conținutul prețios al valorilor și istoriei culturale a acestora. Schimbarea, 
așadar, ar presupune o reașezare în care să păstrăm tot ce a fost bun, tot ce ne-a 
ținut în viață și să ne concentrăm pe construcția, de la zero, a acelor piloni valorici, 
lăsați mereu pentru actul 2. Suntem în scenariul actului 2. Să spunem nu știu și să 
facem un pas în spate, până când vom ști, pentru că altfel sociecate pierde și odată 
cu ea noi și cei dragi nouă. Mi-aș dori ca cele de mai sus să fie o figură de stil, dar 
realitatea ne contrazice în zilele acestea.

Avem avantajul acestui stop-cadru de moment
Nu sugerez deloc că acest exercițiu este unul facil, ci din contră. Dar avem avantajul 
acestui stop-cadru de moment. După el, viața socială, așa cum o cunoșteam, nu 
va mai fi la fel. Iar încercarea previzionării modului în care lumea va arăta este cel 
puțin la fel de consumatoare de energie pe cât poate fi pregătirea noastră pentru 
lumea nouă și elaborarea unei contribuții pentru aceasta. Ce putem face fiecare din-
tre noi este să pregătim cât mai temeinic acel bilanț de care aminteam la începutul 
discuției și să fim sinceri cu noi înșine. Ce, din serviciile, soluțiile și ideile pe care le 
promovam erau doar fum și oglinzi? Acelea ar trebui să fie primele care să dispară, 
dacă nu, vom fi surprinși ca de un furt, când societatea ne va confisca tot ce e lipsit 
de autenticitate. Angajatorii vor regândi costurile în termeni de utilitate și, mai ales 
inutilitate, universitățile vor regândi rolul pentru a evita pierderile de resurse și 
fiecare dintre noi va fi dispus să piardă. Spun asta pentru că, un eșec colectiv oferă 
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confortul necesar celui care dorește să reclădească un traseu. Asta e șansa noastră, 
a celor care suntem dispuși să îmbrățișăm schimbarea și sper să fim cât mai mulți. 
Ceilalți, câtă vreme vor rămâne ancorați în trecut, vor rămâne povestitori desăvâr-
șiți, dar vor pierde conflictul social și, într-un final, vor rămâne singuri. Societatea 
are nevoie de noi!



COVID-19: pandemia și viitorul securității medicale. 
Amenințările „fără pașaport”1

Cosmin Dugan

În prezent, agresiunile convenționale, manifestate sub forma conflictelor militare 
violente emanate de la o sursă de suveranitate sigură, reprezintă o pondere tot mai 
redusă din provocările de securitate actuale, existând însă o creștere a amenință-
rilor netradiționale. Aceste „amenințări fără dușmani”, considerate o “zonă gri” în 
studiile de securitate, tind să fie cu mult mai ambigue în diversitatea, procesele și 
efectele lor, fiind percepute mai degrabă ca fiind riscuri și vulnerabilități multilate-
rale. Printre acestea remarcăm “problemele fără pașaport”, care prezintă un vădit 
caracter transnațional, nu reprezintă o formă de agresiune declarată sau clandesti-
nă din partea unui actor statal sau non-statal și nu pot fi combătute prin mijloace 
militare convenționale.

Crizele medicale și securitatea umană
Unul din cei mai importanți factori de risc din categoria celor neconvenționali 
sunt pandemiile, afirmație susținută și de faptul că bolile infecțioase reprezintă 
încă o cauză principală de mortalitate din lume, fiind responsabile de aproximativ 
17 milioane de decese anual. Dezbaterea internațională în legătură cu faptul dacă 
pandemiile sunt sau nu riscuri de securitate pentru sistemul international datează 
de cel puțin 50 de ani. Confruntarea de idei are un numitor comun și anume modul 
în care pandemiile, naturale sau deliberat provocate, afectează stabilitatea econo-
mică, socială și politică internă a statelor și, nu în ultimul rând, relațiile dintre state 
atunci când răspândirea unei boli nu poate fi stopată la frontierele naționale ale 
statelor. Deloc întâmplător, în cadrul Strategiei HIV/AIDS a Departamentului de 
Stat al SUA din anul 1995, bolile infecțioase sunt considerate a avea potențialul de 
a “iniția conflicte” și chiar de a “determina felul în care se vor încheia razboaiele”.

În contextul unor astfel de provocări la adresa securitătii se evidentiază o de-
plasare a abordării teoretice a conceptului de „securitate” de la componenta de ana-

1   Material publicat anterior pe platformat Larics, la adresa: https://larics.ro/covid-19-pande-
mia-si-viitorul-securitatii-medicale-amenintarile-fara-pasaport/ 
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liză strict militară către o interpretare mai cuprinzătoare a interdependenței dintre 
factorii de risc și amenintările convenționale, pe de o parte, și cele neconvenționa-
le, pe de altă parte (Școala de la Copenhaga – reprezentanți principali Barry Buzan, 
Ole Waever și Jaap de Wilde).

Conceptul de Securitate Umană, intrat în dezbaterea internațională o dată cu 
introducerea sa în Raportul pentru Dezvoltare Umană al Adunării Generale a Orga-
nizației Națiunilor Unite din anul 1994, consideră că protecția personală a indivi-
dului nu rezultă doar din apărarea securității unui stat ci și din asigurarea accesului 
cetățeanului în mod adecvat la bogăție și creșterea standardului de viață. Raportul 
propune o schimbare profundă de paradigmă și trecerea de la “securitatea nucleară la 
securitatea umană”, în sensul de rezolvare a “problemelor cronice precum foametea, 
bolile și represiunea” și protejarea față de “modificările abrupte ale vieții cotidiene 
domestice, la locul de muncă și în comunitate”, amenințări care pot afecta societățile 
la orice nivel indiferent de gradul de dezvoltare sau venit  (pag.22 – 23). Astfel, devine 
clar ca orice amenințare a calității vieții – inegalitate socială, diminuarea accesului la 
sănătate, educație, drepturi etc, este considerată o amenințare de securitate.

Reversul este de asemenea adevărat – îmbunătățirea protecției și calității vieții 
cetățeanului se va reflecta și în gradul de securitate al statului, după cum remarca în 
anul 2018 și Secretarul General al ONU în exercițiu, Antonio Guterres: “Securitatea 
umană, securitatea națională și securitatea globală sunt indivizibile. Atunci când oame-
nii se tem pentru viețile lor, comunitățile, societatea și țările sunt expuse unui risc mai 
crescut. Când oamenii se bucură de siguranță, la fel și țările lor și întreagă lume.”  Ecoul 
acestei declarații îl regăsim în  mesajul Secretarului General adresat comunității in-
ternaționale în contextul pandemiei actuale (13 martie 2020): “Controlul pandemi-
ei…necesită o implicare personală, națională și internațională fără precedent. Trebuie să 
declarăm război acestui virus. Acest lucru înseamnă că țările au obligația să accelereze, să 
intervină și să extindă. (…) Și noi toți avem o responsabilitate de asemenea. (…) Preveni-
rea extinderii COVID-19 este o responsabilitate comună pentru noi toți.”

Cu toate că “sănătatea și securitatea umană sunt în mod fundamental valorizate 
în toate societățile, conexiunile și interdependențele dintre acestea nu sunt bine înțele-
se”, iar domeniul necesită contribuții teoretice suplimentare (Chen, Narasimhan 
2003). Securitatea medicală (health security), una din componentele securitătii 
umane care are în vedere mai ales “dinamicile obișnuite ale relațiilor internaționale și 
dinamicile speciale determinate de amenințarea microbilor patogeni” (David P. Fidler, 
1999), prezintă un interes deosebit și pentru studiile de securitate.

Bolile infecțioase amenință stabilitatea politică și încetinesc dezvoltarea de-
mocratică a statelor afectate pe o perioadă îndelungată („impactul bolilor infecțioase 
poate dura până la cincisprezece ani” – Andrew T. Price-Smith, 2001), contribuie la 
intensificarea stării de tensiune politică între țări datorită embargourilor, boico-
turilor, pierderilor comerciale și nerespectării unor acorduri bilaterale și disputei 
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asupra unor resurse medicale esențiale (medicamente, vaccinuri, materiale sani-
tare, aparatură medicală performantă). În acest context susținătorii conceptului 
de Securitate Umană consideră că “sănătatea populației este de o importanță capitală 
pentru abilitatea statului de a supraviețui în cadrul sistemului internațional.”

Necesitatea identificării de soluții la problemele de securitate medicală, a dat 
naștere unei specializări în cadrul relațiilor diplomatice – Global health diplo-
macy (GHD). Acest subdomeniu relativ nou și în plină dezvoltare nu este încă pe 
deplin definit, existând mai multe încercări de conceptualizare din partea experților 
în relații internaționale, sănătate publică, diplomație, studii politice și drept. Aces-
te definiții converg însă asupra rolului GHD de a reprezenta o platformă destinată 
investigării, înțelegerii, promovării și colaborării problemelor de sănătate globale 
și a modului în care acestea influențează negocierile și relațiile între state, dialogul 
despre drepturile omului, realizarea de proiecte și programe internaționale în ca-
drul unor inițiative diplomatice (ex. în țările sărace, situații umanitare, operații de 
menținere a păcii etc).

Pandemia COVID-19 demonstrează încă o dată că scenariile “low-tec istori-
ce” sunt reale, chiar și într-o lume mesmerizată de puterea inteligenței artificiale, 
a descoperirilor cuantice, călătoriilor spațiale, vehiculelor autonome etc, care nu 
a putut concepe, chiar și în condițiile unor avertismente repetate, magnitudinea 
consecințelor produse de astfel de amenințări “medievale”. Ignorarea repetată de 
către decidenți sau percepțiile generale că astfel de crize medicale sunt evenimente 
ușor surmontabile, care determină turbulențe regionale sau globale limitate, recu-
perabile într-o perioadă redusă de timp, nu modifică cu nimic probabilitatea lor de 
materializare, însă contribuie la lipsa de reziliență societală și reacție rapidă.

În contextul pandemiei COVID-19, considerăm că elaborarea unei viziuni se-
curizatoare pe termen îndelungat, care să reprezinte o componentă permanentă 
și acționabilă a strategiilor de securitate și politicii externe naționale, trebuie să 
abordeze în mod prioritar “problemele fără frontiere” așa cum sunt conceptu-
alizate de către Securitatea Umană. În acest sens, considerăm că se impune în 
mod accelerat regândirea competențelor postuniversitare cu scopul de a selecta 
și forma experți în cadrul unor programe interdisciplinare de securitate medicală 
și diplomație a sănătății globale (sănătate publică, drept, diplomație etc). În ab-
sența unei resurse umane înalt calificate și loiale care să poată fi coagulată sub 
forma unor instituții adecvate provocărilor contemporane, ne vom regăsi în im-
posibilitatea de a anticipa, preveni și reacționa rapid la viitoarele crize medicale 
si de mediu.

Medical intelligence – de la informația epidemiologică la salvarea de vieți
Complexitatea problemelor de sănătate globale și în special posibilitatea generali-
zării epidemiilor cu risc înalt, i-a determinat pe experți să tragă un semnal de alar-
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mă referitor la capacitatea redusă de reacție în timp real, obținerea datelor tehnice 
verificate, integrarea informațiilor provenite din surse multiple, colaborare inter-
națională și interdisciplinară, coordonarea reacțiilor de răspuns etc. Nevoia de a 
fuziona rapid informații actualizate, provenite din mai multe domenii științifice 
și surse credibile, de a genera “știinte și teorii de problemă”, de a forma echipe in-
terdisciplinare, parteneriate inter-instituționale și internaționale etc. a determinat 
apariția unor structuri cu rolul anticipativ-preventiv, de tip intelligence: medical-, 
public health-, epidemic/infectious diseases intelligence.

Denumirea de Public Health Intelligence este atribuită cel mai frecvent 
unor instituţii civile specializate în identificarea timpurie a potenţialelor amenin-
ţări pentru sănătatea publică, evaluarea și investigarea acestora, cu scopul de a rea-
liza propuneri și măsuri destinate prevenţiei și controlului. Există încă o discuţie la 
nivelul organismelor internaţionale și autorităţilor naţionale dacă aceste structuri 
să fie concepute strict pentru a monitoriza riscurile epidemiologice sau să se adre-
seze unui spectru mai larg de ameninţări pentru sănătatea umană.

Alături de o serie de iniţiative și instrumente strategice internaţionale de co-
laborare în domeniul prevenirii și combaterii bolilor infecţioase, precum Global 
Health Security Iniţiative – GHSI, The Global Fund to Fight AIDS Tuberculosis and 
Malaria, Internațional Health Partnership – IHP, Health Security Action Group 
– GHSAG, Foreign Policy and Global Health Initiative – FPGH, Intergovernmental 
Working Group on Public Health, Innovation and Intelectual Property s-a resimţit 
nevoia existenţei unor organisme specializate destinate monitorizării epidemiolo-
gice globale (Cruceru, Muresan 2010).

Doi dintre cei mai importanţi pași în domeniul prevenirii și combaterii bolilor 
infecţioase îi reprezintă formarea, sub auspiciile OMS, a Global Outbreaks Alert 
and Response Network – GOARN și semnarea noului acord interguvernamental 
International Health Regulations – IHRs, confirmând astfel recunoașterea, la ni-
vel de guverne, a necesității acordării unei atenţii prioritare realizării unui cadru 
conceptual global și a construirii de reţele de monitorizare și control a bolilor infec-
ţioase, prin crearea și/sau îmbunătăţirea sistemelor naţionale de control al bolilor 
epidemice.

La nivelul Uniunii Europeane, The European Centre for Disease Prevention 
and Control – ECDC, instituţie de tip infectious diseases intelligence, este respon-
sabilă de alerta epidemiologică timpurie la nivel comunitar. ECDC colectează date 
obţinute din sistemele naţionale de supraveghere epidemiologică pentru a le anali-
za în cadrul Sistemului European de Supraveghere (European Surveillance System 
– TESSy) rezultatele relevante fiind comunicate autorităţilor naţionale de Sănătate 
Publică prin intermediul Sistemului de Alertă Timpurie și Răspuns (Early Warning 
and Response System – EWRS).
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Printre priorităţile organismului comunitar se află: identificarea unor noi me-
tode de identificare rapidă a epidemiilor produse de boli emergente și re-emergente, 
îmbunătăţirea capacităţilor de răspuns în mod coordonat pe teritoriul mai multor 
state europene, eficientizarea comunicării cu structurile naţionale care prezintă 
capacităţi similare, îmbunătăţirea capacităţii de analiză și previzionare strategică.

O contribuție o pot avea și  instituțiile private de tip centre de analiză, sondare 
a opiniei publice, think-tank-uri consacrate, corporații etc. specializate în realiza-
rea de estimări profunde referitoare la riscurile de natură medicală și de mediu, 
inclusiv în arii geografice îndepărtate. În absența unor capacități proprii,  astfel de 
servicii private pot completa cunoașterea existentă, deși costurile pot fi în unele 
situații prohibitive.

Datorită numărului foarte mare de necunoscute și mai ales, multiplelor inter-
dependențe neliniare și contraintuitive, care limitează inclusiv simulările comple-
xe realizate cu cele mai avansate programe informatice și supercomputere, analiza 
problematicii întâlnite în crizele medicale și de mediu necesită echipe de analiști 
interdisciplinari cu un grad ridicat de neurodiversitate și „asimetrie cognitivă”, ca-
pabile să genereze și să integreze în produsul analitic final abordări inovatoare sau 
poziții tranșante argumentate.

Ce este „medical intelligence”?
Medical Intelligence (prescurtat MEDINT) are drept scop (conform definiției 
Departamentului Apărării din SUA) colectarea, evaluarea, analiza și interpretarea 
informațiilor externe de natură medicală, științifice și despre mediul înconjurător 
care prezintă interes din perspectiva planificării militare strategice și a celei me-
dico-militare a forțelor proprii și aliate precum și evaluarea capacităților medicale 
civile și medicale din alte țări.

NATO adoptă o definiție mai generală, considerând structurile de medical inte-
lligence o componentă informativă specializată și în general cu dimensiuni reduse, 
care deși este implicată în activitatea de monitorizare globală a riscurilor medicale, 
este dedicată servirii intereselor strategice naționale.

Profilul acestor entitati de “medical intelligence” poate varia în funcție de es-
timarea necesităților, resursele disponibile, colaborări și parteneriate, tradiția și 
cultura instituțională dominantă, etc. – de la servicii distincte aflate în componența 
unor agenții de intelligence (cazul SUA – The National Center for Medical Intelli-
gence (NCMI) componentă a Defense Intelligence Agency – DIA), la nuclee reduse 
de specialiști militari și civili care pot apela la capacități de intelligence naționale și 
instituții civile pentru rezolvarea unor situații bine definite.

Alte aspecte, precum raporturile dintre departamentele din instituțiile de 
securitate națională, metodologia de lucru, limitele și posibilitățile de colaborare 
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rapidă în caz de criză medicală, stabilirea produselor analitice și a beneficiarilor, 
implementarea recomandărilor acestor departamente etc. reprezintă subiecte le-
gitime de discuție cu toți actorii democratici interesați și implicați, în perioadele 
premergătoare situațiilor de criză.

În esență, rolul unei astfel de structuri este de a solicita, colecta și analiza in-
formațiile din toate sursele (deschise, confidențiale, obținute prin metode specifice 
de intelligence – HUMINT, IMINT, SIGINT etc) pentru a genera cunoaștere acțio-
nabilă pentru decidentul politic și a câștiga timpul necesar reorganizării activității 
serviciilor naționale implicate în gestionarea unei crize medicale și informarea tim-
purie a populației. Flexibilitatea de acțiune precum și utilizarea unor canale rapide 
de informare permit realizarea unor estimări de tip averizare timpurie (early war-
ning), prognoze și planuri de măsuri.

Se estimează că principalele direcţii de activitate ale structurilor de medical 
intelligence sunt: monitorizarea la scară globală a focarelor epidemice; identifica-
rea și monitorizarea riscurilor epidemiologice care pot afecta securitatea cetăţe-
nilor și pe cea naţională; dezvoltarea capacităţilor naţionale cu rol în rezolvarea 
unei crize medicale; controlul diseminării biotehnologiilor, echipamentelor duale 
(DURC), tehnologiilor informatice, a oamenilor de știinţă sau a cunoașterii în do-
meniul producerii de arme biologice, chimice, radiologice către actori non-statali 
ostili; protejarea împotriva spionajului economic în instituţiile de cercetare bio-
medicală; prevenția cyberatacurilor cu efecte biologice și protecția cibernetică a 
instituțiilor-cheie (infrastructurii critice) cu rol în gestionarea une crize medicale; 
promovarea culturii de securitate în domeniul sanitar și identificarea de parteneri 
în societatea civilă; cooperarea cu structuri naționale și internaționale cu preocu-
pări și capacități similare, etc.

Abordarea și strategia din spatele acestor structuri de tip medical intelligence se 
încadrează în tiparul organizațiilor de intelligence din a patra generație, ca răspuns 
adaptativ la volatilitatea mediului tradițional de securitate și ambiguitatea rezulta-
tă din erodarea granițelor dintre virtual și real, intern și internațional, comercial și 
militar, pace și conflict.

Această paradigmă de gândire își propune să realizeze fuziuni între aptitudini-
le umane tradiționale și progresul tehnologic accelerat, noi parteneriate și abordări 
care asimilează diversitatea și oferă posibilitatea de afirmare generației tinere.

Capacitatea de a colabora în cadrul unor echipe dinamice, de a accesa orice 
mediu socio-profesional, utilizarea maximală a mediului tehnologic și a avantaje-
lor asimetrice subliniază încă odată importanța capacităților naționale, a resursei 
umane de excepție, a profesionalismului și a loialității.

Ca o concluzie, având în vedere și situația actuală a epidemiei în România cu 
agentul infecțios SARS-CoV-2, considerăm că și în țara noastră ar fi necesară 
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reanalizarea rolului funcției de medical intelligence în vederea îmbună-
tățirii capacității de a anticipa, preveni și gestiona crizele medicale. Pro-
punem ca o atenție deosebită să fie acordată  riscurilor epidemiologice provenite 
din focare externe cu agenți infecțioși virulenti și/sau emergenți, precum și altor 
riscuri medicale neconvenționale.



COVID-19, superstar global...

Silviu Nate

Încă de la începutul crizei COVID-19, au fost atribuite multiple explicații și inter-
pretări fenomenului generat de coronavirus, însă cea mai mare provocare a con-
stat în testarea rezilienței societale și reacția diverselor comunități la nevoia de a 
diminua efectele acestuia. Distanțarea socială, într-o viziune proprie, presupune 
un mod predominant de a comunica, relativ nou, care forțează menținerea mo-
bilității raporturilor între diverși actori, însă fără a utiliza contactul fizic. Așadar, 
distanțarea socială nu este sinonimă cu izolarea totală, ci, mai degrabă, înseamnă o 
stare de repaus fizic ajustată la o dinamică mentală, facilitată de noile tehnologii ale 
comunicării. Acest fenomen nu este în deplinătatea tipologiei sale total nou, deoa-
rece fiecare dintre noi am fost constrânși de anumiți factori, la un moment dat, să 
recurgem la forme de distanțare socială pentru a gestiona un anumit blocaj, fie el și 
o răceală banală, apelând la tehnologie în comunicarea cu cei din jur.

Excepționalitatea provine din caracterul acestui fenomen, profund global și 
complex. COVID-19 este asemeni unui cavaler bine antrenat, care la solicitarea 
planetei a fost trimis să testeze maturitatea umanității. Desigur, dincolo de expri-
marea plastică, majoritatea crizelor și frământărilor prin care a trecut societatea 
globală sau anumite segmente ale sale, au adus cu ele însele șansa unor ajustări 
și, poate chiar, reinventări socio-politice, economice, tehnologice și culturale. În 
cinismul său, la prima vedere, acest cavaler a atins predominant acele persoane 
care erau deja extrem de afectate în planul sănătății, fiind mai degrabă un factor 
perturbator, însă prin măiestria misiunii, el a arătat îngăduința planetei locuitori-
lor săi, oferind șansa acestora la introspecție și, totodată, o binemeritată pauză de 
cvasi-regenerare a ecosistemului planetar. Rolul său declanșator global de a înceti-
nii frenezia umană cotidiană a scos în evidență vulnerabilități și tipare vechi în care 
am persistat de-a lungul timpului și de care societățile noastre ar avea posibilitatea 
să se desprindă.

Prefer să încep cu stângul teza mea, într-o nuanță ușor pesimistă, deoarece, 
dat fiind caracterul schimbător al naturii umane, episodul acesta este mic și poate 
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nesemnificativ pentru cei mai mulți dintre noi în raport cu variatele forme de reac-
ție ale planetei pentru a se salva pe sine. Însă cel mai probabil, din prea multă îngă-
duință, oamenii vor uita privilegiul care le-a fost dat și se vor întoarce în zgomotul 
iluziilor și al rivalităților continue. 

Cu toate acestea, ne rămâne șansa contemplării, a reflecției și a unei construc-
ții, ceva mai coerente în urma lecțiilor învățate.

Paradigmele noi, vechi?
Primul simptom global a fost cel al neputinței, fapt pentru care o lume construită 
pe arme și-a dovedit inutilitatea în fața unui dușman (in)vizibil. Paradoxul invizi-
bilului i-a determinat și pe cei mai aprigi luptători să-și reconsidere parțial tacticile 
și să identifice formule de a răpune un adversar intangibil. Realiștii, care și-au fun-
damentat teoriile relațiilor internaționale pe utilizarea forței, descurajare nucleară, 
cinism și proiectarea puterii militare, sunt aruncați într-o mare dilemă. Singura 
lor reacție la această criză a fost să caute căi de a exercita și mai mult control, fiind 
condamnați să eșueze de propria schemă mentală în care ei funcționează de seco-
le. Această paradigmă bazată pe conflict, domină, din nefericire, tiparul violent al 
politicilor globale de mai multe secole încoace. La polul opus, gânditorii liberali ai 
relațiilor internaționale fraternizează cu economia, cooperarea, diplomația și drep-
tul internațional. Numiți și idealiști sau visători utopici de către realiști, pentru 
că nu sunt capabili să observe conflictul existent în natura umană, astăzi au mai 
mulți sorți de izbândă în a opera cu instrumente de tip soft-power pentru gesti-
onarea crizei. Desigur, a cădea în capcana idealismului de tip liberal și a visa la o 
lume a păcii este deocamdată prematur în contextul actual global. Însă, cooperarea, 
sprijinul mutual, reglementările internaționale și diplomația sunt mult mai rele-
vante pentru a da piept cu această criză. Al treilea mare curent de gândire, numit și 
constructivism, pune accentul pe actorii societali în generarea ideilor, crearea unui 
fir între legitimitatea politică și participarea indivizilor la construcția politicilor. 
Într-o oarecare măsură, constructiviștii sunt mai incluzivi, ei nu trasează o graniță 
artificială între armată și economie ca variabile de interpretare a fenomenelor glo-
bale, însă sunt avocații extinderii conceptului de securitate, incluzând în cazul de 
față și dimensiunea sănătății. 

COVID-19 scoate în evidență capcanele unor paradigme depășite, în mare 
parte acelea bazate exclusiv pe alimentarea fricii colective, a neîncrederii, care au 
condus la utilizarea forței și subsumarea aspirațiilor cetățenilor la un concept sim-
plist de interes național, unde o sumă de elite politice trasează priorități, mai mult 
sau mai puțin convenționale, nefiltrate legitim la nivel societal. Lipsa caracterului 
participativ în majoritatea societăților noastre conduce inevitabil la un deficit de 
comunicare pe palierele ierarhice, iar acolo unde cetățeanul nu participă la decizia 
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politică, lipsește însăși democrația. Întocmai acest simptom, al deficitului de co-
municare, face aproape imposibilă activarea acelor butoane motivaționale pentru 
ca cetățenii să participe activ la gestionarea și, mai ales, la depășirea crizei. Majori-
tatea percepe cu greutate un mesaj de comunicare strategică pentru că nu le-a fost 
oferită șansa unui comportament participativ și a unei educații participative. Însă, 
paradoxul nu întârzie să apară, pentru că virusul nu ține cont de ierarhii. „Pat-
tern-ul” dușmanului invizibil atinge cu precădere persoanele vulnerabile în planul 
sănătății și nu ține cont de ierarhiile sociale. Parcă, pentru prima dată în istoria 
recentă, surprindem comportamente, care sub presiunea evenimentelor, devoalea-
ză diverse frici și eforturi ale liderilor lumii, cu punctele tari și slabe ale acestora. 
Cu siguranță, lumea politică la nivel global nu arată neapărat mai bună, dar este 
scuturată episodic de COVID-19, iar modul de a alege ieșirea din acest blocaj poate 
reprezenta testul nostru de maturitate.

(In)oportunitatea tehnologică și informațională
Așa cum afirmam la începutul acestui capitol, noul context ne invită la introspecție. 
În consecință, apare următoarea întrebare: Ce alegem mai departe? Unde dorim să 
ajungem și care vor fi „rutinele” noastre viitoare?

Un alt simptom al societății globale îl reprezintă dependența noastră de teh-
nologii, însă o mare parte dintre aceste tehnologii nu servesc întotdeauna nevoia 
noastră reală. Transferul captiv spre informațional și virtual generează expuneri 
individuale și sociale involuntare, care de cele mai multe ori nu sunt conștientiza-
te de agenții educaționali și predispun la formarea unei structuri de profunzime 
a personalității. În aceste vremuri, populismul, teoriile conspirației, intoxicarea și 
dezinformarea din mediul online ating cote alarmante; ele tind să genereze ecosis-
teme informaționale nefaste și psihoze sociale. Caracterul subminator al acestor 
agresiuni informaționale au scopul de a zdruncina încrederea cetățenilor în insti-
tuțiile democratice și măsurile luate de către decidenți pentru a stăpâni pandemia. 
Portalul oficial al Uniunii Europene pentru comunicare strategică, EUvsDisinfo1, 
prezintă o serie de exemple și analize prin care mass-media afiliată Kremlinului 
utilizează o veritabilă ofensivă informațională pe fondul COVID-19 pentru a agita 
și influența comportamentul cetățenilor europeni împotriva propriilor instituții.

Cu toate că tehnologia are extrem de multe părți bune, iar destinația sa este 
puternic influențată de conștiința celor care o instrumentează, această criză ne 
forțează să căutăm soluții facilitatoare, de exemplu, către digitalizare. Pentru pri-
ma dată, devenim mai conștienți de faptul că paradigma tehnologică influențea-
ză paradigma societală, și nu invers! Practic, suntem constrânși să comunicăm în 
termenii izolării sociale pe baza unor platforme presetate de anumiți dezvoltatori, 

1   https://euvsdisinfo.eu/
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acceptând condiționările și sensurile pe care aceștia le aleg. Cunoscând acest simp-
tom, avem responsabilitatea de a inversa paradigma, de a solicita și accesa în viitor 
produse croite pe nevoile noastre, iar sistemul de educație are o nevoie stringentă 
de instrumente adaptate.

Provocarea evaluării cunoștințelor de nivel înalt
Criza scoate în evidență reperele arhaice ale unui sistem global de educație, nere-
format de mai mult de 200 de ani, unde simpla evaluare a cunoștințelor pe formatul 
clasic, ca măsură de ierarhizare a capacității intelectuale, nu mai este valabilă prin 
intermediul platformelor online. Majoritatea universităților din lume nu au putut 
stabili până la acest moment cum se va desfășura procesul de evaluare a studenților. 
Această criză problematizează rezistența la schimbare a sistemului de învățământ, 
unde pedagogiile inovatoare bazate pe tehnologie devin normă din excepții. Cel 
mai probabil, adaptarea spre digital va include axarea pe capacități de gândire de 
ordin înalt, un palier intelectual superior capabil să genereze competențe pentru 
formularea de analize, proiecte, interpretări, comparări, transformări, etc. Așadar, 
se întrevede o oportunitate, dar și o necesitate pentru mai multă autonomie acade-
mică și pentru elaborarea instrumentelor ce pot susține dezvoltarea capacităților 
creative, atât pentru studenți și elevi/învățare, cât și pentru profesori/predare. Va-
loarea rețelelor academice pentru schimb de bune practici și a mecanismelor suport 
devin indispensabile pentru a răspunde unor problematici existențiale: Ce păstrăm 
din vechiul sistem și ce adăugăm? Care sunt identitatea și valorile academice ce vor 
defini construcția societății viitoare? Deocamdată, cel mai mare impediment pen-
tru adaptarea învățământului în România îl reprezintă supra-reglementarea care se 
situează, în fapt, „împotriva curentului”, iar pentru o ajustare minoră sunt necesa-
re, mai întâi, multiple derogări legislative.

Ruperea sau refacerea ciclului simbiotic?
Un alt simptom pandemic este legat de modul în care umanitatea relaționează cu 
mediul înconjurător. Din „capacitatea” de a imagina un anume tip de „siguranță 
alimentară” am rupt ciclul simbiotic natural, ajungând de fapt la lipsa varietății și 
a sinergiei. Chimizarea solului, monoculturile și industrializarea excesivă în agri-
cultură au perturbat sănătatea și habitatul. Persistența în ignoranță nu poate fi un 
substitut pentru a neglija lanțul de interconectare și interdependență cu planeta. 
Cercetătorii estimează că 31% din focarele bolilor infecțioase emergente sunt lega-
te de distrugerea pădurilor și ecosistemelor2. COVID-19 nu este un incident izolat, 
însă reprezintă cel mai recent exemplu dintr-o linie lungă de boli zoonotice, de tipul 
celor transmisibile de la animal la om, precum SARS, H1N1 (gripa porcină), gripa 

2   https://www.ecohealthalliance.org/wp-content/uploads/2019/09/IDEEAL_report_final.pdf
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aviară, Ebola, Zika și chiar HIV / SIDA. Zootehnia de tip industrial, organizată în 
spații înghesuite cu animale similare genetic, creează un mediu propice de adaptare 
și localizare de noi gazde pentru virusuri, crescând totodată riscul de răspândire al 
acestora în viitor. Avertismentele oamenilor de știință sunt în favoarea construcției 
un sistem alimentar care să nu mai dezechilibreze balanța ecologică, diferit de cel 
actual, dar rezilient la impactul climatic inevitabil. Un set nou de legi la nivelul UE 
ar trebui să asigure că produsele vândute pe piața comunitară respectă norme de 
sustenabilitate, nu contribuie la distrugerea naturii și nu încălcă drepturile omului. 

Pe de altă parte, prin aplicarea unor principii sustenabile în agricultură, im-
plementarea automatizării, a inteligenței artificiale și utilizarea tehnologiilor ne-
invazive pot crește substanțial productivitatea muncii și eficiența lanțurilor de 
aprovizionare. Aceste tehnologii reduc intervenția manuală și diminuează riscurile 
de transmitere în cazul unor pandemii.

Tendințe geopolitice sub marca COVID-19
La nivelul comunității euroatlantice se înregistrează un simptom bazat pe îngri-
jorări semnificative asupra efectelor geoeconomice ale pandemiei. Atât la nivelul 
leadership-ului NATO, cât și al UE, au fost transmise avertismente cu privire la 
riscul ca unele state europene să atragă vulnerabilități în situațiile în care ar decide 
să vândă Chinei o parte din infrastructura critică pe care o dețin în prezent.

Scăderea piețelor bursiere din Europa transformă statele Uniunii într-o țintă 
mai ușoară pentru capitalul chinez, în special în sectoarele non-strategice precum 
comerțul cu amănuntul. În timp ce creditorii guvernamentali facilitează achizito-
rilor chinezi o putere de cumpărare mai mare, apare implicit și o preocupare supli-
mentară în spațiul european. Nevoia profundă de a proteja propriile tehnologii în 
fața apetitului afișat de companiile chineze este alertată de contextul pe care l-ar 
putea folosi China pentru a câștiga o influență sporită.

Criza COVID-19 a scos la suprafață și efortul Kremlinului de a exploata acest 
moment prin lansarea unei campanii de relații publice la nivel internațional și de 
a promova mitul că NATO nu este capabilă să-și susțină aliații în combaterea pan-
demiei. Acordarea de asistență sanitară Italiei, SUA și altor state a reprezentat un 
exercițiu de imagine cu obiectivul de ameliorare a percepțiilor față de comporta-
mentul Rusiei în plan internațional și sensibilizarea unor actori cheie pentru ri-
dicarea sancțiunilor economice, aplicate în urma războiului din estul Ucrainei și 
anexării ilegale a peninsulei Crimeea.

Per ansamblu, liderii politici vor avea mai puțin timp pentru a se dedica pro-
blemelor din afara granițelor, iar componenta redresării interne va reprezenta o 
combinație între identificarea resurselor financiare și gestionarea presiunilor so-
cio-economice interne. 
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Indiferent de cine va câștiga alegerile prezidențiale din SUA în noiembrie, este 
probabil ca prioritățile politice americane să vizeze în primul rând redresarea inter-
nă și să continue astfel trendul de retragere a influenței sale geopolitice din anu-
mite zone, iar diminuarea avântului economic intern va reduce în parte sprijinul 
public pentru afirmarea unui rol internațional robust în afara granițelor. În funcție 
de modul în care SUA își va plasa în viitor doctrina de realizare a interesului nați-
onal, vor putea fi anticipate noi scenarii. Dacă, spre exemplu, interesul național 
american va continua să fie afirmat predominant prin proiectarea puterii sale la 
nivel global, așa cum a funcționat până în prezent, atunci angajamentele de apărare 
rămân neafectate. Un scenariu mai puțin favorabil ar viza o diminuare a bugetelor 
militare și, implicit, restrângerea exercițiilor militare și a efectivelor existente în 
bazele militare americane din statele partenere.

Observăm, așadar, că această criză nu condiționează în mod excepțional 
schimbarea ordinii globale, dar accelerează unele tendințe cheie în ceea ce privește 
globalizarea și naționalismul, în special în rândul actorilor importanți.

Mesajele de coeziune și sprijin, pentru redresarea economică a Uniunii Euro-
pene, ale Ursulei von der Leyen, Emanuel Macron sau Giuseppe Conte reprezintă o 
bună oportunitate pentru România de a promova o agendă mai complexă. Conști-
entizarea partenerilor europeni cu privire la necesitatea respectării Tratatului pri-
vind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene3, 
precum și oportunitatea admiterii țării noastre în spațiul Schengen, vor contribui 
la consolidarea economică și securitară a Uniunii în era post-pandemică.

În planul bunelor practici, Germania și Coreea de Sud par să fi gestionat cel 
mai eficient provocarea medicală oferită de coronavirus, asigurând un lanț de in-
frastructură între laboratoare de testare, producția de echipamente/medicamente 
și clinicile de tratare. Desigur, nivelul disciplinei sociale și capacitatea instituțiilor 
de a propaga o comunicare strategică au contribuit fundamental la gestionarea op-
timă a fenomenului intern și la reducerea numărului de victime. Tiparul acestor 
rezultate ne indică faptul că reziliența societală crește direct proporțional cu încre-
derea în capacitatea instituțiilor publice, percepția asupra legitimității guvernanți-
lor în fața cetățenilor, educația, cultura și comunicarea socială.

Considerații de final
Invitația la introspecție, pe fondul distanțării sociale, ne oferă șansa remarcabilă de 
a aprofunda înțelegerea simptomelor cu care se confruntă societatea globală. Pa-

3   Articolul 45, aliniatul 2, din versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană 
și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 202/66) prevede explicit că „Libera 
circulație implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetățenie între lucrătorii statelor mem-
bre, în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte condiții de muncă”. Document 
disponibil la: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2016_202_full_ro_txt.pdf .
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radoxal, cuvântul „criză” în semnificația caracterelor chinezești are două înțelesuri 
simultan: pericol și oportunitate. Dincolo de tragedia pierderilor de vieți, fenome-
nul generat de coronavirus a mobilizat întreaga comunitate internațională pentru 
a identifica noi instrumente de adaptare și măsuri de facilitare către o tranziție mai 
ușoară. Dușmanul invizibil a creat situații fără precedent, în care nimeni nu putea 
anticipa, spre exemplu, că organizații teroriste precum ISIS, vor emite, chiar și tem-
porar, declarații oficiale de suspendare a activităților militare pe fondul COVID-19.

Această criză, însă, are un caracter excepțional și scoate în evidență iluziile în 
care societatea persistă să funcționeze. Relevanța mijloacelor militare de tip hard-
power este extrem de mică în contextul unor amenințări precum pandemiile, in-
stabilitatea climatică, creșterea acidității oceanului planetar și inundarea zonelor 
de coastă, relocările forțate și mutațiile demografice, deșertificarea și diminuarea 
resurselor de apă potabilă etc. Astfel, sistemele de apărare gândite astăzi sunt rele-
vante doar în cazul agresiunilor venite din partea altor state, ele induc ideea unei 
comunități globale slabe și sunt ineficiente în fața efectelor generate de compor-
tamentul irațional uman la adresa planetei. Așadar, ce alegem mai departe? Care 
este următorul pas? Pe ce valori vrem să așezăm viitoarele noastre acțiuni? Ne în-
toarcem la zgomot, la accentuarea dramei colective sau vom crea o nouă partitură? 
Dacă această criză a trezit în noi un spirit anticipativ, atunci ar trebui să activeze 
implicit și caracterul preventiv pentru a da șansa unei regenerări și reconectări cu 
gazda noastră. Un virus mai agresiv va rupe și mai mult ierarhiile sociale, iar ceea ce 
va mai conta, va fi întoarcerea la lucrurile simple.

Ceea ce ieri părea utopie, astăzi ni se prezintă sub forma unor oportunități 
potențiale. Microfermele, energia regenerabilă, sistemele comunitare participative, 
transferul de cunoaștere, învățarea creativă și implementarea tehnologiilor priete-
noase au devenit necesitate pentru asigurarea interdependențelor avantajoase la 
nivel global.  



Prioritățile României post-COVID

Cristina Buzașu

Calitatea vieții este un termen generic pentru desemnarea calității diferitelor 
domenii din viața umană. Ca atare, reprezintă un nivel standard preconizat care 
constă în așteptările unei persoane sau ale unei societăți pentru o viață bună. Indi-
catorii standard ai calității vieții includ nu numai avuția economică, nivelul venitu-
rilor sau ocuparea forței de muncă, ci și alte elemente precum mediul înconjurător, 
sănătatea fizică și psihică, educația sau apartenența socială. 

Pentru îmbunătățirea calității vieții în România, consider că este necesară, îna-
inte de toate, stabilirea unei viziuni și strategii coerente de dezvoltare pe termen 
mediu și lung a țării noastre, precum și prioritizarea principalelor proiecte și di-
recții strategice. La baza acestui „proiect de țară” cred că ar trebui să stea reforma 
în sectoare cruciale precum sănătatea, educația, infrastructura, agricultura, mediul 
înconjurător, precum și creșterea gradului de competitivitate al economiei româ-
nești și aprofundarea integrării țării noastre în structurile euro-atlantice. Toate 
aceste domenii sunt elemente indispensabile pentru creșterea calității vieții și a 
nivelului de trai în România.  

Sănătate
Ca orice calamitate care, de-a lungul istoriei, a afectat întreaga omenire, pandemia 
de coronavirus ne-a obligat să ne schimbăm perspectiva asupra viitorului însă, în 
același timp, ne-a ajutat să identificăm și să utilizăm noile oportunități ivite în con-
textul de criză. Lecția primită ne arată că adevărații eroi ai omenirii sunt medicii 
și că războiul pentru supraviețuirea și bunăstarea civilizației umane se poartă, de 
multe ori, în spitale și laboratoare. Așadar, o primă prioritate de dezvoltare a țării 
noastre este crearea unui sistem sanitar eficient, în care toate verigile sa funcțio-
neze corespunzător, iar fiecare instituție publică să își îndeplinească rolul într-un 
mecanism bine alcătuit și bine întreținut: direcțiile de sănătate publică, spitalele de 
diferite grade destinate anumitor niveluri de intervenție și tratament, Institutul 
Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății.   
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Orice abordare holistică a reabilitării sistemului de sănătate din România tre-
buie să aibă în centrul preocupărilor pacienții, iar sănătatea în ansamblul ei trebuie 
percepută drept o investiție profitabilă și nu un cost. Strategia de reformă trebuie 
să vizeze domenii prioritare precum: funcționarea performantă a sistemului sani-
tar, prevenția, precum și accesul la cele mai bune practici medicale, aparatură per-
formantă și tratamente moderne. Accentul trebuie pus pe prevenție, pe depistare și 
pe tratamentul timpuriu. În acest sens, ar trebui introduse controale obligatorii cu 
scop preventiv pentru toți cetățenii, de-a lungul vieții, precum și dezvoltarea unei 
rețele performante de medici de familie calificați și cu atribuții precise, suficient de 
densă încât să acopere necesitățile tuturor cetățenilor, în orice colț de țară s-ar afla. 
De asemenea, ar trebui create consilii medicale științifice cu rolul de adapta pentru 
România cele mai bune tehnici medicale, medicamente și politici sanitare la nivel 
european și internațional.  

Procesul de reformă a sistemului de sănătate trebuie demarat prin îmbună-
tățirea actului medical, ceea ce presupune, pe lângă salarizarea adecvată a cadrelor 
medicale și reabilitarea infrastructurii sanitare, a clădirilor și a aparaturii medicale, 
un management medical și administrativ eficient. În ceea ce privește finanțarea 
sănătății, Ministerul Sănătății trebuie să asigure finanțarea corespunzătoare a în-
tregului sistem de protecție și tratare a sănătății cetățenilor.  

  
Educație
În ceea ce privește sistemul de învățământ românesc, criza cu multiple fațete - sa-
nitară, economică, socială - care a afectat nu numai prezentul, ci și viitorul umani-
tății, ne-a obligat să reevaluăm tot ceea ce am considerat necesar pentru reforma 
în educație. Astfel, criză provocată de COVID-19 ne-a arătat că trebuie să regândim 
ceea ce înseamnă urgențele pentru asigurarea infrastructurii sistemului de învă-
țământ: acoperirea întregului teritoriu al României cu rețea de internet, dotarea 
fiecărui copil cu un dispozitiv electronic în locul manualelor veșnic discutabile și 
întârziate, asigurarea unor platforme de rețele online pentru școli, televiziuni loca-
le care să transmită emisiuni conform programei școlare sau crearea de programe 
online pentru învățare interactivă.   

Actualmente, sistemul de educație românesc nu încurajează analiza critică, 
creativitatea și originalitatea, ci promovează însușirea mecanică a cunoștințelor, 
înmagazinarea și repetarea lor fără trecerea în prealabil prin filtrul gândirii. Acesta 
nu promovează implicarea activă și acțiunea constructivă, ci conformismul și obe-
diență. Lipsesc totodată abordările de tip interdisciplinar și colaborativ, lucrul în 
echipă. Consider că, împreună cu lipsa de finanțare adecvată și de colaborarea cu 
mediul privat, acesta reprezintă unul dintre motivele principale pentru performan-
ță slabă a sistemului de învățământ din România. 
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Din această perspectivă, este necesară o altă structurare a curriculei școlare, 
care să promoveze echiparea tinerilor cu aptitudinile și cunoștințele necesare no-
ilor provocări ale secolului 21. Mai mult, o nouă paradigmă în educație ar trebui 
să vizeze, pe lângă transmiterea de cunoștințe și informații, formarea caracterului 
elevilor. Este vorba despre încurajarea unui anumit tip de comportament în care 
cooperarea este valorificată și este înțeleasă ca fiind nu doar în beneficiul grupului, 
ci și în interesul fiecăruia în parte. Spiritul de echipă, onestitatea, creativitatea și 
inițiativa sunt valori care ar trebui susținute la nivel de societate pentru a ajuta 
la formarea viitorilor cetățeni responsabili și activi. Totodată, sistemul de învăță-
mânt trebuie să fie mai bine corelat cu cerințele de pe piața muncii.

Trebuie avute în vedere, totodată, dispariția unor profesii și apariția altora noi, 
într-un ritm nemaiîntâlnit până astăzi. Putem anticipa că principala și singura re-
sursa inepuizabilă a omenirii va rămâne creierul, iar toate ocupațiile viitorului vor 
viză folosirea (și nu exploatarea) acestei resurse. Toate celelalte meserii pot dis-
părea oricând, însă mintea omenească va rămâne principalul instrument de lucru 
într-o societate a viitorului dinamică și în continuă evoluție. 

Este necesară, totodată, asigurarea unui corp profesoral competent și bine pre-
gătit, asistat de psihologi, care să conceapă și să aplice metode cât mai eficiente și 
atractive de predare pentru elevi, care să meargă la școală cu bucuria de a învăța 
ceea ce este folositor în pregătirea pentru viață profesională, cu un sistem continuu 
de evaluare și îndrumare a elevilor și a studenților în funcție de aptitudinile lor, cu 
materii orientate spre formarea de cetățeni mulțumiți de mediul lor profesional și 
familial, utili pentru comunitățile lor și societate în ansamblul său.  

Infrastructură / Transport
Istoria crizelor economice ne arată că salvarea economiei s-a făcut, de multe ori, 
prin promovarea marilor lucrări publice. Pandemia de COVID-19 a produs - pe lân-
gă o criză sanitară - și o criză economică atipică și cu atât mai gravă. În acest con-
text, lupta împotriva efectelor crizei poate conduce la o serie de oportunități și la 
o efervescență în implementarea marilor proiecte de infrastructură de transport 
- atât rutieră (autostrăzi, drumuri expres și centuri ocolitoare), cât și feroviară.  

Se pot realiza, totodată, lucrări de îmbunătățire a stării tehnice a rețelei de dru-
muri naționale, prin reparații, covoare asfaltice și mai ales o întreținere sistematică 
și riguroasă, realizarea de noi parcări și stații de alimentare pentru mașinile electri-
ce. De asemenea, transportul în comun de suprafață trebuie să se axeze pe noi trasee 
de tramvai rapid, cu vagoane moderne, silențioase și confortabile, noi linii de trolei-
buz rapide și, mai ales, o flotă de autobuze nepoluante care să circule pe benzi special 
destinate, concepute astfel încât timpul  de deplasare între oricare două puncte ale 
orașului să fie mai mic decât prin folosirea mașinilor personale sau a taxiurilor.   
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Spre exemplu, transportul în comun în București și întreaga zonă metropoli-
tană trebuie eficientizat cât mai curând posibil. Rețeaua de metrou trebuie extin-
să cu repeziciune, nu numai prin proiectele în curs de implementare (pe rețelele 
M5 Drumul Taberei - Universitate-Pantelimon și M6 Gara de Nord - Aeroportul 
H. Coandă), ci și prin noi proiecte finanțate din fonduri europene, care să vizeze 
conectarea tuturor aglomerărilor urbane ale capitalei și realizarea unui inel al re-
țelei de metrou care să conecteze rețeaua radială existentă și viitoare. Iar numărul 
stațiilor de metrou trebuie crescut pentru ca distanță dintre acestea să fie de cel 
mult 500 de metri.   

Mediu
Având în vedere faptul că riscăm penalizări drastice din partea Comisiei Europene 
(infringement) pentru neluarea măsurilor de protecția mediului, ducând la depăși-
rea parametrilor admisibili de poluare, așa cum s-au identificat soluții pentru tra-
ficul rutier, trebuie demarat un program de reducere a emisiilor poluante cauzate 
de activitățile economice. Acesta trebuie să cuprindă atât introducerea unor norme 
mai drastice cât și, mai ales, monitorizarea și controlul acestor activități de garda 
de mediu, dar și de ONG-urile active în domeniul protecției mediului, care prin mo-
dificarea legislației să fie autorizate să monitorizeze și să înregistreze respectarea 
parametrilor admisibili. Această activitate de monitorizare ar trebui să fie integrată 
într-un sistem național sau local de supraveghere și să poată declanșa alarma de 
pericol la depășirea nivelului de poluare peste anumite limite. 

În același timp, gropile de gunoi trebuie să fie reavizate după noi reglementări, 
care să stabilească condiții mult mai drastice pentru funcționarea lor și trebuie in-
stituit un sistem permanent de supraveghere, conectat la sistemul național, care 
să alerteze garda de mediu pentru orice depășire a parametrilor admisibili. Toate 
depozitele neconforme ar trebui să fie închise și sigilate. Impunerea colectării selec-
tive prin măsuri ferme își va arăta roadele, nu numai în ceea ce privește curățenia 
și poluarea orașului, ci și din punct de vedere economic, prin înființarea unor firme 
de recuperare și reciclare a deșeurilor. 

Agricultură
În contextul îngrijorărilor privind o criză alimentară, ultimii ani ne-au arătat că o 
necesitate primară, cum este hrana, trebuie să fie asigurată. Este riscant să fim de-
pendenți de importurile de alimente, pentru că, pe lângă riscul iminent de a nu ne 
putea procura alimentele de bază, așa cum s-a întâmplat cu materialele de protecție 
sanitară pe perioada pandemiei de coronavirus, trebuie să ne gândim la costuri de 
tot felul, în primul rând la o escaladare a prețurilor, model pe care îl cunoaștem deja 
din vreme de criză.  
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Drept urmare, trebuie încurajați agricultorii români, agricultura fiind un do-
meniu de bază al economiei, care trebuie regândit și finanțat în mod corespunzător. 
Sistemul de susținere a fermierilor, prin subvenții sau alte instrumente financiare, 
fiscale sau de orice fel, inclusiv anumite reglementări pentru marile lanțuri de ma-
gazine de desfacere pentru a achiziționa produsele românești, trebuie să asigure, 
pe de o parte, o motivație puternică pentru producători și, pe de altă parte, o con-
curență corectă cu produsele importate, care să permită intrarea masivă pe piață a 
produselor autohtone. Iar piețele de produse agricole trebuie să devină spații salu-
bre, civilizate, locuri de relaxare și socializare, poate chiar obiective turistice locale. 

  
Competitivitate și antreprenoriat
În ultimii ani, inclusiv pe fondul derapajelor guvernării anterioare1, România  a 
atras mai puține investiții străine directe comparativ cu țări vecine din Europa Cen-
trala si de Est2. În acest context, stimularea investițiilor străine și a celor autohto-
ne, în special în sectoarele cu potențial ridicat, este necesară pentru o economie 
performantă. Trebuie să avem ca obiectiv, pe termen mediu și lung, trecerea de la o 
economie low-cost la una cu valoare adăugată mare.   

Avem nevoie de o creștere economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă, de 
natură a spori încrederea investitorilor în economia românească. În 2019, România 
s-a clasat pe locul 55 în clasamentul privind ușurinţa de a derula afaceri realizat 
de către Banca Mondială (Doing Business 2020 Report), cu trei locuri sub poziţia de 
anul anterior și cu zece sub clasamentul de acum doi ani3. Redresarea deficitului de 
competitivitate al României va necesita totodată îmbunătățirea cadrului legisla-
tiv, reducerea corupției și a birocrației pentru a asigura o mai mare predictibilitate. 
Astfel, sunt necesare reforma administrației publice și eficientizarea instituțională, 
inclusiv în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene. Capacitatea instituțio-
nală de a realiza proiecte la nivel național și local trebuie îmbunătățită prin progra-
me de asistență și cooperare tehnică. De asemenea, elaborarea politicilor trebuie să 
tină cont, de aplicarea principiilor bunei guvernări – prin consultarea cu sectorul 
privat, mediul academic și societatea civilă, precum și dezvoltarea unei relații de 
colaborare strânse cu acești parteneri. 

Pentru ca economia să crească, este necesar ca administrația publică să permită 
spiritului întreprinzător să se dezvolte fără îngrădire, reducând la minimum costu-

1 http://www.ziare.com/afaceri/investitii-straine/investitorii-straini-avantajele-romani-
ei-se-erodeaza-rapid-exista-investitori-care-s-au-intors-din-drum-nu-poti-face-afaceri-intr-o-ta-
ra-pustie-interviu-1503354

2 https://adevarul.ro/economie/investitii/romania-atrage-mai-putini-investitori-straini-1_5cf-
7ca74445219c57e782be2/index.html

3 https://romania.europalibera.org/a/banca-mondial%C4%83-rom%C3%A2nia-cade-trei-lo-
curi-%C3%AEn-clasamentul-u%C8%99urin%C8%9Bei-derul%C4%83rii-afacerilor/30234089.html
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rile birocratice și de operare ale firmelor, simplificând sistemul de taxe și impozite, 
aplicând fără discriminare legile și îmbunătăţind semnificativ mediul de afaceri. De 
asemenea, întărirea rolului IMM-urilor în economie trebuie realizat prin susține-
rea internaționalizării companiilor locale (inclusiv integrarea acestora în lanțurile 
valorice globale), îmbunătățirea procesului de inovare a produselor și a nivelurilor 
de penetrare a tehnologiei și sprijinirea creșterii gradului de sofisticare a afacerilor. 

Nu în ultimul rând, continuarea dezvoltării pieței de capital, a infrastructu-
rii (transport, energie, telecomunicații) și reducerea disparităților regionale joacă 
un rol important în încurajarea antreprenoriatului. În contextul unei structuri de 
capital deficitare, în special lipsa de equity, trebuie totodată îmbunătățit accesul 
la finanțare, mai ales pentru IMM-uri și micro-întreprinderi. În acest sens, di-
versificarea sistemului financiar trebuie realizat prin lărgirea bazei investitorilor, 
dezvoltarea pieței de capital locale și a soluțiilor de finanțare în monedă locală, di-
versificarea produselor și serviciilor financiare prin sprijinirea leasingului și a altor 
instrumente financiare non-bancare. 

Aprofundarea integrării euro-atlantice
Consider că direcția pe care ne aflăm, ca parte a construcției europene și a struc-
turilor euro-atlantice este una bună, iar aceasta ne dă motive de speranță pentru 
viitor. Beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană și NATO pentru România, nu 
doar în plan economic, ci și în plan social, cultural, geopolitic, al sănătății, mediului, 
securității și apărării sunt indiscutabile, mai ales prin comparație cu alte țări din 
regiune care nu au aderat.   

Astfel, calitatea vieții în România este direct legată de aprofundarea integră-
rii noastre euro-atlantice, iar ceea ce contează pentru fiecare român este regăsirea 
beneficiilor aderării în creșterea nivelul de trai și a standardelor de viață. În acest 
sens, interesul țării noastre este de a promova coeziunea, forță și unitatea proiec-
tului european, precum și întărirea relaţiei transatlantice. Trebuie să susținem, în 
continuare, o viziune ambițioasă pentru viitorul UE, care să aducă valoare adăugată 
în viață cetățenilor, iar consolidarea instituțiilor Uniunii Europene și a rolului Ro-
mâniei în cadrul acestora trebuie să rămână o prioritate principală a țării noastre 
pe termen mediu și lung.  

Mai mult, o dată cu reașezările în plan regional, ieșirea Mării Britanii din UE 
și criza provocată de coronavirus, Uniunea trece printr-un proces de transformare 
internă și redefinire a rolului său la nivel global. Acest cadru prezintă oportunități 
semnificative pentru țara noastră în sensul unei afirmări mai puternice a interese-
lor și de consolidare a imaginii sale la nivel european și chiar internațional. În acest 
sens, țara noastră trebuie să își îmbunătățească abilitatea de a transforma potenți-
alele crize în oportunități de afirmare a rolului său în plan internațional. 
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Jean Monnet, considerat unul din arhitecții principali ai Uniunii Europene, a 
afirmat că crizele întăresc unitatea Europei și, ca orice părinte, a avut dreptate. UE 
a trecut prin numeroase crize în ultimele decenii, dar pandemia de coronavirus ar 
putea reprezenta testul final al rezilienței sale ca o comunitate bazată pe solidari-
tate, coeziune și valori comune. În condițiile în care țări precum Italia, Spania sau 
Franța au suferit daune extrem de grave provocate de criză, atât din perspectiva 
pierderilor umane, cât și ale celor economice, o gândire de tip „fiecare pentru sine”, 
trebuie combătută prin intensificarea cooperării și asistenței reciproce între țările 
europene. 

Deși nu au reușit adopte un plan european ambițios de relansare economică 
de tipul „Planului Marshall”, care ar fi presupus mutualizarea datoriilor sub forma 
emisiunii unor obligațiuni „corona”, statele membre și Comisia Europeană au lu-
crat intens la elaborarea unui răspuns european comun la pandemia de COVID-19. 
Astfel, au luat măsuri coordonate și ferme pentru a limita răspândirea virusului, 
a consolida sectoarele de sănătate publică și a atenua impactul socio-economic al 
pandemiei. De pildă, la propunerea Comisiei, statele membre au aprobat crearea 
unui fond de investiții de 37 mld. euro („Initiativa de investiții pentru răspunsul la 
coronavirus”) în cadrul politicii de coeziune pentru a sprijini sistemele de asistență 
medicală, IMM-urile și piața muncii, flexibilizarea regulilor bugetare, a utilizării 
fondurilor europene și a ajutoarelor de stat, precum și operaționalizarea instru-
mentului european (SURE) în valoare de 100 mld. euro pentru sprijinirea scheme-
lor naționale de protejare a locurilor de muncă. Aceasta este ilustrarea superlativă a 
solidarității UE, iar istoria ne-a dovedit că numai înaintând unită, Europa va merge 
pe calea dezvoltării, a progresului și a creșterii calității vieții cetățenilor, fără a lăsa 
pe nimeni în urmă. 



Efectele Covid-19: Naţionalizarea globalizării  
versus accelerarea integrării globale. Locul UE

Iulian Chifu  
  

Criza de coronavirus a atins puncte nevralgice în evoluţia societăţii umane. Vine 
să sancţioneze aberaţiile, excesele și excrescenţele din societatea umană, fiind, de 
fapt, o criză a multiplelor crize, pe lângă criza medicală actuală: prima este des-
pre războiul informaţional, propaganda și valorificarea crizei în bătăliile de pre-
stigiu și de imagine; a doua e criza de încredere a societăţii, în sine, conducători, 
decidenţi, fiind totodată despre panică, credibilitate și decizia în criză; a tre-
ia este despre leadership și calitatea clasei politice; a patra este despre calitatea 
democraţiei liberale în epoca social media și despre populism și curente ex-
treme promovate versus profesionalism, meritocraţie și revenirea la conduce-
rea de către elitele calificate într-o societate; nu lipsește criza și reașezarea 
sistemului medical/sanitar, cu toate tarele și dezechilibrele sale actuale, cu exa-
menul dificil pe care-l pică astăzi; în fine dar nu cel din urmă, despre criza econo-
mică globală generată de coronavirus.

Iar criza economică pare cea mai importantă și mai actuală, pentru 
că determină reașezarea lumii de mâine. Cu ameninţări existenţiale dar și 
cu oportunităţi de preluare a controlului guvernanţei globale și a gestionării 
globalizării de mâine. Iar între abordări extreme, exaltare și heirupism, tot de-
ciziile cântărite și echilibrate vor fi cele agreate și acceptate și agreate de către 
populaţie, după ce va realiza că prin criză se trece cu oamenii serioși și profesio-
niști, nu cu politruci fanfaroni, găunoși, teribiliști și poltroni, fără substanţă.

Fuga către extreme: Autocraţie și naţionalism economic. Răspunsul  
la individualism, excepţionalism și egoism de criză
Criza dată de răspândirea coronavirusului, cu formele sale grave și extreme ce 
aglomerează Terapia Intensivă și curmă vieţi pe bandă rulantă, are realităţi și pa-
radoxuri, imagini apocaliptice, scenarii distopice și o adevărată savoare de 
auto-martirizare colectivă care se joacă cu psihicul și minţile noastre, ale tu-
turor. Cu toţii stăm cu ochii aţintiţi pe contorul morbid al deceselor și îmbol-
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năvirilor de coronavirus, reprodus cu voluptate de mass media, care disecă fiecare 
caz. Ca și cum Arhitectul lumii a decis brusc să ne testeze și pune nervii lumii pe 
bigudiuri pentru a vedea cine iese întreg la minte din această încercare. Amplifi-
căm cifre, decupate și concentrate pe coronavirus și evităm statistici, calcule 
și date reci, despre cauzele aflării în spitale, nivel de mortalitate și motive de 
deces. Apropo, cu cât a crescut mortalitatea, ca aport al coronavirusului? Măcar în 
ultimele 2-3 luni în Europa?

Aceste observaţii de început de criză nu neagă, nicidecum gravitatea bolii 
produse și nebunia stârnită în secţiile ATI supraaglomerate sau lupta de zi cu 
zi cu boala respiratorie în efortul de salvare de vieţi. Din contra, tot respectul pen-
tru cei care o fac în linia întâi, medici, surori brancardieri, forţe de ordine. Am 
sora medic la Milano, de vreo lună băgată direct în lupta cu coronavirusul, vara di-
rectoare de spital la Londra și alte doua verișoare cu părinţii lor bolnavi și în vârstă 
la Paris. Și știu despre dramele luptei de zi cu zi cu coronavirusul dar și efectele 
secundare nefaste date de limitările accesului la îngrijirea medicală obișnui-
tă, din cauza spitalelor pline de coronavirus, cu decesele colaterale din alte cauze, 
inclusiv din cauza nivelului redus de atenţie și tratament pentru principalele 
boli cauzatoare de moarte la om.

Pe de altă parte, nu putem nega două procese imediate care au fost deter-
minate de apariţia molimei și de numărul redus de materiale de protecţie și de 
ventilatoare: Mai întâi, o prăbușire imediată a solidarităţii și apariţia exceselor 
de individualism, excepţionalism și egoism de criză. Și nu e vorba numai des-
pre pornirile naţionale, ci și de cele locale, formule exagerate de localisme ma-
nifestate de păstrare a locurilor din spitale și a materialelor necesare tratamentelor 
pentru “ai mei” – cei din localitate, rude, cunoscuţi – care trebuie trataţi prefe-
renţial și înaintea altora - venetici, străini, alţii. Comportament profund 
uman, de a-i salva primii pe ai mei - reprobabil, neetic, imoral, condamnabil, dar 
profund uman.

Al doilea proces este acela al rivalităţilor și tendinţei de a folosi criza în 
scopuri de imagine, politice și geopolitice(pun deoparte îmbogăţiţii de război și 
trambulinele electorale de viitor, despre care am mai vorbit),  prin propaganda și 
război informaţional, pentru a arăta că un sistem e mai bun ca altul, că autori-
tarismul și naţionalismele rezolvă problema și liberal-democraţia și societatea des-
chisă o amplifică, că liderul de mâna forte e soluţia și nu decizia luată democratic, 
prin dezbatere sau consens. Cu exportul de soft power prin pseudo-ajutoare in-
utile sau cu defecte, dar cu ambiţii și doleanţe de a atinge obiective politice – 
vezi ruperea Italiei de Europa, pseudo-ajutorul Chinei și Rusiei când “UE nu face 
nimic”, respectiv campania anti-europeană lacrimogenă a lui Salvini și Lega cu cele-
brul clip al abandonării Italiei de către Macron și Merkel. Cu tendinţa de naţiona-
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lism absolut în politici, a preeminenţei liderului naţional providenţial care 
are dreptate indiferent ce face și de a spune că blocarea frontierelor e soluţia.

Oricât ar fi de absurde, aceste abordări declarative, sforăitoare și agresi-
ve prind mai ales prin efectul multiplicării propagandei în criză și prin valorificarea 
emoţiilor și nevoilor oamenilor, dar și a timpului lor amplificat de izolare de a sta 
pe reţele social media și apetitul pentru excepţional și morbid. Dar și pentru sal-
vatorii providenţiali – că sunt auto-declaraţi patrioţi naţionaliști, sau regimuri 
autoritare cu ambiţii de hegemonie globală. Totuși soluţiile vin de la oamenii pro-
fesioniști, pregătiţi, de la investiţii constante în cercetare, medicamente și 
tratamente și din efortul pentru găsirea tratamentului, și a vaccinului.

Deci soluţiile serioase, sigure și de durată - sigur neîmpovărătoare și fără 
condiţionări politice - se află tot la statele liberal-democrate moderne, raţi-
onale și civilizate, nicidecum în noianul de vorbe fără acoperire și lăudăroșeniei 
găunoase a unor lideri populiști sau în soluţiile providenţiale ale liderilor au-
toritari ai lumii. Ca și soluţia pentru criza economică ce vine: tot la UE se vor 
găsi fondurile pentru restartare, tot la BEI și Banca Centrală Europeană vor fi sur-
sele injecţiei de bani, în timp ce la Bruxelles au fost relaxate regulile financiare ale 
Uniunii și se fac achiziţiile centralizate de produse de primă urgenţă pentru 
toate statele europene, care dublează eforturile naţionale. Chiar dacă statele net 
donatoare nu au fost de acord cu bondurile de coronavirus și cu mutualizarea 
datoriilor tuturor statelor europene, pentru a nu premia nerespectarea reguli-
lor și boemia economică.

Globalizarea accelerată și integrarea deplină a comunităţii umane. 
Guvernanţa globală și faliile dintre modele.
Dacă unii forţează soluţii populiste și naţionaliste extreme sau doresc să valo-
rifice criza pentru a arăta că soluţia e una naţională și statală, și numai așa, trebuie 
spus că virusul nu cunoaște frontiere, limitări, îndiguiri sau bariere. Din contra. 
El e cea mai clară expresie și a globalizării, și a nevoii efortului global a uma-
nităţii pentru a rezolva criza. Dacă într-o parte se iau măsuri și în cealaltă parte a 
globului nu se iau, criza va reveni. Până la descoperirea vaccinului sau al trata-
mentului infailibil. După care poate veni următorul virus.

Economic, repornirea nu se poate face naţional. Ci tot global. Tot împreu-
nă, pentru că lanţurile de producţie, cererea și oferta încep odată. Primii loviţi de 
criză sunt China - cu lanţurile ei globale, și Statele Unite, la fel și Germania, mari 
exportatori și cei implicaţi deplin în economia globală. Până când nu trece criza 
peste tot și se repornesc lanţurile economice și comerciale, cu toţii sunt pră-
bușiţi. China nu are pentru cine să mai producă, dacă cumpărătorii sunt închiși 
în casă și nu consumă.
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Cu măști și halate, multe cu defecte, după cum am văzut în Spania, Italia, 
Olanda, Franţa, e puţin probabil să repornești economic. Cu atât mai mult 
cu cât ai deja probleme structurale, datorii exportate(ca să nu le zic ascunse) 
la nivel local și regional, un război comercial cu SUA și angajamente de 250 
miliarde la prima fază a negocierilor - cu sancţiunile/suprataxarea existentă pe 
masă, peste care a venit coronavirusul, ţinerea în casă a oamenilor pe tot ma-
pamondul și scăderea dramatică a consumului global. China rămâne ma-
rele perdant, la fel și producătorii de petrol – cu criza lor dublată de războiul 
pieţelor între Arabia Saudită și Rusia. Și aici Rusia e al doilea mare perdant, 
cu izbucnirea crizei și a epidemiei în federaţie și la Moscova chiar acum, în urma 
Italiei, SUA și Spaniei.

Gordon Brown e doar unul din cei mai vocali și celebri susţinători ai soluţi-
ei ultra-globalizării rapide, a creării peste noapte a guvernanţei globale, care 
să includă toate statele. Varianta înţelegerii transatlantice SUA-Franţa pare 
mai aproape de realitate, în timp ce încercările Rusiei de a reveni la masa de prim 
plan au fost respinse deja. Saltul la Guvernanţa globală peste noapte e greu 
acceptabilă mai ales când vine din partea celor care au criticat orice construcţie 
suprastatală, inclusiv formula comunitară a Uniunii Europene, care rămâne cu 
avantajele puterii soft, a forţei normative și a capacităţii de negociere a consensului 
care sunt reguli ce pot fi exportate la nivel global, pe variantă multilaterală. Însă 
proiecte izvorâte din excepţionalisme și dorinţa de proiecţie a politicii de pu-
tere la nivel mondial sau a speculării globalizării depline în folos naţional nu 
au cum să dea randament sau să fie acceptabile. Sunt la fel de extreme și excesive, 
de inacceptabile lumii în criză sau după criză.

Între extreme: Calea de mijloc, a treia cale.
Este sigur că actuala criză a pandemiei cu coronavirus va determina o criză 
economică globală. O recesiune ale cărei semne se văd deja. E o ameninţare 
generală la adresa lumii, dar este și o oportunitate de a relua controlul, gesti-
unea comună și consensuală a globalizării, în paralel cu construirea unor meca-
nisme de salvgardare în cazul crizelor.

Comerţul liber și competiţia corectă nu au cum să fie înlocuite la nivel glo-
bal, așa cum a te opune azi globalizării e echivalent cu a lupta cu forţa gra-
vitaţională. Interdependenţele, tehnologia, circulaţia oamenilor și a mărfurilor, a 
banilor și a oricui la nivel global sunt fapte ireversibile. Unii ar dori să renaţiona-
lizeze globalizarea. Să repună bariere, să separe și să oprească libertăţile, să întă-
rească frontierele. E de ajuns ca globalizarea să-și fi arătat efectele benefice și 
drumul înapoi e imposibil. Nimeni nu riscă să piardă competiţia globală pentru 
a dovedi imposibilul.
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Totuși soluţiile nu sunt niciodată la extreme, ci la mijloc, în calea a treia, 
în variante cugetate și echilibrate, cu soluţii pertinente și avantajoase. Și aici 
lecţiile învăţate din criză ne arată că soluţia e globală - nu poate fi alta, deoare-
ce și criza pandemică și cea economică se combat numai împreună, prin efort 
comun. Dar criza ne învaţă și că trebuie să avem planuri pentru a putea valori-
fica ceea ce avem la nivel naţional, să dotăm tot timpul rezervele naţiona-
le cu produsele absolut necesare în caz de criză, nu numai în timp de război.

La acestea vom adăuga alte norme necesare industriilor naţionale. Re-
spectiv va trebui o planificare pentru ca să existe și resursele alternative în caz 
de criză, respectiv capacitatea de producţie naţională a diferitelor elemen-
te necesare în caz de criză - de la ventilatoare la praf de pușcă și gloanţe, de la 
electricitate la apă potabilă și produse alimentare. Cu brevete, patente, dar mai 
ales cu variante de transformare a lanţurilor economice de pace și liniște în 
cele de criză sau de război.

Firește că nu poţi ieși din globalizare, din competiţie și din lanţurile de pro-
ducţie eficiente la nivel global. Statele vor achiziţiona în continuare produsele de 
care e nevoie și tot ceea ce e mai ieftin, justificat economic și logic din comerţul 
internaţional. Însă vor menţine funcţionale resursele naţionale și se vor 
asigura de recursul oricând la producţie internă, în momente de criză, atunci 
când va fi neapărat nevoie. Cu tot ceea ce e necesar pentru supravieţuire. Aceasta 
e oportunitatea majoră a crizei economice globale ce vine: nu o renaţionali-
zare, dar prevenţie și anticipare pentru momentele de criză sau război și un rol al 
resurselor și capacităţilor naţionale de producţie.

Rolul Uniunii Europene. Nevoia de relansare tot împreună.
În Italia am văzut în această perioadă fenomenele cele mai bizare și repro-

babile. Mai întâi ajutoare de la China și Rusia, respectiv chiar Cuba, dar în forma-
te ne-necesare sau inutile: medicii nu pot decât să dea sfaturi sau să lucreze ca 
necalificaţii și voluntarii, pentru că nu au acces la pacienţi din lipsa dreptului de 
liberă practică. În schimb au venit 100 de militari rușicare ajută la dezinfecţie, 
căutând, totodată, să preia tulpinile de coronavirus în scopuri greu de explicat 
dar lesne de anticipat.

În paralel, trolii se înmulţesc și susţin atacurile informaţionale ruse, care 
merg în direcţia adâncirii faliei transatlantice, a rupturilor intra-europene, 
cu teze privind abandonarea Italiei de către UE – pe baza propagandei anti-eu-
ropene a lui Salvini. Și strigătele de ură ce îndeamnă la ieșirea din UE. O încer-
care patetică – nu lipsită însă, de priză – pentru a obţine o nouă ruptură europeană. 
E adevărat că toată această propagandă nu explică cine va plăti relansarea Itali-
ei: China – care abia așteaptă să cumpere ceva porturi sau industrie viabilă, precum 
și o bucată din piaţa unicului stat european ce a acceptat să facă parte din proiectul 
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chinez One Belt One Road? Nu are cu ce, are propriile probleme. Sau Rusia lui 
Putin? Nu are cu ce să-și acopere propriul buget, din cauza preţului petrolului, iar 
valul de coronavirus abia se abate asupra Moscovei și Sankt Petersburgului.

Soluţia finală tot la UE va trebui căutată. Și aici, Uniunea Europeană tre-
buie să-și realizeze limitele, dar și lipsurile. Nu mai e vorba despre birocraţie, 
ci despre solidaritate și decizie oportună și eficace. Firește că fiecare luptă în 
primul rând pentru propriul public. UE nu are atribuţii în sănătate, în timp ce pri-
mul respondent în crize e statul. Iar mișcarea UE a fost chiar oportună și ra-
pidă în relaxarea regulilor financiare și pe deficite, în crearea coridoarelor pentru 
transportul de mărfuri, în achiziţiile centralizate de bunuri necesare tutu-
ror și în sprijinirea statelor mai atinse de criză cu fonduri necesare. O va face și la 
nivelul crizei economice globale, prin injectarea de bani în economiile europene. 
Nu prin ștergere sau mutualizare a datoriilor, însă.

Este oportunitatea revizuirilor, eficienţei și retușurilor și la nivelul Uni-
unii Europene. Cu revizuirea excepţionalismelor și a pornirilor radicale de con-
struire a barierelor pe frontiere din partea unor state. Cu solidaritate reală, la 
niveul ajutorului umanitar și a sprijinului în criză, dar cu respectarea opţiunilor 
deja luate și a situaţiei obiective în care politicienii diferitelor state și-au adus pro-
pria economie prin excesul de boemie economică și de cheltuieli nechibzuite. 
Pentru că și la nivel european, nu putem reuși decât împreună, dacă nu vrem 
să ne prăbușim cu toţii.



Se ajustează regulile jocului într-o recesiune economică? 

Valentin M. Ionescu

Putem susține că un aranjament instituțional în baza căruia oamenii interacțio-
nează și încheie tranzacții se remodelează ca urmare a unui șoc extern, cum este o 
pandemie ori o decizie politică ce împinge economia în recesiune ? De exemplu, de-
vine „distanțarea socială” un mod de viață în tranzacțiile pe care indivizii le încheie 
sau această „distanțare socială” este doar un „ritual de interacțiune” ( in termenii 
lui  Erving Goffman)1 cu caracter temporar ?  

Într-o carte scrisă în 1974, „Copiii Marii Depresiuni: Schimbare socială ca ur-
mare a experienței de viață”, Glen H. Elder  Jr.2, sociolog la University of North 
Carolina at Chapel Hill cercetează modul în care criza economică din anii 30’ a afec-
tat pe termen lung viața copiilor din familii în cadrul cărora veniturile au scăzut cu 
cel puțin 35%. Glen H. Elder  Jr  susține și chiar demonstrează că viața copiilor s-a 
schimbat nu doar pe termen scurt în anii 30’, ci pentru tot restul vieții lor. Glen 
H. Elder  Jr  face o cercetare în baza unei activități imense de colectare a datelor 
prin interviuri și observații desfășurate într-un interval de 30 ani, în care au fost 
cuprinse într-un eșantion familii din clasa muncitoare și clasa mijlocie a societății 
americane. Munca a început în 1931 de Harold Jones și Herbert Stolz, iar ulterior 
continuată de Glen H. Elder Jr. Potrivit cercetării axate pe caracterul formativ al 
unei experiențe de viață ce a intervenit ca urmare a unui șoc extern, rolul copiilor 
în familie s-a schimbat, în sensul că aceștia, din motive de supraviețuire, au căpătat 
responsabilități care se potrivesc mai degrabă adulților. Glen H. Elder Jr a obser-
vat că, cu trecerea timpului, băieții trecuți prin experiența crizei, odată ajunși la 
maturitate și-au cristalizat mai repede planurile de carieră și au căutat obținerea 
unei independențe economice. În schimb, femeile care în copilărie fuseseră forțate 
de părinți să participe la munci casnice, au cultivat acele valori și interese legate 

1   Erving Goffman: Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior, Pantheon Books a divi-
sion of Random House, Inc.,New York, 1982, Originally published: New York:, Anchor Books, 1967

2   Glen H. Elder JR: “Children of the Great Depression: Social Change of Life Experience. Pp. 
xxiii, 400. Chicago, Ill.: The University of Chicago Press, 1974
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de cămin, de familie, de gospodărie și o dependență de bărbat. De asemenea, copii 
provenind din familiile clasei mijlocii și care au fost protejați s-au adaptat mai greu 
ulterior. Criteriile de abordare în cercetare nu i-au permis lui Elder să exploreze și 
un alt set de variabile care nu țin doar de statusul social al famiilor din eșantionul 
ales și nici de experiența prin care aceștia au trecut. Fără îndoială, că în vremuri de 
criză, deprivarea economică înseamnă nu doar pierderi financiare, ci și o pierdere 
de prestigiu social mai cu seamă daca o persoană provine din rândul clasei mijlocii, 
insecuritate, instabilitate familială și în comunitate. Toate aceste pierderi modifică 
formele în care are loc interacțiunea economică, decizia individuală sau colectivă 
în raport cu niște costuri, implicit tranzacțiile prin care un individ urmărește ma-
ximizarea propriei utilități. Dar oare este suficient să spunem că numai funcția de 
utilitate și costurile motivează un individ să ia anumite decizii ? Rațiunea econo-
mică este de multe ori afectată de prejudecăți, de credințe, valori, într-un cuvânt 
de o ‚amprentă culturală” care poate fi socotită o externalitate/spillover, uneori 
pozitivă, alteori negativă.  

Dau un al doilea exemplu. „Revoluția digitala” ajustează continuu modelele de 
afaceri, comunicarea între indivizi, tranzacțiile și structura piețelor. De asemenea, 
procesele de producție se reorganizează, având impact asupra costurilor și relații-
lor inter-umane. Pe scurt, tehnologia informației influențează indirect dar și direct 
interacțiunea indivizilor. Concurența, conflictul, cooperarea și conformitatea, ca 
forme ale interacțiunii economice, rămân, dar modul în care se manifestă se poate 
schimba.

Cele două exemple pe care le-am dat sunt oarecum similare, dar au și elemente 
care le diferențiază. Primul exemplu arată că o schimbare bruscă a mediului insti-
tuțional (economic și cultural) poate ajusta preferințele oamenilor și alegerile lor 
în tranzacții, acestea având un efect de feed back asupra instituțiilor economice. În 
al doilea caz, preferințele oamenilor se modifică incremental, dar odată schimbate, 
acestea la rândul lor influențează configurația regulilor jocului, într-un cadru insti-
tuțional care la rândul sau se poate ajusta.  

Am să dau și un al treilea exemplu diferit de primele două, apelând la un cele-
bru eseu economic scris de George J. Stigler și Gary S. Becker, intitulat  „De Gusti-
bus Non Est Disputandum”3,  în care autorii arată că „utilitatea marginală pentru 
bunuri dependente crește pe măsura modificării gusturilor în favoarea lor”4. Cu alte 
cuvinte, poate exista o dependență „pozitivă” sau „negativă” pentru un bun, (evi-
dent după natura bunului în care unul iți poate face bine și altul rău !)  în funcție de 
factori culturali (set de valori, religie, obiceiuri, educație) și de modificarea acestora.   

3   George J. Stigler si Gary S. Becker:  De Gustibus Non Est Disputandum, The American Econo-
mic Review, Vol. 67, No. 2 (Mar., 1977), pp. 76-90, American Economic Association

4   George J. Stigler si Gary S. Becker:  De Gustibus Non Est Disputandum, The American Econo-
mic Review, Vol. 67, No. 2 (Mar., 1977), pp. 76-90, American Economic Association, pag.78. 
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Comparativ cu primele două, cel de al treilea exemplu dezvăluie că alegerile 
oamenilor – priviți ca unități decizionale într-un mediu instituțional dat nu se ba-
zează doar pe funcția de utilitate, ci și pe preferințe ce sunt determinate de factorii 
culturali dobândiți. Interesant în acest exemplu este cum se corelează pozitiv sau 
negativ factorii culturali și capitalul social cu funcția de utilitate. Este un câmp de 
cercetare insuficient explorat. 

 O recesiune economică nu modifică regulile jocului dintre indivizi în mod 
obligatoriu, nu provoacă necesar o schimbare permanentă a formelor de interacți-
une economică. O recesiune poate produce o schimbare în funcție de costurile ac-
țiunii colective asumate de indivizi („costuri de interdependență”, J.M. Buchanan, 
G.Tullock)5 și de factori culturali. 

Regula este că, instituțiile economice se modifică mai degrabă incremental de-
cât brusc. Ajustarea unei instituții economice este rezulatul unei interacțiuni con-
tinue între instituții, organizații și indivizi, pe fundamentul unui cumul de interese 
și factori culturali. Nu pot fi excluse mutațiile instituționale care au loc pe termen 
scurt în cazul unor „joncțiuni critice”( G. Capoccia si D. Kelemen, 2007)6. 

Pentru ceea ce am menționat mai sus, este necesară o scurtă demonstrație.

O incursiune asupra alegerii prin prisma costurilor; un studiu de caz cu 
piesa lui Luigi Pirandello: „6 personaje în căutarea unui autor”
Acțiunea colectivă conduce la un aranjament instituțional (am în vedere piețele), 
care favorizează fie un joc cu sumă zero (câștigul unuia este pierderea celuilalt) fie 
un joc cu sumă nenulă constantă (toți au de câștigat). Ce anume conduce la un joc 
sau la celălalt ? 

Am să apelez la o piesa de Luigi Pirandello: „6 personaje în căutarea unui au-
tor”, să vedem dacă o putem interpreta în termeni economici.  

La un teatru anume, nici nu are importanță unde, un grup de actori repetă o 
piesă de Pirandello. Deodată intră paznicul teatrului și îl informează pe „Regizor” că 
șase personaje au intrat în teatru intempestiv cerând să-l vadă pe „Regizor”. Aceste 
șase „personaje” sunt un „Tată”, o „Mamă”, un fiu de 22 de ani, o fiică vitregă, un 
băiat adolescent și o fetiță. Prin vocea „Tatălui” grupul celor 6 personaje îl infor-
mează pe „Regizor” că sunt creații incomplete ale unui autor care nu a putut finaliza 
opera pentru care au fost concepuți. Întrucât nu au fost pe deplin aduși la viață, cele 
„6 personaje” îl roagă pe „Regizor” să preia povestea lor și să o desăvârșească. Deși, 
„Regizorul” ezită și chiar are impulsul de a-i da afară, „”Tatăl” este suficient de con-
vingător când susține că el și celelalte 5 personaje sunt la fel de „reale” ca actorii de 

5   James M. Buchanan, Gordon Tullock: Calculul consimtamantului”. Fundamentele logice ale 
democratiei constitutionale. Ed. Publica, 2010, pag.68 – 70. 

6   G. Capoccia si D. Kelemen: The Study of Critical Junctures Theory, Narrative, and Counterfac-
tuals in Historical Institutionalism, World Politics 59 (April 2007), 341-69
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pe scenă care repetau o piesă când ei au intrat în teatru. De aceea, ei toți, adică cele 
„6 personaje”, trebuie să-și completeze viața. „Regizorul” acceptă versiunea lor și 
decide să-i introducă în scenă ca să-și joace viața în piesă, alaturi de actori. „Regizo-
rul” insistă să modifice în piesă ceea ce cele „6 personaje” îi dau pentru a se potrivi 
propriilor convenții scenice. De aceea, curând cele 6 personaje intră în conflict cu 
actorii care preluaseră o parte din rolurile celor „6 perrsonaje” și cu „Regizorul”. În 
ultimul act, starea de conflict care inițial exista între cele „6 personaje”, actori și 
„Regizor” se extinde și între cele „6 personaje”. Finalul este deopotrivă trist și con-
fuz, întrucât din cele „6 personaje” rămân numai 3, actorii și cu „Regizorul”, care 
regretă că și-a pierdut o zi fară să știe dacă ceea ce punea în scenă este real sau nu. 

 Cum interpretăm în termeni economici piesa lui Pirandello aplicând teoria 
jocurilor ? 

Avem trei (3) grupuri: cele „6 personaje”, care alcătuiesc un grup eterogen, un 
al doilea grup format din actori și un „Regizor”. Primul grup și cel de al doilea se află 
în concurență și ambele preferă în egală măsură să aibă roluri atribuite de „Regi-
zor”. Se pune întrebarea ce motivează grupul celor „6 personaje” să aibă un rol atri-
buit ? La actori acest lucru se prezumă, pentru că și-au ales un status profesional. 
Pare clar, iar grupul este omogen. Grupul celor „6 personaje” se află în concurență 
cu grupul de actori, întrucât cele „6 personaje” aspiră la o poziție în joc similară cu 
cea a grupului de actori. Odată ce „Regizorul” le-a atribuit o poziție, ambele grupuri 
intră într-un joc, care deși inițial trebuia să fie în sumă non-zero (toți caștigă în 
utilitate sau nimeni nu pierde), se transformă într-un joc cu sumă nulă (câștigul de 
utilitate al unuia este pierderea celuilalt). Fiecare grup și-a fixat o strategie domi-
nantă în joc, fară să aibă o informaţie completă despre strategia celuilalt grup. Asta 
înseamnă că grupul celor „6 personaje” își alege strategia de joc în funcţie de ceea ce 
estimează că urmărește grupul  de actori în privinţa funcţiei de utilitate (o „aștepta-
re la primul ordin”, Harsanyi). Dar alegerea strategiei grupului celor „6 personaje” 
depinde și de ceea ce gândește grupul de actori despre strategia grupului celor „6 
personaje” cu privire la funcţia sa de utilitate („așteptare la al doilea ordin”). Și tot 
așa și la „așteptare la al treilea ordin” și la „al patrulea ordin, într-un proces care se 
derulează pe secvențe până când jocul este închis. Este o condiţionalitate reciprocă 
în funcţie de ceea ce gândește fiecare grup despre utilitatea urmărită de celalalt 
grup, nu numai faţă de propria sa utilitate7. 

Prin urmare, actiunea din piesa lui Pirandello poate fi descrisa prin prisma teo-
riei jocurilor, cum am scris, fiind o aplicatie a unui joc in suma zero. Dar nu vreau sa 
detaliez, pentru ca ma intereseaza ratiunea economica din spatele jocului. De aceea, 
nu insist asupra descrierii jocului. 

7     John C Harsanyi: Games with Incomplete Information Played by „Bayesian”  Players, I-III, 
Management Science, Vol U No 3 November, 1967, pag.164
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Fiecare individ din cele două grupuri (cele „6 personaje” și actorii) are propriile 
sale costuri ca urmare a interacțiunii economice. Este un cost decizional. (James 
M. Buchanan, Gordon Tullock)8.  De asemenea, fiecare individ suportă un cost ca 
urmare a acțiunii altor indivizi, fară să poată interveni. Acesta este un  „cost extern” 
(James M. Buchanan, Gordon Tullock).  Agregarea spontană a indivizilor într-un 
grup pe care în piesa lui Pirandello îl denumim grupul celor „6 personaje” este deter-
minat de minimizarea „costurilor externe” și obținerea unui supliment de utilitate, 
dar și de micșorarea costurilor decizionale. Dezagregarea grupului celor „6 perso-
naje” apare în momentul în care indivizii care alcătuiesc acest grup realizează că 
minimizarea costurilor decizionale și a celor externe pentru fiecare în parte (suma 
lor este definită „costuri de interdependență”, de J. M. Buchanan, G. Tullock) nu se 
realizează. În acel moment se întrerupe jocul, fară să se ajungă la vreo tranzacție.

Același lucru se întâmplă și în viața reală. Indiferent dacă traversăm o criza 
sau suntem într-o fază de creștere a unui ciclu de afaceri, o parte din indivizi își 
estimează „costurile de interdependență” în orice interacțiune economică. Așadar, 
schimbul, concurența, conflictul, cooperarea și conformitatea/coerciția, adică ceea 
ce definește interacțiunea economică poate fi privită prin prisma acestor costuri de 
interdependență (costuri externe și costuri decizionale). Dacă, de pildă, un individ 
este constrâns ,din indiferent ce motiv, să facă altceva care îl obligă să iasă din jocul 
economic, iar în acest mod costurile de interdependență cresc, el nu se va confor-
ma. Dau acest exemplu , pentru că am avut parte de acest experiment în primăvara 
anului 2020. 

Pe de altă parte, observăm că în viața reală există indivizi care își asumă un rol 
și alții cărora li se atribuie un rol, cu consimțământul lor. Poziția lor este interșan-
jabilă, uneori în funcție de „costurile de interdependență”, despre care am făcut 
mențiune mai sus, alteori în funcție de un tipar cultural, dar corelat cu „costurile de 
interdependență”. Asta poate să explice de ce unii indivizi acționează rațional, iar 
alții „irațional”. Dar, subiectul acesta este explicat în secțiunea următoare.

 O abordare „econculturală” asupra tranzacției și interacțiunii 
economice9 
În orice interacțiune ce conduce la o tranzacție trebuie să luăm în calcul că fieca-
re individ urmărește maximizarea propriei utilități, într-un mod diferit de ceilalți 

8   James M. Buchanan, Gordon Tullock: Calculul consimtamantului”. Fundamentele logice ale 
democratiei constitutionale. Ed. Publica, 2010, pag.68 – 70. 

9   Fac o separare între tranzacţie și interacţiune economică. Tranzacția este un schimb realizat în-
tre doi sau mai mulţi actorii economici pentru a obţine un câștig mutual, în baza unor reguli formale și 
informale prestabilite, în condiţii de risc și incertitudine. Dupa Erving Goffman, interacțiunea socială 
este procesul prin care acționăm și reacționăm la cei din jurul nostru. Pe scurt, interacțiunea socială 
include toate acele actiuni pe care oamenii le realizează unul față de celălalt si se bazeaza pe schimb, 
competitie, cooperare, conflict si coercitie. 
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indivizi și că toți au o informație incompletă. Socotim că într-o astfel de situație 
individul/ consumator/unitate decizională se comportă „rațional”. În raport cu 
preferințele sale (ierahia) și venitul disponibil, individul compară alternativele, es-
timează costurile, alege cea mai bună soluție în concordanță cu preferințele sale și 
setul de alternative. Nu are relevanță cât cheltuie, de pildă, ci dacă individul este 
condus de maximizarea utilității. 

Dar, exista situații în care există o deviere de la maximizarea utilității, situație 
pe care o economiștii o analizează că fiind „irațională” (Gary S. Becker)10 sau „quasi 
rațională”(T.Russell, R.H. Thaler) pentru că decizia unui individ este influențată nu 
doar de preferințe, ci și de erori în alegere11. De fapt, nu este nimic irațional. Alege-
rea este un proces intențional, cauzal.  Nu poate fi irațional. Pe de altă parte, după 
cum am menționat pasager în partea introductivă preferințele indivizilor sunt de-
terminate și de factori culturali: set de valori, religie, obiceiuri, educație. 

Se observă lesne că în cazul unor sărbători religioase indivizii au toți un com-
portament similar și relativ omogen, interacționează într-un fel anume predictibil, 
compară alternativele și estimează costurile altfel decât o fac în mod uzual și nu 
aleg intodeauna cea mai bună soluție. Interacțiunea economică se bazează pe co-
municare, conformitate și cooperare, conflictul fiind eliminat. În acest tip de inter-
acțiune economică au loc tranzacțiile (fac o separare între cele două concepte). Un 
șoc extern, cum ar fi de pildă o interdicție în circulația persoanelor sau a bunurilor 
impusa de guvern, nu modifică tipologia interacțiunii economice, dacă această in-
teracțiune este legată de un eveniment religios, de unul cultural sau de oricare alt 
eveniment ce constituie o tradiție într-o comunitate. În cazul unui alt șoc extern, 
cu impact pe latura ofertei, de asemenea nu se modifică  neapărat tipologia inter-
acțiunii economice. 

Cultura pe care indivizii o moștenesc din generație în generație (de pildă re-
ligia, obiceiuri și tradiții etnice) sau pe care o dobândesc de-a lungul vieții este o 
sursă de motivație, pentru că influențează preferințele și alegerile indivizilor atunci 
când aceștia iau o decizie. Normele și setul de valori care definesc cultura stau la 
baza ordinii sociale și economice și ne arată ce este și ce nu este acceptabil într-o 
comunitate. Cultura nu este un fenomen individual, ci unul de grup. Setul de valori 
și de norme modelează interacțiunea economică, reacția la schimbare (acceptare, 
respingere, în funcție de predictibilitate, adaptare), solidaritatea, încrederea, ordi-
nea și siguranța.

Factorii culturali au impact în rezultatul economic. Este un lucru demonstrat 
de Adam Smith în „O teorie a sentimentelor morale” și Max Weber în „Etica pro-

10   Gary S. Becker: Irrational Behavior and Economic Theory, Journal of Political Economy, Vol. 
70, No. 1 (Feb., 1962), pp. 1-13

11   Ariel Rubinstein: Rational, Irrational, Economic Fables, pp. 41-90



1780 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

testantă și spiritul capitalismului”. Ceea ce pot adăuga cu modestie aici este altceva, 
și anume, în ce măsură factorii culturali modifică tipologia tranzacțiilor, a interac-
țiunii economice și în final instituțiile economice. Dacă, rezultat al interacțiunii, 
fiecare tranzacție conține un element cultural (datorită încorporării în preferințe), 
însemnă că sunt situații în care acestea, adică tranzacțiile se reconfigurează/evo-
luează în funcție de acel element cultural, nu doar în raport cu modul în care se 
realizează funcția de utilitate sau după cum sunt formate piețele. 

Sunt elemente culturale care nu se modifică și atunci nici tipologia tranzacții-
lor sau a interacțiunii economice nu suferă mutații fundamentale. De pildă, în ori-
ce tranzacție este nevoie de încredere. Kenneth Arrow face referire la „încredere” 
într-un eseu din 197212.  Apoi, într-o tranzacție părțile au nevoie de un „mores”, 
adică acel ceea ce trebuie să fie sau să nu fie, ceea ce este acceptabil sau nu într-o 
comunitate. Acest „mores” nu este norma juridică, ci un obicei/normă informa-
lă. Dacă „mores” se modifică atunci și natura tranzacțiilor se modifică. De pildă, 
putem privi negocierea și tranzacția drept o aplicație a teoriei jocurilor (von Neu-
mann și Morgenstern) în care, în baza unei ordini private și publice prestabilite, 
un individ/unitate decizională aflându-se într-o interdependenţă faţă de alţi indi-
vizi/actori economici/unități decizionale, își vă stabili o strategie și va lua decizii 
în funcţie de ceea ce se așteaptă că va decide partenerul său de joc (T. C. Schelling, 
1960). Negocierea și tranzacția, adică jocul se bazează pe cooperare și conflict, 
deopotrivă, pentru că fiecare își urmărește propriul interes legat de maximizarea 
utilității și, în același timp, pentru că nici unul dintre actori nu are o informaţie 
completă despre celălalt. Deși, obiectivele partenerilor din joc sunt aceleași (maxi-
mizarea utilităţii) preferinţele lor sunt corelate pozitiv sau negativ. Întrucât există 
o „dependenţă mutuală” între cei doi actori, jocul economic poate fi în sumă nulă 
(„zero sum game”), în sensul că pierderea de utilitate a unuia este câștigul de uti-
litate al celuilalt sau non-nulă.13, dacă ambii jucători căștigă sau nu pierd. Un joc 
în sumă nula se bazează pe negociere distributivă. Ambele părti sunt în conflict 
în privința distribuției unei anumite resurse. Câștigul unei părți este pierderea 
altei părți. Jocul în sumă non-nula se bazează pe o negociere integrativă, în care 
una dintre părți urmărește un rezultat în acord cu preferințele sale care nu este în 
conflict cu preferințele celeilalte părti și  atunci și unul și celalalt au de câștigat sau 
nici unul nu pierde. 

Orice modificare în „mores” înclină balanța în favoarea unui joc în sumă nulă 
sau a unui joc în sumă non-nulă. S-ar putea pretinde că acest lucru se poate rezolva 
prin norma formală. Nicidecum. Avem nenumărate exemple în care norma formală 

12   Arrow, Kenneth. 1972. “Gifts and Exchanges.” Philosophy and Public Affairs. 1:4, pp. 343–62
13   Valentin M. Ionescu: Impactul extragerii rentelor asupra guvernarii corporative din firmele de 

stat, eza de doctorat, 2015, pag.14
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este încălcată de normele informale, pentru că acestea din urmă influențează în 
mod dominant tranzacțiile. 

Prin urmare, factorii culturali pot influența tranzacțiile bazate pe o negociere 
distributivă și atunci ordinea economică se bazează pe inegalități și evoluează lent, 
caz în care interacțiunea economică este dominată de competiție, conflict și coerci-
ție sau, din contră, factorii culturali pot susține preponderent tranzacțiile bazate pe 
o negociere de tip integrativ și atunci ordinea economică evoluează rapid, iar inter-
acțiunea economică este dominată de schimb, concurență, cooperare, comunicare 
și conformare. Nu susțin și nici nu trebuie să se înțeleagă că în economie tranzacții-
le sunt numai expresia unui joc în suma nulă sau non-nulă. O asemenea situație nu 
există. Eficiența ține de preponderența unui joc față de celălalt. 

Dar, schimbările la care fac referire nu depind doar de factori culturali, ci și de 
norme și rețele care determină indivizii să interacționeze într-un mod anume. Dar 
acesta este subiectul următoarei secțiuni.

Capitalul social
Cred că orice persoană care trece prin orașele României, după un oarecare timp 
petrecut, indiferent în ce mod, observă niște diferențe în viața comunității locale. 
După cum și eu am notat, de-a lungul ultimilor 30 ani, pot susține că există comu-
nități dinamice, mai cu seamă pe axa București – Brașov – Timișoara sau București 
– Brașov -Cluj (pe regiuni și în cadrul județelor), dar și comunități inerte, cu pre-
cădere în sudul și sud-vestul țării, parțial în Moldova și în Dobrogea. Zona rurală 
pare suspendată într-un timp și într-un univers care nu are legătură nici cu trecutul 
său și nici cu prezentul întregului în care ar trebui să se integreze. Multe orașe sunt 
în aceeași situație, mici sau mari. Întrucât am avut proiecte legate de dezvoltare 
economică locală și de asistență socială, am observat că acele comunități lipsite de 
aportul unor „structuri ierarhice” implicate în economia socială, adică de organi-
zații neguvernamentale, dar și firme sunt într-o stare de subdezvoltare accentuată 
comparativ cu cele în care există asemenea structuri ierahice (ong și firme) precum 
și rețele bine formate între indivizi și organizații. Evident am în vedere acele struc-
turi ierarhice care nu sunt extractori de rente. Munca acestora, mai cu seamă a 
organizațiilor neguvernamentale, în dezvoltarea comunitară și în exercitarea unui 
control social în comunitate a dat rezultate în multe comune rurale situate chiar în 
regiuni socotite subdezvoltate ca întreg. Astfel, am observat schimbări esențiale 
în zone rurale din Dolj, Vaslui, Ialomița, în ceea ce privește implicarea membrilor 
comunității în asistență socială. Cauzele pot fi diverse: un interes politic (ex. pri-
marul) înțelegerea „costurilor de interdependență” de către indivizii asupra cărora 
s-a acționat, mici schimbări în capitalul cultural și în cele din urmă în capitalul 
social, deși acesta din urmă se modifică lent. Asta înseamnă că, într-o comunitate, 
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indiferent de capitalul intelectual (stocul de cunoaștere ) pe care îl are, există posi-
bilitatea să se producă mutații în normele informale și în valorile acelei comunități, 
care influențează atitudinile oamenilor, comportamentele lor, modul de a acționa. 
Aceste norme și valori se pot referi la: condițiile de comunicare și de schimb, încre-
dere, cooperare, conformare (implicit disciplină), modul de a privi timpul că resur-
sa, modalitatea de rezolvare a conflictelor. În buna măsură aceste norme și valori 
stau la baza interacțiunii economice și în formarea structurilor ierarhice (firme) 
care operează în piață. 

Capitalul social influențează negocierea (distributiv, integrativ) și tipologia jo-
cului (în sumă zero sau non-zero). Prin urmare, orice mutație, poate schimba na-
tura jocului. 

Capitalul social nu cuprinde „structuri ierarhice” (cum sunt organizațiile și fir-
mele) și nici rețelele formate din indivizi și structuri ierarhice. Acestea sunt forme 
de manifestare a capitalului social. Din punctul meu de vedere, capitalul social are o 
dimensiune cognitivă și una relațională și este expresia unei ordini spontane, fiind 
rezultatul unui proces natural de interacţiune al actorilor economici.  

F. Fukuyama susține că „funcția economică a capitalului social este de a redu-
ce costurile de tranzacție asociate cu mecanisme formale de coordonare precum 
contracte, ierarhii și reguli birocratice”14. F. Fukuyama are parțial dreptate. Capita-
lul social nu poate fi privit doar ca externalitate pozitivă și nu se limitează la cos-
turile de tranzacție. Capitalul social poate fi o externalitate pozitivă sau negativă, 
în funcție de normele și valorile care îl compun. Dacă are o valoare preponderent 
negativă atunci funcția sa se reduce la jocuri în sumă nulă. Toate rețelele sociale și 
„structurile ierahice” (organizațiile) funcționează și interacționează în baza unui 
capital social. Chiar și grupurile mafiote au ca fundament un capital social anume, 
cu o componentă dominant negativă, dar și una pozitivă. Un capital social prepon-
derent „pozitiv” poate constitui un factor de dezvoltare. În realitate, capitalul so-
cial nu poate avea doar o valoarea pozitivă. Important este ca acele valori negative 
care compn capitalul social să nu fie dominante și să nu erodeze tot aranjamentul 
instituțional. Nu întâmplător, întâlnim situații în care instituțiile economice sunt 
ineficiente, „captive” sau „extractoare” urmare a persistenței unui capital social 
preponderent negativ. 

Prin urmare, din moment ce capitalul social stă la baza interacțiunii economi-
ce, atunci înseamnă că acesta influențează și configurarea jocului (în sumă nulă sau 
non-nulă, cooperant sau non-cooperant), implicit instituțiile economice. 

Se pune problema dacă tipologia capitalului social poate face diferența de dez-
voltare între comunități și țări. Este posibil, deși cred că o asemenea diferență apa-
re ca rezultat al unei relații de interdependență, a unei interacțiuni între capitalul 

14   Francis Fukuyama: Social Capital and Civil Society, IMF Working Paper, IMF Institute, 2000, 
pag.6
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social, instituții politice și politici publice care stabilesc taxarea și drepturile de pro-
prietate, ultimele cu rol în formarea și funcționarea piețelor.

 
Joncțiunea critică
Ajung din nou la întrebarea pe care am formulat-o la începutul acestui articol/eseu, 
și anume dacă într-o recesiune se produc schimbări fundamentale în interacțiunea 
economică, în instituțiile economice (includ și piețele, evident), ori în instituțiile 
non-economice. În secțiunile anterioare am căutat parțial să dau un răspuns în sen-
sul că nu orice recesiune transformă instituțiile economice.  S-ar putea înregistra 
ajustări, fară efect de antrenare. De pildă, Marea Recesiune din 2007 – 2009 nu a 
produs schimbări instituționale semnificative.  Structura piețelor a rămas aceeași 
cu perioada din înainte de recesiune. 

Schimbările în aranjamentul instituțional se pot produce incremental, nu ne-
apărat la capătul unui ciclu de afaceri. Pe de altă parte, pot apărea perioade sau 
puncte de cotitură, pe care le putem denumi joncțiuni critice/”critical junctures”, 
în care se produc schimbări semnificative în instituțiile economice. Aceste perioade 
apar mai lesne când se declanșează o criza economică (recesiune, depresiune), este 
adevărat, dar recesiunea economică nu este o joncțiune critică. 

Joncțiunea critică poate urma unei faze de stabilitate instituțională – când 
există o „dependență de o cale/”path dependence”, o dependență de un tipar insti-
tuțional și se caracterizează printr-o stare de incertitudine care determină actorii 
economici, dar și actorii politici/policy makers să ia o decizie într-o direcție anume 
ce reconfigurează instituțiile economice, până se ajunge la un nou echilibru și se 
întră într-o noua perioadă de stabilitate și o „dependență de o cale”. Prin urmare 
avem două comcepte legate unul de celălalt: joncțiunea critică și „dependența de o 
cale”. Am să le explic pe amândouă ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă în anu-
mite momente în care este necesar ca indivizii să ia o decizie pentru a schimba o di-
recție, mai cu seamă dacă se confruntă cu instituții economice ineficiente, captive. 

Conceptul de „joncțiune critică” (Ruth B.Collier si D.Collier15, G. Capoccia, R. 
D. Kelemen16) se dezvoltă în noul instituționalism istoric ce analizează modul în 
care instituțiile, comportamentul uman sunt afectate pe secvențe și de o cale de-
pendentă de trecut.

Introduc acest concept în analiză economică pentru a arăta că pot apărea peri-
oade de timp de „relativă indeterminare structurală”17 (în sensul că nu este neapă-
rat necesar), în care, pe fondul unor condiții preeexistente,  să existe probabilitatea 

15   Ruth B.Collier si D.Collier: Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Move-
ment, and Regime Dynamics in Latin America (Princeton: Princeton University Press, 1991)

16   Giovanni Capoccia, R. Daniel Kelemen: The Study of Critical Junctures, Theory, Narrative, and 
Counterfactuals in Historical Institutionalism

17   James Mahoney, „Path Dependence in Historical Sociology,” Theory and Society 29 (August 
2000), Springer, pag.513
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ca actorii economici și/sau actorii politici, să aleagă din mai multe opțiuni una din-
tre acestea, care să aibă drept rezultat o reconfigurare a aranjamentului instituțio-
nal. Chiar dacă se fac analize contrafactuale, alegerea este „critică”, pentru că odată 
făcută alegerea „devine din ce în ce mai dificil să se revină la punctul inițial, când 
erau disponibile mai multe alternative”18. Daca s-a depășit momentul și alegerea a 
fost luată, se declanșează un proces „dependent de o cale”/de un „tipar” (secvențele 
din trecut afectează secvențele viitoare) ce constituie direcția către un punct de 
echilibru, ceea ce este o constrângere pentru alegerile viitoare ale actorilor econo-
mici și a celor politici.   

De pildă, se ajunge la capătul unui ciclu de afaceri, se intră în contracție econo-
mică și este posibil, dar nu necesar, să se ajungă într-un moment, pe care-l putem 
denumi „joncțiune critică” în care actorii economici și cei politici convin și decid 
remodelarea unei instituții economice, dacă astfel se produce un randament mai 
bun decât în trecut pentru cei care iau decizia. Reconfigurarea poate să însemne 
eliminarea unei instituții ineficiente/captive. Este o ipoteză. Alegerea nu este de-
terminată de contracția economică, dar odată luată alegerea, se ajunge la un punct 
de echilibru în care procesul economic se reia dependent de o cale, dar diferit de 
cel trecut (dependențele trecute). Tot așa, este posibil ca actorii economici si cei 
politici să nu decidă eliminarea unei instituții ineficiente și totuși să se ajungă la 
un punct de echilibru, respectiv la momentul la care procesul economic este depen-
dent de o cale, caz în care, este dificil ca ulterior să mai decidă reconfigurarea unei 
instituții ineficiente.

La ce se referă această dependență de o cale de care se leagă joncțiunea criti-
că? La faptul că direcția prezentului și a viitorului depinde de deciziile trecute. Sau 
într-o altă explicație: „impactul deciziilor luate în trecut persistă în prezent și defi-
nește alternativele pentru viitor”19. Aceasta dependență de o cale/de un tipar este 
un proces alcătuit dintr-un șir de secvențe „reactive” (un lanț de secvențe conectate 
cauzal) și de secvențe de auto-întărire (care reproduc aceleași instituții). Depen-
dența de o cale” arată de ce instituțiile tind să evolueze mai degrabă incremental, în 
funcție de fundamentele/condițiile inițiale care au stat la baza înființării lor. 

Am să iau trei exemple de joncțiuni critice. Președintele Herbert Hoover a 
semnat la 17 iunie 1930 Legea privind taxele vamale, cunoscută sub denumirea de 
Legea Smoot–Hawley (după numele celor doi senatori care au inițiat-o). Era nece-
sară o asemenea lege ? Nu ! S-a făcut vreo analiză contrafactuală ? În nici un caz. 
Nu exista așa ceva la acel timp. În baza Legii Smoot–Hawley au fost ridicate taxele 
vanale la peste 20.000 de articole pe care SUA le importau. Rata tarifară medie la 

18   James Mahoney, „Path Dependence in Historical Sociology,” Theory and Society 29 (August 
2000), Springer, pag.513

19   James Mahoney, „Path Dependence in Historical Sociology,” Theory and Society 29 (August 
2000), Springer, pag.510
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importurile exigibile s-a majorat cu 19%, respectiv de la 40,1% în 1929 la 59,1% 
în 1932. Legea a generat măsuri de retaliere în toată lumea și a fost scânteia care a 
transformat o recesiune economică ce începuse în 1929 într-o depresiune. Datori-
tă acestei legi, comerțul mondial a scăzut cu aproximativ 66% între 1929 și 1934. 
Sigur că Legea Smoot–Hawley nu este singura cauză a declanșării Marii Depresiuni. 
Ar fi o exagerare. Eu vreau să subliniez însă, alegerea făcută într-o joncțiune critică. 
Și anul acesta, în 2020 economia mondială se află aproape de capătul unui ciclu de 
afaceri întrerupt brusc de o serie de decizii în joncțiuni critice multiple.  În fine, în 
România au existat mai multe joncțiuni critice, în intervale scurte de timp, în care 
s-a decis că instituțiile economice să nu fie reconfigurate. S-a ajuns din acel moment 
într-un proces dependent de o cale, în care reconfigurarea instituțiilor economice 
nu a mai fost posibilă. Adică în joncțiunea critică, dintr-un set de opțiuni s-a ales 
una care a permis atingerea unui punct de echilibru, dar cu conservarea instituțiilor 
captive. Subiectul necesită analiza persistenței instituțiilor captive, a cauzelor care 
favorizează un asemenea proces, precum și o cercetare a condițiilor premergătoa-
re apariției joncțiunii critice, ce fac posibilă apariția unui asemenea moment. Dar, 
persistența instituțiilor captive nu face obiectul acestui articol.

La final. Într-o abordare apropiată de noul instituționalism economic am căutat 
să explic pe scurt, că prezentul și viitorul depinde de interacțiunea dintre instituții, 
structuri ierarhice (firme și organizații non-profit) și indivizi, într-o înlănțuire de 
evenimente aleatorii dar și deterministe.

Oamenii, ca unități decizionale/actori economici sunt cei care stabilesc regulile 
jocului, respectiv instituțiile. Aspirația unora dintre ei este ca instituțiile să limi-
teze incertitudinea, să favorizeze competiția, dar și să fie de tip „tradeoff”/„com-
pensatorii”, în sensul că cei ce ce câștigă să rămână în câștig, iar cei cei pierd să 
fie compensați. Aspirațiile altora este să elimine incertitudinea, dar să favorizeze 
distribuția inegală de resurse. Vom găsi oameni care își asumă un rol și oameni care 
acceptă să li se atribuie un rol într-o strategie de joc, în care ei aleg rațional. 

Transformarea instituțiilor economice, cel mai adesea, nu se produce brusc și 
nici în direcția în care fiecare își imaginează. Oamenii au experiențe, percepții și 
așteptări diferite, ceea ce înseamnă că implicarea lor în modelarea viitorului nu 
este simultană și nici uniformă.  Preferințele oamenilor nu sunt aceleași și nu sunt 
dictate mereu de maximizarea utilității, ci și de un capital social și unul cultural, 
de stocul de cunoaștere,  de specializarea stocului de cunoaștere și de o reînnoire 
permanentă a acestuia.
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Minunata Lume Nouă

Radu Puchiu, Cristina Șișcanu

„Când îți arde casa, e greu să te gândești la vacanță”, obișnuiau să zică bunicii. Aflați 
în plină criză ne concentrăm mai mult pe ziua de astăzi decât pe planurile de mâine. 
Totuși, acțiunile din prezent schimbă multe din direcțiile pentru viitor. Cu riscul de 
a genera discuții contradictorii, credem că merită atenția și exercițiul de imaginație 
și considerăm că ar fi util să aruncăm un ochi strategic spre viitor.

Natural, credem că actuala criză va trece repede și fără repercusiuni asupra 
vieții orașelor. Înapoi la normal, ar zice mulți. Dar dacă acel normal de după criză 
nu va mai fi la fel? Și dacă va fi diferit, cum va fi? Cum vor arăta orașele fericite la 
care năzuiam?

Îndrăznim să spunem că sunt semne din ce în ce mai multe și mai clare că, de fapt, 
pandemia cauzată de COVID-19 nu a făcut decât să accelereze trecerea spre o nouă for-
mă de organizare umană, socială, economică. Haideți să vedem de ce!

 
„Acesta nu este un exercițiu!”
Două luni și un virus și, iată cum, dintr-odată am început să vorbim de distanțare 
socială, lucru (forțat sau nu) de acasă, „homeschooling”, „virtual community engage-
ment” etc. Concomitent cu aceste noțiuni devenite populare și asumate peste noap-
te a apărut și o nouă retorică a orașelor și a statelor, de tipul „Noi” versus „Ceilalți” 
– granițele se închid,  anumite drepturi și libertăți sunt restrânse, iar limitele psiho-
logice, economice și sociale ale individului sunt constant provocate. 

Statul preia, de facto și de jure, rolul de forță în fața unui pericol extern. Iar, 
datorită acestor măsuri, luate ca răspuns tipic în cazului unui atac, s-au creat o se-
rie de scenarii, mai mult sau mai puțin apocaliptice. Totodată, se conturează tot mai 
bine imaginea noului teatru de operațiuni. Nu luptăm cu un inamic înarmat, ci cu unul 
ascuns ochiului liber, ce se înmulțește exponențial și nu ține cont de frontiere, rasă, gen, 
orientare sexuală sau religioasă. Practic, putem afirma că am răspuns militar la o proble-
mă interumană, socială. Unei probleme globale, i-am răspuns local.
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Sistemul de sănătate gândit ca pe timp de pace își arată și el limitele, iar emoția 
provocată de această limitare e amplificată de ușurința transmiterii informației cu 
ajutorul Internetului. Combinația de dirijare a unor cheltuieli majore spre sistemul 
de sănătate și măsurile de restrângere ale activității umane vor aduce curând o cri-
ză financiară globală de amploare. Efectele vor fi atât de mari încât vor determina, 
aproape inevitabil, o alterare a întregului ansamblu de relații globale.

 
Ce se schimbă?
Orașele, per se, au fost epicentre ale capitalului și creativității, concepute pentru a fi 
ocupate de o comunitate, în timp ce pandemiile sunt păsări „anti-urbane”, de pra-
dă, ce se năpustesc hapsâne asupra colectivității. Astfel, orașele, gândite tradițional 
ca structuri umane ce se bazează pe o infrastructură socială menită să încurajeze 
interacțiunea continuă dintre actori, s-au dovedit a fi învinse de propriile norme. În 
fața acestor provocări, orașele și cetățenii sunt nevoiți să reinventeze modul în care soci-
alizează, comunică sau lucrează.

Dar ce se schimbă? Îndrăznim să schițăm câteva posibilități:

REÎNTOARCEREA LA NAȚIONAL
Semnele erau deja acolo ca răspuns la procesul de globalizare. În fața crizei ac-

tuale, formele de colaborare suprastatală – vezi UE sau ONU – au eșuat lamentabil 
în a oferi un răspuns. În acest context, orașele sunt poziționate în prima linie, fiind 
puse în fața unei lupte pe multiple planuri pentru a face față transformărilor rapide 
aduse în societate. Iar atunci când situația va deni critică, cel mai probabil, fiecare 
va fi pe cont propriu. Fenomenul acesta va lăsa urme vizibile asupra societății, de 
la nivel de încredere până la modalitatea de a relaționa. În spatele unor discuții 
publice despre reziliență și necesitatea colaborării globale, se vor redefini strategi-
ile de apărare și dezvoltare, însă ele vor fi făcute în mod individual, la nivel local, 
respectiv, național.

ARMATA ORAȘELOR
Pe fondul acestor schimbări, tendința de creștere a rolului orașelor la scară 

mondială, constatată înainte de apariția COVID-19, va scădea. Criza actuală a ară-
tat limitele acestora de a lupta contra unui fenomen global. Orașele își vor redefini 
rolul și vor deveni parteneri mult mai supuși ai autorității centrale. Mai mult, aces-
tea vor combate sau vor fi de acord cu un stat autoritar și puternic, lăsând la o parte 
ambițiile de afirmare. Noul status quo se va concentra și mai mult pe colaborarea 
dintre orașe, la nivel micro, grupate sub forma unor unități foarte eficiente în a im-
plementa, în teritoriu, deciziile luate la nivel de guverne, marcând astfel o întoar-
cere la statul inițial, construit ca să apere cetățile în fața unui dușman mai mare. 
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UNDE VREI SĂ STAI, NU UNDE VREI SĂ MERGI
Mobilitatea se reinventează! Întregul sistem de distanțare socială va duce la o 

transformare a modelelor de mobilitate, precum și a întregii infrastructuri nece-
sare. Lucrul de acasă sau mediul controlat vor deveni mult mai rapid norme ce vor 
modifica întregul ansamblu de colaborare și mișcare. 

Vom migra spre deplasări mai scurte, interacțiuni externe rărite, creșterea li-
vrărilor prin servicii de curierat, nevoia de ieșiri la aer în spații verzi aflate în pro-
ximitate, mutarea spre zone izolate, necesitatea de a asigura centre de producție 
și comerț mici, capabile să acopere o zona de maxim 50-60 km, regândirea trans-
portului în comun, mai ales a celui de capacitate mare, turism local și altele. Prin 
urmare, întâi ne distanțăm, iar, ulterior, ne izolăm.

CE FEL DE AUTOCRAȚIE ÎȚI DOREȘTI?
Pe termen scurt, și mai ales în criză, dorința de a asigura un bine comun va câș-

tiga în fața vieții private. Va urma, însă, o regândire a limitelor acesteia și a modului 
de acces la datele personale. De teama (deja) amplificată de social media și Internet, 
în general, oamenii vor renunța de bunăvoie la multe din informațiile personale. La 
început, vor fi simple date medicale ce nu vor avea conținut sensibil, iar ulterior, pentru 
„ușurință”, ele vor fi livrate direct autorităților centrale de către aplicații și nu se vor mai 
limita doar la câteva date. Combinate cu statul autoritar și izolarea, menționate ante-
rior, se va asigura un cadru propice pentru un alt fel de conducere politică, mai degrabă 
autocrată, nou-tribală. 

STĂPâNII AI
Avalanșa de date private laolaltă cu întreg ansamblul de senzori și informa-

ții, creat pentru monitorizarea sănătății publice, vor duce la creșterea nevoii de 
predicție a sistemelor de tip big data analytics / AI. Toate strategiile de apărare și 
dezvoltare vor include aceste lucruri. Sistemul politic va conduce acest proces și îl 
va folosi pentru binele public, în cel mai bun caz. 

 
Noua normalitate
Gândurile enumerate mai sus sunt doar câțiva muguri ai unor elemente ce se pot 
regăsi în perioada post-criză. Combinația lor poate duce la alte și alte transformări 
la nivel de grup, comunitate, oraș, stat și lume. Multe dintre ele pot fi anticipate, 
multe, nu. 

Cele de mai sus descriu un scenariu poate distopic. Ca să-l evităm, poate nu e 
un moment rău să regândim modul în care ne raportăm la noi înșine, dar și la co-
munitatea din care facem parte. Nicicând nu a fost un moment mai oportun pentru 
a face o schimbare și pentru a schița un plan pentru această nouă normalitate. Oa-
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menii și orașele trebuie să răspundă agil și prompt acestor provocări ce pot deveni 
constante ale unui viitor mult mai apropiat decât tindem să credem. 

Un lucru este cert – noua pandemie este o criză de sănătate ce a scos la iveală 
mai multe hibe legate de sistem, la nivel universal. În timp de criză ne concentrăm 
inevitabil pe ce e urgent însă unele măsuri gândite ca o reacție rapidă pot deveni 
ușor reguli pe termen lung. Unelte bune în mâini greșite. Așadar, fie că vorbim de 
guvernanță locală, de modele de conducere sau de lumea în care ne dorim să tră-
im, situația actuală este un test al creării unei (noi) organizări sociale, care lucrează în 
mod solidar pentru rezolvarea problemelor. Haideți să lucrăm la una bună!

Ne vedem în piață?
Ai văzut că pandemia SARS-COVID-2 te-a forțat să-ți schimbi comportamentele. 
Hobby-urile cu care îți delectai după-amiezile de sfârșit de săptămână au devenit, 
treptat, uși prin care evadai mintal, iar, ulterior corvoade. 

La nivel individual, adaptarea la noile realități este mult mai rapidă și mai 
ușoară. Dar, oare la nivel de business, sănătate, muncă, guvernanță locală, naționa-
lă și ordine mondială, cum stau lucrurile?

Coronavirusul pare că a închis deja multe forme de organizare. Dacă este o 
măsură temporară sau nu, rămâne de văzut. Cert este că, momentan oamenii nu-
mai pot să stea umăr la umăr, la coadă, la biserică, la cumpărături sau în bucătăria 
companiei, cu colegii la cafea. 

Totuși, tradițional, multe organizații erau obligate să se întâlnească pentru a 
lua decizii sau pentru a-și proiecta forța comunității. Organizațiile mai mari, pre-
cum sindicatele, asociațiile profesionale sau, de ce nu?, partidele politice, ale căror 
adunări reunesc anual mii de membri pentru a-și alege liderii și a stabili prioritățile, 
se întreabă probabil ce vor face pentru a se adapta noilor realități.

Astfel, pentru prima dată în istorie, metodele tradiționale de interacțiune, cu 
care ne-am obișnuit în viața publică și privată, au devenit aproape imposibile. Dar 
cât de devastator este acest lucru, într-adevăr?

Într-un articol recent apărut, Micah L. Sifry, președintele organizației Civic 
Hall și autorul cărții „The Big Disconnect: Why the Internet Hasn’t Transformed 
Politics (Yet)”, spune: „ar trebui în sfârșit să investim în construcția unei piețe publice 
digitale în care oricine, nu doar cei care își permit, să poată participa de la egal la egal și 
în care drepturile de bază privind viața privată și datele personale să fie protejate”. Mai 
ales în vreme de criză, subliniază același autor, ar trebui ca accesul la date oferit de 
companiile de telecomunicații să fie gratuit, ca infrastructură vitală, și toată lumea 
să poată folosi aplicațiile de social media fără teama unei supravegheri permanente. 

Ca o subliniere a acestei temeri, iată că în plină criză provocată de coronavi-
rus, ZOOM, platforma de videoconferințe la care apelează din ce în ce mai multe 
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persoane, este dovedită că urmărește dacă persoanele acordă atenție interlocuto-
rilor, pe perioada apelului și, ulterior, împărtășește cu terți datele copioase pe care 
le colectează. 

Unii profesioniști chiar afirmă că „Streamingul online, atunci când este făcut co-
rect, seamănă mai mult cu versiunea video a unui selfie decât cu o emisiune TV online. Co-
munitatea vine să se vadă literalmente «reflectată» prin intermediul apelurilor directe, a 
camerelor de chat și graficelor. Interactivitatea unui mare streaming live construiește o 
comunitate foarte puternică, care se va întoarce din nou și din nou pentru a vă vedea, dar 
și pentru a-și vedea toți prietenii în sala de chat”, spune Kathryn Jones, fondatoarea 
agenției Collective.

Și totuși, acum suntem mai dependenți de aceste servicii digitale ca niciodată, 
iar fără ele distanțarea fizică ar fi mult mai greu de întreținut. Suntem așadar prinși 
între două realități de multe ori în contradicție una cu cealaltă: pe de o parte nevoia 
de distanțare socială impusă de coronavirus, cu trecerea spre un mediu mai degrabă 
digital, și, pe de altă parte, nevoia de a ne implica tot mai mult politic, mai ales că 
modul în care a fost gestionată criza în multe state a scos la iveală importanța ale-
gerii liderilor și a calităților pe care aceștia ar trebui să le aibă.

Ce va urma?
Ca răspuns în fața crizei, multe companii și oameni au ales calea unei adaptări rapi-
de. Și, tocmai de aceea, observăm o adevărată explozie în ceea ce privește inovația 
pentru platformele de streaming și co-working, ce va răspunde nevoii intrinseci 
de a comunica cât mai „live” posibil. Atât persoanele, cât și societățile comerciale, 
caută noi modalități de a stabili întâlniri, convenții și mitinguri în „cyberspace”, ba 
chiar și concerte organizate online, accesibile prin video streaming.

Cum vor răspunde liderii politici și statele acestui nou context? Vom aluneca 
înspre soluții autocrate dublate de supraveghere în masă sau vom găsi împreună 
soluții colaborative pentru această nouă agoradigitală? Vom avea o nouă clasă con-
ducătoare, stăpână a datelor, și o luptă de clasă cu un proletariat online, lucrând 
„remote”, sau vom reinventa dialogul, modul în care găsim soluții, interacționăm și 
empatizăm, ajutați de tehnologie? 

Izolați, dar împreună,
Radu și Cristina



Renașterea de după criză. Marile oportunități  
ale reconstrucției europene și naționale1

Remus Ioan Ștefureac

Cea mai gravă criză a generației noastre va activa și o serie întreagă de oportunități
După aceast criză putem găsi căi de reconciliere între viziunile federaliste care 

cer un rol mult mai puternic al UE și partizanii statelor naționale care riscă să fie 
”cumpărate” la bucată de aceiași actori expansioniști care nu împărtășesc valorile 
esențiale ale civilizației și identității noastre.

Fiecare mască de protecție, fiecare ventilator ATI, fiecare produs de strictă ne-
cesitate care ajunge la oameni prin mijlocirea Uniunii Europene vor însemna tot 
atâtea voturi în alb acordate de cetățenii Statelor Membre, proiectului european 
întărit.

Cetățeanul european va trimite în irelevanță forțele extremiste și va sprijini 
proiectul european întărit dacă UE, în acord cu Statele Membre, vor avea viziunea, 
voința politică și capacitatea administrativă de a implementa un veritabil ”Plan 
Marshall” european, construit cu banii Europei, pentru prosperitatea Europei în 
integralitatea ei, fără zone privilegiate (relocarea capacităților de producție pe teri-
toriul Uniunii, o Europă cu o singură viteză, dezvoltarea infrastructurii, stimularea 
educației și inovației, totul într-o strategie care depășește reflexul centru-periferie 
generator de atâtea frustrări și conflicte).

România are nevoie de o reformă profundă a politicului (primenirea clasei po-
litice, reforma administrației, modificarea Constituției), acțiuni masive de trans-
formare economică în care ponderea elementului local să fie întărită și un sprijin 
politic masiv acordat proceselor de transformare și întărire a Uniunii Europene.

Criza sanitară globală provocată de virusul COVID 19 este una fără precedent 
fie și dacă ne gândim numai la faptul că niciodată, nici în vremuri de război, nu am 
fost în situația blocării totale a activității economice în cele mai multe sectoare din 
cele mai multă țări ale lumii.

Ca orice criză de mare amploare, și pandemia de coronavirus va avea un final. 

1   Material publicat anterior pe platforma G4Media, la adresa https://www.g4media.ro/renaste-
rea-de-dupa-criza-marile-oportunitati-ale-reconstructiei-europene-si-nationale-op-ed.html
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După orice criză de acest tip, vor exista învingători și învinși. Numai că, de data 
aceasta, statutul de învingător sau de învins nu va fi atribuit imediat, ci pe parcur-
sul drumului pe care o vor apuca după criză statele, organizațiile supranaționale 
sau marile corporații. Fără îndoială, dincolo de distrugeri, dincolo de pierderi, 
cea mai gravă criză a generației noastre va activa și o serie întreagă de 
oportunități. Pentru că doar o criză de asemenea proporții are forța de a nivela 
asperități, de a trece peste blocaje artificiale și de a provoca acele decizii disruptive 
care pot transforma societățile și viețile individuale.

În ceea ce ne privește, pandemia de coronavirus ne-a prins într-o situație de re-
lativ echilibru. Suntem un stat membru al Uniunii Europene și, prin urmare, avem 
acces la întreaga infrastructură de organizare, finanțare și sprijin a unei structuri 
supranaționale care, deși inițial s-a mișcat mai greu, a început să acționeze. Cu toate 
acestea, nici construcția europeană și nici statele naționale nu se pot lăuda cu per-
formanțe excepționale în gestionarea acestei crize. Este o realitate pe care trebuie 
să o recunoaștem cu realism. Este singura atitudine validă pentru a putea aborda cu 
pragmatism problema reconstrucției europene și naționale de după această criză.

Am alăturat ambii termeni – european și național – pentru că, în pofida ten-
tației de a așeza în antiteză construcția supranațională europeană cu fun-
damentele naționale, sunt de părere că după această criză putem găsi căi 
eficiente de reconciliere între viziunile federaliste care cer un rol mult mai 
puternic al UE pentru a putea apăra comunitatea europeană de expansiu-
nea economică, politică, militară chiar a altor actori, și partizanii statelor 
naționale care, fără un scut european puternic, riscă să fie ”cumpărate” la 
bucată și înghițite rapid de aceiași actori expansioniști care nu împărtă-
șesc niciuna dintre valorile esențiale ale civilizației și identității noastre 
specifice. 

Uniunea Europeană s-a născut după un război care a răvășit continentul, re-
ușind să mențină pacea timp de peste 70 de ani. Aceeași Uniune Europeană are 
acum o mare șansă de a renaște, după un deceniu negru marcat de ascensiunea 
forțelor extremiste (în multe state occidentale),  autoritariste (Ungaria), de ruptura 
provocată prun ieșirea Marii Britanii și de diviziunile Nord-Sud / Est-Vest pe cele 
mai diverse subiecte. Condiția principală a regenerării proiectului european 
ține de capacitatea Uniunii și a Statelor Membre de a lua și pune în aplicare 
deciziile tactice și strategice necesare combaterii solidare a crizei sanitare 
și economice.

Cetățeanul european deplin se va naște rapid dacă la finalul acestei crize sa-
nitare va fi evident efortul Uniunii Europene de a fi contribuit direct și concret 
la combaterea epidemiei. Fiecare mască de protecție, fiecare ventilator ATI, 
fiecare produs de strictă necesitate care ajunge la oameni prin mijlocirea 
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Uniunii Europene vor însemna tot atâtea voturi în alb acordate de cetățe-
nii Statelor Membre, proiectului european întărit. În România, cel puțin, aș-
teptările sunt foarte ridicate, așa cum o relevă ultimul sondaj de opinie realizat de 
INSCOP Research care arată că peste 80% dintre români cred că statutul de mem-
bru al UE ne poate ajuta în combaterea epidemiei.

La fel de importante vor fi măsurile pentru depășirea crizei economice. Uniu-
nea a anunțat deja alocarea unor sume importante dintre care o parte semnifica-
tivă, peste un miliard de euro, va ajunge în România pentru sprijinirea sistemului 
sanitar și a întreprinderilor mici și mijlocii afectate. Dar evident, nu este sufici-
ent. Când vorbim despre măsuri strategice pentru depășirea crizei eco-
nomice, trebuie să gîndim la scară mare un proiect masiv de reașezare a 
modelelor de producție, consum și inovație. Același cetățean european de-
plin va trimite în irelevanță forțele extremiste ce bântuie continentul și va 
sprijini proiectul european întărit ce se va naște dacă Uniunea Europeană, 
în acord cu Statele Membre, vor avea viziunea, voința politică și capacita-
tea administrativă de a implementa un veritabil ”Plan Marshall” european 
construit cu banii Europei, pentru prosperitatea Europei. 

În detaliile acestui ”Plan Marshall” european se pot regăsi cele mai impor-
tante pârghii de reconciliere între viziunile federaliste și cele naționale care se con-
fruntă încă pe continentul european:

Dacă dorește să fie relevantă în acest secol, Europa în ansamblu și statele euro-
pene în particular vor trebui să stimuleze relocarea capacităților de producție 
pe teritoriul Uniunii. Este un proiect care poate dura un deceniu, dar trebuie 
început în forță și imediat. SUA au inițiat și vor amplifica acest fenomen, iar UE nu 
poate susține orbește un model eșuat al globalizării, ci trebuie să fie în avangarda 
transformării acesteia, într-o formulă mai echilibrată care să evite monopolizarea 
producției într-un unic areal geografic. Iar relocarea capacităților de producție 
trebuie să se facă echilibrat pentru ca toate Statele Membre să fie benefi-
ciare ale procesului de reindustrializare. În acest fel, Uniunea va transmite, pe 
de o parte, un mesaj politic puternic – fiecare membru contează și economia fiecări 
țări este ajutată, iar pe de altă parte, va asigura o dezvoltare structurată, echilibrată 
a continentului, valorificând în integralitate imensul său potențial demografic de 
peste 500 de milioane de oameni.

Un ”Plan Marshall” european nu poate ocoli problema Europei cu mai mul-
te viteze. Un astfel de concept care diferențiază, fie va alimenta întotdeau-
na frustrări naționale, fie va hrăni tendințe secesioniste. Europa nu poate 
funcționa ca un bloc decât într-o singură viteză a cărei intensitate se modi-
fică simultan. Spațiul Schenghen care exclude pe nedrept unele state estice, doar 
pentru că altele occidentale inventează pretexte din interese economice egoiste sau 
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pentru a da satisfacție reflexelor extremiste locale, trebuie să includă toate, dar 
toate Statele Membre. Pentru ca acest lucru să fie realizabil, unele state occidentale 
vor trebui să abandoneze reflexe inutile de superioritate, iar altele vor trebui să pri-
vească mai în adâncime asupra propriilor neajunsuri provocate adesea de sisteme 
publice neperformante, lipsite de integritate, alimentate de clase politice infectate 
de incompetență sistemică.

De asemenea, un ”Plan Marshall” european trebuie să vizeze consoli-
darea infrastructurii europene de orice tip, fie ea de transport, sanitară, 
energetică, ecologică sau de comunicații moderne. Autostrăzile care lipsesc 
în multe state din estul Europei trebuie construite în următorul deceniu. Sigur, 
adesea regăsim culpa eșecului la nivelul administrațiilor naționale incompetente, 
dar nici nu putem să trecem nătângi cu vederea gândacii închipuiți în mod ciudat 
de anonimi funcționari europeni, invocați brusc drept pretext pentru blocarea unui 
mare coridoar de transport european care unește Portul Constanța de Europa Oc-
cidentală (Autostrada Pitești – Sibiu).

În fine, un ”Plan Marshall” european pentru secolul XXI nu poate ignora ime-
sul potențial intelectual și creativ al continentului. Europa încă are cea mai 
educată populație, acest tip de capital intelectual fiind decisiv pentru inovația și 
producția tehnologică a statelor UE care trebuie de asemenea protejată și stimulată 
atât prin relocarea producției industriale de înaltă tehnologie pe continent, cât și 
prin distribuirea facilităților pe întreg teritoriul Uniunii, în toate Statele Membre. 
Prin urmare, educația trebuie să devină cu adevărat un domeniu strategic 
de preocupare la nivelul Uniunii, inclusiv prin impunerea prin tratate, prin 
curricule corelate mai clar pentru a răspunde nevoilor concrete ale economiei aces-
tui secol, a unor cote bugetare minime obligatorii de finanțare a învățământului din 
Statele Membre.

În ceea ce privește acțiunea națională, cea a României în particular, aș face 
câteva observații legate de nevoia de reformă a politicului și a economicului. 
Din punct de vedere politic, românii au atitudini clar pro-europene, deci riscurile 
unor deviații extremist-autoritariste care să se revendice de la alte centre de putere 
anti-occidentale sunt mici în acest moment. Prin urmare, reforma politicului 
trebuie să cuprindă în primul rând o primenire profundă a clasei politi-
ce. Partidelor politice, mari și mici, le revine responsabilitatea ca pe un termen re-
lativ scurt, până la următoarele alegeri locale parlamentare, să vină cu garnituri 
de candidați noi, mai competenți, mai dinamici și mai integri. Altfel, riscul de a fi 
măturați de frustrările populației cresc exponențial.

În acest moment, avem un președinte ales cu un mandat popular puternic. 
Prin urmare, președintele are legitimitatea de a apăsa pedala acestor trans-
formări care trebuie să includă o serie de reforme structurale precum reforma ad-
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ministrației și modificarea Constituției pentru clarificarea tipului de regim politic 
și nu numai.

Începând din 2024, când alegerile prezidențiale și parlamentare vor fi organi-
zate în același an, România trebuie să revină la mandate cu aceeași durată de 
timp pentru Președinte și Parlament.  Nu putem reconstrui în România sub 
amenințarea permanentă a crizelor politice provocate de un președinte de o culoa-
re și o majoritate parlamentară de altă culoare politică pentru că încă nu avem nici 
maturitatea și nici capacitatea instituțională consolidată pentru a gestiona afaceri-
le publice în perioade de coabitare, așa cum se întâmplă în SUA, de exemplu.

De asemenea, politicul trebuie să reconfirme rapid atât adeziunea la 
proiectul european, cât și viziunea României cu privire la nevoia de întări-
re a Uniunii Europene în următorul deceniu și de lansare a planului de regenera-
re economică a Uniunii în ansamblul ei.

Din punct de vedere economic, România trebuie să se reinventeze. Localiza-
rea pe teritoriul țării a unui număr cât mai mare de facilități de producție, 
din toate domeniile, susținute cu capital românesc sau străin, trebuie să 
fie prioritatea zero a următorului deceniu pentru toate guvernele, indife-
rent de culoarea politică.

Redefinirea rolului statului în economie nu mai poate fi o problemă 
tabu pentru că nu putem să fugim disperați la stat când apare prima criză 
serioasă așa cum este această epidemie, dar să îl lipsim de resurse ”pe timp 
de pace”, invocând rețete ultraliberale de bon ton. Evident, nici nu putem 
aluneca în extrema etatistă pentru că nimeni nu își dorește să sară din lac 
în puț. Statul trebuie să irosească mai puțin și să aloce resurse pentru investiții pu-
blice în infrastructură, în agricultură, în energie, în cercetare, în educație, sănătate, 
în protejarea mediului, domenii care ne cresc reziliența în caz de criză și aduc plus-
valoare economiei. De asemenea, statul trebuie să adopte reglementări inte-
ligente care să stimuleze investițiile private într-o perioadă în care banii 
privați vor fi tot mai rari și tot mai scumpi. Resursele naturale pe care le avem 
trebuie valorificate. Gazul de la Marea Neagră este un exemplu, dar nu singurul. 
Și în acest proiect, și în altele, rolul statului trebuie regândit prin implicarea unor 
companii solide cu capital majoritar de stat, care la rândul lor trebuie întărite prin 
încurajarea managementului performant, nepolitizat. Mai multe detalii despre di-
verse proiecte utile economiei românești pot fi găsite aici, într-un editorial publicat 
de g4media.ro. Astfel de investiții publice sau sprijinirea unor proiecte private mari 
de investiții sunt susținute masiv de populație așa cum au relevat recentele sondaje 
de opinie succesive publicate de INSCOP  Research.

În fine, problemele de moment determinate de revenirea în țară a unui 
mare număr de români care munceau în diverse state europene ar putea fi 
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trasformate într-o mare oportunitate dacă vom avea inteligența de a re-
lansa economia, puternic afectată, înainte de epidemie, de lipsa forței de 
muncă, și a-i reintegra pe piața muncii din România. Exceptând unele cazuri 
care generează uneori știri facile, marea majoritate a românilor întorși din alte țări 
europene săptămânile acestea sunt oameni serioși care au muncit în sisteme eco-
nomice performante, au o pregătire verificată și pot contribui substanțial la relan-
sarea economiei. În plus, revenirea lor este salutată de românii din țară, după cum 
o demonstrează sondajele de opinie potrivit cărora populația dorește ca statul să ia 
măsuri speciale pentru încurajarea lor să rămână în țară după încheierea epidemiei. 
Ar fi o reparație minimală pentru sutele de mii de familii de români rupte de cel mai 
grav fenomen emigraționist care a afectat o țară europeană pe timp de pace.

Toate transformările politice, economice, precum și nevoia ca Româ-
nia să fie un contributor activ la procesul de renaștere al Uniunii Europe-
ne au nevoie de un nou moment Snagov, de un acord transpartinic care 
să susțină niște linii strategice mari de acțiune. Pentru că, indiferent de ta-
berele politice, țara are nevoie de guvernare stabilă, de mai multă competență și 
funcționalitate în aparatul administrativ, de politici economice coerente care să 
stimuleze capacitățile de producție și de o orientare pro-europeană activă concen-
trată pe obiectivul transformării și întăririi Uniunii Europene în beneficiul egal al 
tuturor cetățenilor ei din toate statele membre. Evident că este nerealist să ne 
așteptăm și chiar să ne dorim o prea exagerată concordie națională. Ar fi 
un festival fals, neconvingător și inutil. Competiția politică democratică 
trebuie să continue pentru a putea alege dintre soluții diferite, dar câteva 
linii strategice pot fi urmărite de toți, într-un acord general valabil, pen-
tru că ele dau un sens real interesului nostru național și european.



De la fragili la rezilienți spre antifragili... 

Ella Nica

Voi scrie despre ce am învățat, în baza experiențelor, reușitelor, dar, mai ales, a eșecurilor 
simțite pe pielea mea sau a celor din jur.

Nu avem cum să prezicem tot. Dar, putem controla 80% din problemele cu care ne 
confruntăm. Pentru celelalte - că le numim lebede negre, gri, hipopotami - ne adaptăm, 
prin expunerea, în timp, la riscuri mai mici. Ne putem îmbunătăți calitatea vieții. Lumea 
nu se oprește în loc să ne aștepte pe noi. Ca atare, nu prea e timp să ne tot plângem de 
milă.

Cum am făcut eu față crizei, în avans? Criza care tocmai i-a măturat pe mulți, 
să spunem că nu m-a lovit atât de tare. Am avut și eu momentele mele, în trecut. 
După fiecare criză, am realizat că nu știu multe. Am căutat să învăț de la oameni 
mai deștepți și mai experimentați ca mine cum pot să preîntâmpin, să anticipez 
prin calcule și simulări. Am învățat să apelez la avantajele oferite de soluții software 
de analiză de informații, cele mai multe resurse fiind gratuite. Ce să vezi? Am în-
vățat, dar asta nu m-a ferit pe cât mă așteptam după atâta studiat. Am ajuns să fiu 
foarte atentă la riscuri și m-am întins cât mi-a fost plapuma, cum s-ar spune. N-am 
trăit experiența curcanului acum1, dar nici nu mi-am dublat veniturile. 

În ultimii ani, am avut posibilitatea să văd, în jur, erori pe bandă rulantă care ar 
fi condus, oricum, la o criză economică și dacă nu ne lovea COVID 19. Doar că ar fi 
fost mai lentă și  de o mai mică amploare. Acum am învățat cum e și cu distanțarea 
socială.

Ce am văzut în anii dintre crizele din 2009 și 2020
Indivizii știu să utilizeze un telefon mobil, un word și un excel. Pe aici, se situează 
majoritatea celor familiarizați cu PC-ul. Avem o părere prea bună despre noi, dar 
nu exersăm, pentru a fi cu adevărat profesioniști. Unde să aplicăm? Și apoi, când 

1   Nassim Nicholas Taleb, ” Lebăda neagră”, capitol ” Lebăda neagră: impactul foarte puțin prob-
abilului”  
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exersăm, la ce ne folosește să fim profesioniști când un altul care nu înțelege mare 
lucru, adesea, va decide ce e bine sau rău, indiferent de calculele noastre? Bizar? Am 
mai observat ceva: știința de a analiza informații, de a face scenarii, de a simula, 
de a seta avertizări timpurii nu este utilizată de decidenți, fie că vorbim de mediul 
privat ori cel public, excepție făcând marile companii. Ne trezim în situația în care 
ne bazăm pe Doamne-ajută, mai mult decât pe mixul dintre știință și experiență. 
Ajungem să fim reactivi, nu proactivi.  

Nu cred că există companie sau instituție care să nu își facă, an de an, un plan 
strategic, o strategie și un plan de management al riscurilor. Cele mai multe sunt 
chiar obligate pentru că, fără ele, nu li se aprobă bugetele. Și dacă facem toate aces-
tea, de ce, în proporție covârșitoare, tot cu ”pantalonii în vine” suntem când ne 
lovește un eveniment ce generează o criză?

Trebuie să recunoaștem că suntem fragili: ca indivizi, ca organizații, ca stat... 
Toate strategiile, planurile, managementul riscurilor ne duc sau ar trebui să ne ducă 
la categoria celor robuști sau rezilienți2. Nu este suficient, dar ne-ar ajuta. Să fim 
antifragili ar fi ideal. Trăim într-o lume în care ne dorim să planificăm, să prevenim 
tot și nu ne întrebăm mai des: Bun, am luat toate măsurile să diminuăm riscurile. Dar, 
ce facem dacă riscul acela mare se întâmplă? Dacă o fi vreo lebădă albă, norocul nos-
tru, dar, dacă nu e? Trăim cu ea, dar cum? Asta nu am văzut eu în multele strategii 
și raportări de management al riscului în ultimii 10 ani de când le tot analizez. Am 
văzut specialiști care s-au deprofesionalizat pentru că... nu au fost utilizați acolo 
unde ar fi adus valoare și au fost puși să plimbe hârtii... Avem carențe în ce privește: 
datele corecte; analiza reală; validarea; planificarea prin scenarii și simulări; siste-
mele de avertizare timpurie. Acestor carențe le adăugăm erorile de gândire umană 
și autosuficiența. Ajungem la o mișcare browniană, iar când apare o problemă, ne 
repezim să o cârpim și ne rugăm. Ori amânăm până se rezolvă de la sine sau uităm.

Doar informația, în sine, nu mai înseamnă putere,  
dacă nu o utilizezi adecvat
Informația înseamnă astăzi putere doar dacă vorbim de o informație validată, 
structurată și utilizată. Dacă i-am adăuga cunoașterea și componenta acţionabilă, 
am fi, posibil, robuști, adică am rezista mai bine intemperiilor. Dacă mai adăugăm 
creativitatea și echilibrul ne apropiem de a fi antifragili, consider3, însă, cum se 
vede din avion, suntem departe de acest stadiu.

La bază, dacă informația de la care pleci nu este validată, este naiv să te aștepţi 
ca planificarea ta să fie una cât de cât realistă și nu maculatură. Aceste strategii și 

2   Fragilitatea o putem  asemăna cu omul care are sabia lui Damocles deasupra capului; rezistența 
sau reziliența ar fi ilustrată de Pasărea  Phoenix care răsare cum era înainte, iar antifragilitatea ar 
putea foarte bine fi ilustrată de Hydra căreia îi mai apare un cap.

3   Adaptare după Nassim Nicholas Taleb, ”Antifragil”, Ed Curtea Veche, 2014, București
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alte analize le poate face oricine, dar să nu ne așteptăm să nu iasă orice, mai puțin 
un document acționabil, în baza căruia să iei decizii în cunoștinţă de cauză. În re-
alitate, în mod cuprinzător, vorbim aici de ceea ce specialiștii numesc intelligence 
competitive, un concept folosit ceva mai des în ultimii ani și în România, însă ocolit 
de mulți doar pentru că există acolo cuvântul ”Intelligence”. Îmi este încă neclar 
de ce companiile (în afara unor industrii bogate) nu folosesc instrumentul și nici 
pe specialiștii în analiza informațiilor, deși profesia există. Este drept, analiza de 
informații care să genereze produsul de intelligence competitive nu o mai poate 
realiza oricine pentru că este nevoie de cunoaștere teoretică și practică, implicit în 
aria de activitate a companiei/instituției. Ne-ar mai apropia și de antrifragilitate. 
Nu mai vorbesc de cât de necesar ar fi un sistem național de Intelligence economic, 
așa cum au astate ca SUA, Germania, Franța. Din pricina istoriei apropiate, mulți 
decidenți văd doar centralizare într-un astfel de sistem, nu și avantajele majore. 
Orice companie/instituție ar trebui să aibă o asemenea structură analitică de pro-
fesioniști de-a dreapta decidenților. Intelligence competitive reprezintă activitatea 
legală, în sprijinul procesului decizional și al operaţiunilor unei companii/organi-
zaţii, ce urmărește gestionarea incertitudinii, prin definirea nevoilor de informaţii 
ale organizației, culegerea și prelucrarea informaţiilor, precum și diseminarea lor 
prin rapoarte specifice. Principalul rol al intelligence-ului competitiv este reducerea 
nivelului de incertitudine la nivel decizional. Putem spune că este procesul infor-
maţional cu ajutorul căruia organizaţia se preocupă de anticiparea punctelor slabe 
ale mediului său economic, prin descoperirea oportunităţilor și reducerea riscurilor 
considerate incerte. Altfel, vedem doar ce validează sistemul nostru valoric sau pla-
nurile noastre. Evităm să ținem seama de ce știm că știm, ce știm că nu știm, ce nu 
știm că știm și ce nu știm că nu știm. 

Ce soluții am avea în criza de după zilele distanțării sociale?
Să spunem că m-aș putea mișca în timp și aș vedea, peste doi - trei ani, că avem o 
calitate a vieții mai bună, că putem trăi cu imprevizibilul. Ce am făcut să ne fie mai 
bine în 2023? Cam ce am enumerat mai jos… Prea optimist? 

La nivel individual. Un prim pas ar fi acela de a ne face o analiză la sânge. 
Vom avea nevoie de bani, iar împrumuturile nu sunt mereu cea mai bună soluție: 
sunt bani scumpi pentru cineva care nu îi are. Ne familiarizăm cu munca digitaliza-
tă, cu îmbunătățirea performanțelor, avem mai multe contracte de muncă, utilizăm 
orice resurse (o bucată de pământ care să producă/o asociere/o colaborare). Dacă 
nu vom produce, mulți dintre noi vor îngroșa rândurile celor aflați sub pragul să-
răciei. Adevărata dimensiune a rezultatelor acestei crize o vedem abia spre finalul 
anului. 

Cei de lângă care m-am ridicat în urmă cu mulți ani - din mediul rural sărac - au 
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și mai puține opțiuni, cea mai utilă soluție fiind munca sezonieră în afara granițelor 
sau subzistența facilitată de lipsa de perspective, asigurată printr-o bucată de pă-
mânt și un ajutor social minim. În astfel de zone, optimist vorbind, procentele celor 
care au un loc de muncă este undeva la 15% din totalul adulților. Pe ceilalți 85% nu 
îi regăsim nici în rândurile șomerilor. 

Angajatorii vor avea de unde să îi aleagă pe cei care le generează cele mai mul-
te avantaje pentru obiectivele afacerilor. Anul acesta și poate următorul, încă vor 
funcționa grație împrumuturilor și măsurilor guvernamentale de suport. Nu toți 
le-au putut accesa.

La nivel de companii. Cele lovite crunt, mai ales cele aflate în primii ani de 
existență și care încă nu și-au dat obștescul sfârșit, vor fi nevoite să analizeze dacă 
renunță la o parte din forța de muncă și, pentru activitățile repetitive apelează la 
tehnologie, își digitalizează activitatea, creează programe flexibile de muncă, își 
scad costul de producție, păstrând calitatea astfel încât produsele lor să poată fi 
achiziționate într-o piață în care cumpărătorii nu vor avea nici ei mai mulți bani.

Companiile care sunt deja digitalizate, inovative; companiile care au printre 
clienți, cel mai adesea statul și corporațiile cred că vor avea cel mai puțin de suferit 
și se vor redresa mai ușor. 

După ce companiile vor fi cheltuit banii luați cu împrumut vor începe mișcările 
de achiziții și fuziuni, spre finalul anului în curs. Prețurile de achiziție vor ține cont 
și de gradul de rezistență la șocuri a firmelor. 

Companiile în care statul este acționar majoritar au șansa să genereze venituri 
mai mari care să meargă în dezvoltare și în bugetul național. Pentru asta, însă, este 
necesar să le lași să se dezvolte, să se modernizeze, să nu le căpușezi (cu oameni in-
competenți în locul cărora muncesc alții sau cu contracte păguboase). Astăzi, aceste 
companii sunt, în linii mari, controlate la sânge și au mai multe interdicții decât o 
companie normală. Vor putea face asta și dacă: angajații vor avea o fișă a postului 
în raport cu exigențele poziției ocupate, nu doar cu ceea ce știu să facă, sarcinile 
angajaților vor fi onest măsurate, vor face ce se pricep să facă și vor urma cursuri de 
perfecționare, la cele necesare muncii lor fac referire, firesc. Aceste firme au datele 
pentru a genera venituri dacă ele însele au un comportament antreprenorial cu atât 
mai mult cu cât, cele mai multe nu au chirii de plătit cum au altele. Este drept, ele 
asigură salariile cu tot cu taxe, la vedere, iar aici sunt pe minus în raport cu multe 
companii private.

Din experiența anterioară am văzut că ministerele care coordonează aceste 
companii le cer, dar, când este vorba să le susțină, dau din colț în colț. Vine un mi-
nistru cu o echipă, se familiarizează în șase luni, cere situații peste situații și, până 
să înțeleagă ce are de făcut, a plecat. Compania o ia de la capăt cu cei care îi iau locul 
și tot așa…
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Ce poate face Statul? Statul ar putea să acționeze antreprenorial și în ideea 
de a genera venituri prin companiile în care este acționar, nu doar să taxeze și să 
taie; marota cu statul care este un prost gestionar ar trebui să fie combătută cu fap-
te: angajați și șefi competenți, deschiși la minte, colaborativi, inovativi și, cel mai 
important, onești.

Statul ar putea permite un sistem de lucru maleabil, distanțarea socială a ară-
tat că se poate: oamenii sunt cel puțin la fel de productivi când lucrează remote, 
costurile pentru angajator ar fi mai mici.

Statul ar putea să se uite la experiența celor pe care îi angajează, nu doar la 
vechimea în muncă în studiile universitare efectuate. Ați observat că întâietate au 
cei cu studii universitare economice sau juridice? Studiile aprofundate de master 
sau doctorat nu valorează la fel de mult (evident, vorbesc de studiile conștiincios și 
onest urmate).

Statul ar putea să taxeze mai puțin munca pentru cei aflați, să spunem, la înce-
put de drum, progresiv, de la 0% în prima jumătate de an, la 30% de la 4-5 ani în sus.

Statul ar putea permite ca angajații să beneficieze de indemnizația de șomaj, 
dacă însumează, să spunem, nouă luni de muncă, fără continuitate și ajung în situ-
ația de a nu-și găsi rapid un loc de muncă.

Statul ar putea să taxeze, tot progresiv, în primii 4-5 ani de activitate compani-
ile. Le lași să crească, să acumuleze capital și apoi vei avea ce să taxezi. Altfel, taxezi 
sărăcia și îi forțezi să stea în sărăcie, iar o criză, chiar de mici dimensiuni, îi va pune 
la pământ, iar tu Stat, vei da din colț în colț pentru că vei avea șomeri și firme pe 
butuci...

Statul ar putea realiza politici publice cu oameni care chiar știu, să facă simu-
lări sau să le aplice - cum era înainte, în presa scrisă, la perete - o vreme, să piloteze 
politica publică propusă, în paralel cu cea pe care se dorește a o înlocui. Așa ar vedea 
toate implicațiile și nu ar interveni cu tot felul de modificări și cârpeli care vor pro-
duce daune în alte părți. La fel, s-ar putea proceda cu legislația.

Statul ar putea încuraja pe cei care au un plan de afaceri, să depună proiecte 
pentru finanţare europeană. Acolo unde antreprenorii, la început de drum sau nu, 
nu ar avea necesarul pentru cofinanțare, statul ar putea suporta acest lucru, nu ca 
”pomană”, ci sub forma de împrumut pentru antreprenor, care să îl returneze, să 
spunem, începând cu anul trei de producție (de la implementarea proiectului).

Statul ar putea să se ocupe de populația școlară (din mediul urual și urban) care 
nu îți permite achiziționarea unui computer sau plata unui abonament de internet, 
deși îi cere să apeleze la resurse online de învățare.

Statul s-ar putea digitaliza, real, nu doar declarativ și pe alocuri. Criza a arătat 
că se poate, deși mulți angajați sau contribuabili au întâmpinat rezistență la noua 
modalitate: nu pentru că nu ar fi vrut, ci pentru că nu știau.
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Statul ar putea să își asigure o oarece stare de securitate prin a nu fi dependent 
în mare măsură de actori externi  în diverse domenii/ industrii, mai ales în cele 
vitale.

Acestea sunt doar câteva idei, succint redate, văzute pe vreme de distanțare 
socială,  idei care, am convingerea, ne-ar îmbunătăți, în parte, în viitorul apropiat, 
calitatea vieții. 

Probabil, când va fi pusă pe roate digitalizarea, inclusiv a statului, vom avea 
extrem de mulți semeni care vor rămâne pe dinafară: fie nu se vor descurca cu teh-
nologia și vor fi nevoiți să muncească altceva, fie vor recupera insuficient de rapid. 
Vor exista clivaje generate de accesul și știința de a utiliza tehnologia. Dar, aceasta 
este o altă problemă care ne va ocupa, cel mai probabil, peste 7-10 ani, așa cum ne 
va preocupa și suprataxarea mașinilor pentru asigurarea unui venit minim garantat 
pentru cei care nu se vor adapta . 

Personal, consider că tot pe atunci am putea vorbi de bugete participative de-
oarece mulți dintre noi, cetățenii, vom fi dobândit cultură și conștiință economică 
de la atâtea crize. Această ultimă idee denotă, firesc, un grad ridicat de optimism.



Ferestre către viitor1

Ștefan Ilie

Privesc clipe în șir prin fereastră lăsându-mi gândurile să aleagă temele ce îmi aduc 
liniște și speranță. Departe de calculator și lipsit de orice tentație de a fi conectat 
la lumea virtuală, timpul pare că s-a oprit în loc. În lumea privită de la fereastră în-
cerc un sentiment ciudat de entropie zero, singura mișcare este cea dată de vântul 
neîncetat al Vienei. Singura mișcare umană o zăresc în hipodromul pe care-l văd de 
la fereastră. Angajații își văd zilnic de treabă în grajdurile și padocurile unde sunt 
cazați o parte a cailor prezenți la competiții. În fiecare zi răsfoiesc o parte din presa 
ce prezintă credibilitate, căutând interviuri sau articole scrise de oameni de știință 
pentru a afla dacă avem șanse ca, în timp rezonabil, să putem relua viața așa cum 
am cunoscut-o până la apariția virusului Covid 19. Testez posibile scenarii împreu-
nă cu prietenii prin toate rețelele de comunicare disponibile. Nimic promițător, o li-
niște și pe scena internațională, doar jurnalele TV reușesc să ne scuture la realitate, 
să ne demonstreze că suntem conectați cu toții pe aceeași undă a ciocnirii cu acest 
virus, că totul depinde de timp și de sistemul imunitar al fiecăruia.

Nu avem vești promițătoare despre apariția unui vaccin mai repede de sfârși-
tul anului, rămâne să speram că vom amâna întâlnirea cu virusul având de partea 
noastră căldura soarelui. Cât de cald să fie pentru a duce la dispariția virusului încă 
nu ne este clar. Pentru SARS temperatura ar fi fost de 38 de grade, sperăm să nu fie 
la fel și pentru Covid 19. Privesc cu emoție la ecranul plat ce-mi perindă prin fața 
ochilor imagini din Spania și Franța. Unda de șoc a ajuns din Italia în țările vecine. 
O speranță se lasă greu, dar există, pe burtieră scrie că se lucrează independent la 
20 de vaccinuri, că sunt implicate în jur de 35 de companii și instituții academice 
și că testarea se face direct pe oameni. În fața acestei amenințări găsim voluntari 
pentru scurtarea perioadei de validare și omologare a unui vaccin salvator. Nu este 
prima dată când mă gândesc că în gena umană există scris ca omul să-și iubească 
aproapele.

1   Material publicat anterior în Revista „Sinteza”, la adresa https://www.revistasinteza.ro/feres-
tre-catre-viitor
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Veste de peste ocean, președintele Trump declară că în America este mai im-
portantă economia decât lupta cu pandemia. Nu sunt surprins, doar America este 
cel mai mare experiment social la scara istoriei. Să sperăm că președintele a făcut 
o alegere în acord cel puțin cu alegătorii săi, a pune capitalul pe primul loc repre-
zintă o alegere curajoasă. Poate că America mai reprezintă cu adevărat un pământ 
al făgăduinței, țara tuturor posibilităților, nu știu, o să vedem în curând. Ce este 
important? Nu a surprins pe nimeni, cel puțin așa cred.

America dorește să-și păstreze toate șansele să rămână o superputere econo-
mică și militară. Nu poate pierde în ultimul ceas acest statut. China deja a um-
plut spațiul liber lăsat de America pe scena internațională, umblă fără concurență 
pe culoarele aeriene și maritime, promițând ajutor țărilor care sunt dispuse să-l 
primească. Este adevărat, China are mult de recuperat ca imagine în ceea privește 
principalul vinovat în răspândirea virusului.

Noriel Roubini declara pe 11 noiembrie la București, la Gala anuală Profit.ro, că 
„Starea economiei ar putea să se schimbe ca urmare a ascensiunii Chinei ca putere 
economică mondială și a răspunsului dat de Statele Unite ale Americii la această 
evoluție, care au promovat politici protecționiste după alegerea lui Donald Trump 
la Casa Albă”. Creșterea protecționismului în America riscă să genereze un proces 
de deglobalizare, de scădere a comerțului și investițiilor internaționale și chiar un 
război rece între cele mai mari două economii mondiale.

Oare a început războiul rece? De ce? Ce nu mai funcționează în modelul 
ales de economia capitalistă?

Se pare că în secolul XXI cine nu muncește precum un chinez va 
ajunge să muncească pentru chinezi.

Dar cum oare muncește un chinez?
Pentru cei ce încă nu știu pot viziona filmul documentar Fabrica Americană, 

totuși, fiind un film documentar trebuie menționat că filmările au avut loc în cele 
mai bune locuri de muncă. În general se muncește minimum zece ore pe zi, de luni 
până sâmbătă, uneori și duminica, există doar o săptămână de concediu anual în 
general, salariul este în zona liberă economică de 2,76 dolari pe oră. Să nu uităm 
că marea majoritate a populației are un salariu brut de 1.31 dolari pe oră. Totul 
se întâmplă cu tehnologiile și managementul puse la dispoziție de corporațiile oc-
cidentale. Nu mai putem spune că ar fi diferențe de productivitate, eficiență sau 
rentabilitate. Dacă la toate acestea mai adăugam că muncitorii chinezi au cele mai 
scăzute standarde în ceea ce privește protecția muncii și la fel în ceea ce privește 
protecția mediului înconjurător, însumate, aduc o economie însemnată în prețul de 
cost al fiecărui produs final sau intermediar.
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Oare putem face față motorului economic chinezesc?
Răspunsul începe să se vadă, se îndreaptă către un hotărât NU. Dacă înainte țările 
dezvoltate puteau compensa prețul scăzut al forței de muncă prin productivitate, 
în prezent nu mai este posibil. China are acces la aceeași tehnologie, implementea-
ză cu aceeași viteză inteligența artificială în toate procesele și sistemele îndreptân-
du-se către o industrie de tip 4.0.

Întreaga economie și filosofie capitalistă a Occidentului sunt încercuite și cap-
tive ca într-un joc Go de către Marele Zid.

China devorează încet toate economiile statelor dezvoltate. Nu există măcar 
o țară din UE sau din America de Nord care să poată concura cu China, nici măcar 
întreaga UE. Singura diferență, care nici aceasta nu mai este notabilă, ar fi nivelul 
cercetării științifice din SUA, mai ridicat decât cel din China.

Nu văd să existe o tară capabilă să renunțe la salariul actual, la numărul de ore 
lucrate pe săptămână, la numărul de zile de concediu, la standardele privind cali-
tatea vieții și, cel mai important, la drepturile și libertățile cucerite și manifestate 
printr-o democrație autentică.

O economie controlată și dirijată de stat, resurse nelimitate, îndreptate către 
atingerea obiectivelor economice strategice. O mână de lucru foarte ieftină, dar 
înalt calificată.

Educatie. China produce un număr de oameni de știință și de ingineri de cel 
puțin zece ori mai mare decât SUA. În China există 705 facultăți unde studiază 
aproximativ șapte milioane de studenți, există universități unde numărul de candi-
dați pe un loc uneori depășește câteva sute, fiind și țara cu cel mai ridicat procent al 
sinuciderilor ca urmare a ratării unui loc la o universitate.

Finanțe. Primele patru bănci din lume au ajuns să fie din China; 1. Industrial 
& Commerical Bank Of China, 2. China Construction Bank Corporation, 3. Agri-
cultural Bank of China, 4. Bank of China. Nu este de mirare să vezi „Big Four” care 
ocupă primele locuri ca de obicei, întrucât economiile lor continuă să crească an de 
an, din cauza extinderii piețelor comerciale și a exporturilor în creștere! Cea mai 
mare bancă din lume este Industrial & Commerical Bank of China, care este, de ase-
menea, cea mai mare bancă din China și cea mai mare din China „Big Four”. După 
numărul total de active, clienți, angajați, împrumuturi și depozite; ICBC, așa cum se 
menționează adesea, domină complet restul celor mai mari bănci din lume. Banca 
de stat a fost fondată în 1984 ca societate limitată și a devenit cea mai mare compa-
nie publică din lume prin numărul său mare de active. Are sediul central la Beijing și 
are peste 460.000 de angajați în filiale din Asia, Europa, America și Oceania. Com-
pania este 70% deținută de guvern și este pe primul loc în clasamentul „Top Ban-
kers 1000 Bănci Mondiale” și pe primul loc în Forbes Global 2000 dintre cele mai 
mari companii publice din lume. La ora actuală, China poate acorda cele mai mari 
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împrumuturi la dobânzile cele mai mici. Să nu uitam că acest capital împrumutat va 
purta cu el și o parte a „filosofiei proprietarului”. Practic, nu există continent unde 
să nu fie întâlnit „brandul chinez de secol XXI” ce începe întotdeauna cu acest târg: 
împrumuturi generoase, cu dobânzi mici pentru construirea infrastructurii țării, în 
schimbul materiilor prime și al accesului la piața locală. La ora actuală a pus stăpâ-
nire pe piața elementelor rare, folosite în industria high-tech, controlând mai mult 
de 90% din producția mondială. Conform celor mai recente date, activele totale ale 
ICBC sunt de aproximativ 4,2 trilioane de dolari în regiune.

Economie. China a devenit cel mai mare producător de bunuri din lume, a 
detronat poziția SUA. Mai mult, cea mai mare parte a datoriei publice a SUA este 
finanțată de China.

Cum a fost posibil?
Deschiderea Chinei la economia globală în 1978, urmată de formarea unor zone 
economice libere, prin promovarea conceptului „O țară două sisteme”. Astfel, în 
1986, China pune la dispoziția Occidentului 200 de milioane de oameni ca forță de 
muncă în aceste regiuni libere. Antreprenorii occidentali în dorința de a produce 
bunuri la costuri minime în ceea ce privește forța de muncă, unii chiar orbiți de 
mirajul unei piețe de desfacere ce pare de neimaginat, au început să-și mute unită-
țile de producție în China. Se pare că, la început, muncitorii chinezi erau plătiți cu 
50 de cenți pe zi. Conducătorii Chinei au împrumutat puțin din modelul folosit de 
Coreea de Sud când a devenit noul tigrișor al economiei din emisfera Sudică, asa 
cum povestește profesorul Ha-Joon Chang (sud-corean) în cărțile sale Samaritenii 
cei Răi, Mitul liberului schimb și Istoria secretă a capitalismului sau 23 de lucruri 
care nu ți se spun despre capitalism.

„O țară două sisteme”, un concept absolut nou, fără să fie cunoscut sau studiat, 
un model ce s-a adaptat din mers, acest Capitalism de Stat a ajuns să fie mai mult 
decât o amenințare pentru liberalismul de tip occidental.

Pe măsura ce occidentalii își mutau producția în China, mici antreprenori chi-
nezi, sprijiniți de stat, își dezvoltau afaceri asemănătoare prin copiere. Au copiat 
tot ce se putea copia, au avut și suficient timp să exerseze până au început să devină 
creativi. Multe din tehnologiile ajunse în China prin relocarea fabricilor de produc-
ție din Occident au fost copiate de chinezi și implementate de antreprenorii lo-
cali chinezi. Oricum, spionajul economic internațional din partea Chinei este unul 
demn de luat în seamă.

Căderea comunismului în Europa de Est în 1989 a dus la un proces de globa-
lizare, de creștere a comerțului cu bunuri, a investițiilor de capital, de migrație a 
forței de muncă și a schimbului de tehnologie și informație.

Din 2001, China a intrat în Organizația Mondială a Comerțului și a promis 
eliminarea oricărei forme de protecționism, dar și de subvenții ilegale.
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Orice economie națională este stimulată de doar patru factori: consumul, in-
vestițiile în afaceri, cheltuielile guvernamentale și exporturile nete.

China a fost sistematic acuzată de practici economice incorecte cu impact pu-
ternic în zona comerțului internațional, cele mai des întâlnite fiind: subvenții ile-
gale pentru export; moneda națională manipulată inteligent și subevaluată masiv; 
falsificarea flagrantă, piratarea și furtul direct al dreptului de proprietate intelec-
tuală; tarifele incorecte și alte restricții la export pentru materii prime cheie de la 
antimoniu la zinc, ca truc strategic pentru a câștiga controlul asupra metalurgiei și 
industriei grele mondiale; prețurile și practicile de dumping ruinătoare, cu scopul 
de a-și înlătura rivalii de pe piața resurselor cheie, pentru ca apoi să practice prețuri 
de monopol; măsuri protecționiste cu scopul de a-i impiedica pe străini să facă vân-
zări pe teritoriul chinez.

În același timp, pentru a primi „intrarea liberă” pe piața internă, orice com-
panie care dorea să escaladeze „Marele Zid al protecționismului” și să vândă pe 
piața locală nu trebuie doar să-și predea propria tehnologie în mâinile partenerilor 
chinezi; companiile sunt obligate să-și mute și facilitățile de cercetare și dezvoltare 
în China.

Locurile de muncă din producția industrială sunt în medie mai bine plătite și 
acesta este motivul pentru care, atunci când se închid sau se mută fabricile, împre-
ună cu ele mor și centrele de vânzare cu amănuntul, cabinetele doctorilor, HoReCa. 
Veniturile colectate din taxe și impozite scad, slujbele și serviciile guvernamentale 
scad și ele.

O bază de producție puternică este determinantă pentru stimularea inovației 
tehnologice. În SUA, uzinele susțin două treimi din întreaga dezvoltare și cercetare. 
Când fabricile pleacă în China, își iau cu ele cheltuielile pentru cercetare. Păstrarea 
fabricilor din industria grea (Boeing, Caterpillar, GM, A.C. Delco) este importantă, 
deoarece un număr semnificativ de alte firme mari și mici depind de afacerea lor. 
În ultimele decenii, în goana după maximarea profitului, unele dintre cele mai mari 
corporații din America și Germania și-au mutat producția în China, unele au fost 
nevoite chiar și cercetarea. Aș aminti Caterpillar, Cisco, General Motors, Microsoft, 
Apple, Ford, 3M, Volswagen, etc.

Reluarea activităților economice anterioare va avea loc cu alte strategii. Cred 
că războiul rece dintre America și China va continua pe o lungă perioadă de timp. 
Nu știm dacă UE, cel mai frumos vis împlinit al europenilor, va rezista acestui șoc. 
Instituțiile sale au fost paralizate, nu a funcționat niciun plan de urgență la nivel de 
Uniune, nu a existat nicio comunicare, fiecare țară a avut strategia proprie. Italia a 
solicitat ajutor de la țările vecine și nu a primit nimic, singura țară care și-a arătat 
disponibilitatea să ofere sprijin a fost China. Probabil Italia va dori să analizeze po-
sibilitatea unui Exit, oricum rigorile impuse de UE nu au fost niciodată pe placul ei.
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Modelul economic are nevoie de o schimbare de paradigmă, nu știu dacă o să 
mai vorbim despre o Piață Liberă (Mâna Invizibilă) despre Comerț Liber. Cred că 
fiecare țară își va analiza în primul rând posibilitatea de a avea capacitatea să-și 
asigure siguranța cetățenilor pe toate planurile prin resurse proprii, revenind la 
măsuri protecționiste.

Cred că avem nevoie de o resetare a instituțiilor internaționale care să suprave-
gheze într-un mod mai activ și operațional viitorul omenirii. Nu știm dacă modelul 
acesta economic mai corespunde unei dezvoltări durabile în echilibru cu natura. 
Schimbările climatice tot mai intense și surpriza acestui virus extins la scală globa-
lă, cu mii de victime, ne obligă să regândim ce fel de relații, de tranzacții economice 
să adoptăm pentru a restabili echilibrul cu natura.

Cu siguranță vom avea nevoie de o autoritate care să supravegheze după mo-
delul activității nucleare și pe cea a activității de cercetare în domeniul virusologiei. 
Erorile în domeniul activității nucleare până în momentul de față au fost simțite la 
o zonă geografică limitată, dar în prezent ne aflăm în fața unui fapt deja împlinit, 
pandemia se extinde la scară planetară. Avem nevoie de o regândire a tututor stra-
tegiilor de apărare în fața acestor amenințări la nivel global, de cooperare internați-
onală atât din punct de vedere științific, cât și la nivel economico-financiar.

Apariția acestui virus (eliminând orice fel de teorie conspirativă) ne obligă să 
regândim relația noastră cu mediul, sigur vom avea o altă atitudine față de calitatea 
lui și mai ales vom promova acele activități economice, mai puțin poluante. Aloca-
rea de resurse cercetării în zona reciclării deșeurilor de orice fel, taxa pe produs ce 
trebuie reciclat și, cel mai important lucru, interzicerea exportului de orice fel de 
deșeu. Fiecare țară să fie responsabilă cu reciclarea propriului deșeu!

Faptul că China a ținut ascunsă această epidemie de la Wuhan, fără să fie în 
stare să izoleze primele surse, a condus la această pandemie.

Cum a fost posibil? Până și ebola din Africa a fost depistată la timpul potrivit 
pentru a nu deveni o pandemie. Raspunsul este simplu, în China nu există demo-
crație, nu există posibilitatea exprimării libere, la apariția primelor semne au fost 
expulzați toți ziariștii occidentali acreditați.

Mai mult, China a devenit atât de mare și de puternică, încât aproape nicio țară 
nu mai are curajul să riposteze față de comportamentul ei.

America este amenințată cu „Opțiunea Nucleară”, acțiune ce ar consta în lichi-
darea rezervelor masive de bonuri de trezorerie, acțiune ce ar declanșa prăbușirea 
dolarului, o cădere a randamentelor obligațiunilor SUA, lovind piața imobiliară și 
împingerea economiei în recesiune.

Prin faptul că a devenit „Fabrica Lumii”, aproape nicio țară dezvoltată cu de-
mocrație autentică nu mai are curajul să aibă atitudine în fața abuzurilor atât față 
de cetățenii chinezi, dar și față de celelalte abuzuri în plan internațional. Contrac-
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tele economice cu China pentru toți cei din G7 reprezintă procente importante din 
PNB sau PIB al țărilor.

În fața acestor costuri economice în prima fază toți au o atitudine de autism.
Indiferent de ceea ce ar dori să facă China în viitor, ea va rămâne principalul 

vinovat pentru prima pandemie ce a oprit în timp activitatea pentru mai mult de 
două treimi din populația globului și încă ne este greu să aproximăm numărul vic-
timelor.

China are tot dreptul la dezvoltare, dar felul în care obține în prezent această 
dezvoltare ucide, atât la interior, cât și la exterior. Ucide la interior prin exploatarea 
fără milă a muncitorilor, prin lipsa protecției la locurile de muncă, prin lipsa nor-
melor de protecție a mediului la standardele internaționale. În China, cea mai mare 
amenințare o reprezintă poluarea. Trebuie să încetăm să gândim că doar China poa-
te salva modelul acesta economic de dezvoltare bazat pe consum. Sunt enorm de 
multe țări care pot oferi o alternativă mult mai sigură. Țările din Africa, America 
Latină, India sunt țări care reprezintă o supapă pentru modelul economic actual.

Sistemul „Capitalism de Stat” conduce la astfel de mutații.
Totul trebuie aliniat cu China, astfel încât să reducem influențele ei negative. 

Dacă nu vom găsi soluții, atunci singura soluție va rămâne să adoptam modelul 
Chinei.

Din păcate constatăm în momente de maximă importanță pentru viața noas-
tră că Europa duce o lipsă fără precedent de lideri. Avem nevoie de o resetare totală, 
sigur lumea de după acest virus va arăta altfel.

Oricum, va fi o schimbare socială și economică și orice încercare de ignorare va 
contracara realitatea economică. Vor fi modificări de comportament, de atitudine, 
și cred că vom resimți și o altă prioritizare a valorilor. Singura soluție va fi un vaccin 
cât mai repede!

Oricum va trebui să punem umărul la oprirea oricărei crize finaciare iminente, 
criză care se va transforma apoi în criza economică. Nu știm dacă sistemul financiar 
va accepta să reia fără urmări activitatea din același punct. Greu de spus fără să fie 
o intâlnire cel puțin la nivel G7 sau G20, fără un plan de tipul Viena 1 sau Viena 2, 
cel ce a funcționat în criza din 2008. Avem nevoie de o solidaritate cum nu a existat 
până acum la nivel internațional.

Oricum ar fi, economia probabil va atinge nivelul de unde a luat shut down în 
următorii zece ani.

Ce vom alege să punem pe primul loc, omul sau capitalul? Ce putem face să 
revenim la aceeași față a lumii? Să tipărim banii necesari sau să sacrificăm întrea-
ga umanitate? Dacă scoatem omul din funcționarea motorului economic, ce mai 
rămâne și cui va folosi? Ce fel de viață economică putem să ne imaginăm acum la 
Cernobîl? Economia nu este o știință, reprezintă o filosofie menită să asigure o dez-
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voltare a umanității pe niște principii sănătoase în acord cu tranzacțiile între noi ca 
indivizi, dar și ca un acord cu mediul ce oferă întregul suport.

Sper să avem înțelepciunea demnă de secol XXI ca aceste situații noi să fie re-
zolvate cu soluții noi fără să apelăm la soluțiile trecutului.

Avem un examen la nivel planetar, sper să învingem partea reptiliană a creie-
rului, sper să facem o alegere între a avea și a fi cu șansa a unui a fi într-o lume cu 
șanse egale pentru noi toți. Testul pentru societatea noastră constă în modul în 
care avem grijă de cei care pierd atunci când societatea se reordonează. Dacă senti-
mentul responsabilității împărtășite pentru cei mai vulnerabili va continua odată 
cu reducerea amenințărilor și dacă vom sacrifica propriile noastre oportunități pen-
tru a-i proteja pe cei ale căror oportunități le sunt luate.

Rămâne să vedem cât de pro uman va fi omul!
Aceasta este fereastra de la care privesc!



Lumea în paradigma distanței sociale?
O perspectivă a consecințelor financiare

Alexandru George Lazăr

Voi trata distanțarea sociala nu prin prisma distantei fizice, deoarece aceasta s-a 
tratat cu mai mare frecventa de către sociologi, ci prin prisma distantei sociale vă-
zută din punct de vedere juridic, referindu-mă la distanțarea socială creata prin 
excluderea financiara a individului ce nu are acces, ca urmarea a acestei crize, la 
sistemele de finanțe si servicii financiare uzuale.

Practic ne interesează sa vedem ce problematică, legat de acesta distantă so-
ciala financiară, poate crea criza COVID si ce instrumente juridice actuale avem 
pentru a diminua aceasta distanta.

Un exercițiu „outside the box” 
Dar, înainte de a trata acest aspect cu uneltele care sunt existente in actualitate si 
anume instituția Microcreditelor si a Instituțiilor Financiare Nebancare, va invit sa 
facem pasul către o analiza „outside the box”, sa ne imaginam ce instituții juridice ar 
putea ameliora aceste noi probleme. După acest prim exercițiu de imaginație juridi-
ca, vom reveni la instituția Microcreditelor si a Instituțiilor Financiare Nebancare. 

Sa ne reamintim ca societatea in care ne desfășuram activitatea, personală și 
profesională, este o ficțiune. Mai bine spus este o ficțiune-consens. Ficțiune per-
fecționata in mii de ani, dar asta nu înseamnă ca nu este ficțiune. Ceea ce vreau sa 
spun, este ca percepțiile sociale și ceea ce este considerat acceptabil sau nu depinde 
de regulile acestei ficțiuni. Acest lucru este identic la orice joc: ne imaginam o ipote-
za, un scop și niște reguli. Jocul este varianta extra-micro a societății.

De ce fac aceasta introducere? Deoarece prin prisma crizei actuale COVID19 
gândesc ca este imperios sa facem pasul sa gândim “in afara cutiei”. Sa plecam de la 
ipoteza ca, la fel ca orice joc, ficțiunea societății se poate modifica depinzând după 
cum schimbam/îmbunătățim regulile de joc.

Din experiența spun, ca in caz de criza, in domeniul Dreptului Obligațiilor, păr-
țile contractante pot invoca ori cauza de forța majora, ori clauza din dreptul roman 
Rebus Sic Stantibus ori, in drept internațional privat, clauza de Hardship.
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Atenție acestea trei sunt opțiuni date de Drept ca sa echilibreze talerele unei 
balanțe in situație de criza. Dar, ca multe instituții de Drept, nu sunt perfecte; nu 
sunt matematice. Depind de puterea se decizie a părților- acestea trebuie sa fie de 
acord- iar dacă nu exista consens se ajunge in instanța. In instanța iarăși nu putem 
vorbi de o dreptate solomoniacă căci ea exista doar in Biblie.

O alta opțiune ar fi sa aplicam reguli precum cele din jocuri banale ca Mono-
poly; handbal; miuța? Adică sa rupem paradigma și sa aplicam butonul de STOP 
JOC in viață reala.

Aceasta este doar idee ce va trebui îmbunătățită, pe care o voi dezvolta in vi-
itorul apropriat din punct de vedere juridic, si ce trebuie avizata si din punct de 
economic. Dar, in mare, dacă situație specială o cere, de ce nu putem avea și adopta 
un mecanism de PAUZA? Acest mecanism ce ar însemna? Efectiv congelarea tutu-
ror relațiilor. Toți participanții la traficul social/economic continua cu normalitate 
activitatea dar se sistează orice obligație de a efectua plăti. Orice obligație de plata, 
la nivel mondial, macro și micro se îngheață. Dar, aici vine punctul inovator, cu 
toții continuam activitatea- in limita posibilului-. Astfel, întrebarea vine: dacă sis-
tam plăti cum achiziționăm produsele de baza (apa, mâncare, electricitate, internet 
etc.)? Acestea, pe o scurta perioada, s-ar achiziționa tot fără a efectua plăti, dar 
toate aceste achiziții ar trebui raționalizate- evident acest punct va fi unul foarte 
controversat-.

Astfel, după perioada crizei, antreprenorul are același Cash flow, angajatul are 
același loc de munca, banca are aceleași credite și debite. Doar ca, in mod excepțio-
nal, totul s-a congelat pentru un timp determinat. Am putea spune ca ar fi precum 
o călătorie in timp.

Repet, aceasta viziune este una embrionara ce trebuie aprofundata și dezvolta-
tă dar am convingerea ca va fi un mecanism ce se va utiliza in viitor.

Dacă nu vom crea mecanisme precum cel indicat, vom ajunge la situații pre-
cum cele menționate in titlu: de distanța socială. 

Micro-credite sociale
Terminând cu gândirea „outside the box”, revenim la instituția existenta si anume 
la Micro-credite Sociale. Crizele produc distanța socială nu doar fizica ci și economi-
că. Ajungem sa vedem in societate așa numiții excluși financiar. Pare puțin dar este 
vorba practic, in momentul in care o persoana este exclusă financiar, de moartea ci-
vilă a cetățeanului. Precum in Grecia antica când erai alungat din cetate. Dacă nu ai 
acces la finanțe, la credit, la cărți de credit/debit ești EXCLUS și nu iți poți exercita 
liber drepturile ca cetățean.

Aici exista o solutie: MICROCREDITELE și Instituțiile Financiare Nebancare 
(IFN). Nu mă refer creditul de nevoi personale. Tocmai pentru a evita confuzia, 
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doctrina a decis sa schimbe denumirea oficială și sa le numească MICROCREDITE 
SOCIALE.

Ce funcție au acestea? De ce trebuie sa le folosim? Exista reglementări la nivel 
UE?

Din punct de vedere al structurii economice și al orientării sociale putem dife-
renția intre doua sisteme sau modele europene de micro-finanțare, urmând pașii 
doctrinei europene  specializate in micro-finanțe si finanțe sociale, experții in sec-
tor si incipienta literatura juridica. Aceste doua modele sunt  sistemul francez, sau 
occidental, si sistemul romanesc sau oriental. Mă remit la considerațiile doctrinale 
deja făcute in lucrări anterioare [LAZAR (2017): 35; MEAGHER et al. (2006): 67, 
93; UMARJI (2011) sec. I; SMARANDACHE (2014); IBÁÑEZ (2015): 45; (2014 b), 
passim; (2012): 502, 504].

Trebuie sa reamintim obiectivul micro-finanțelor sociale. Acesta se fixează in 
baza unei realități existente si probleme reale existente: SĂRĂCIA1. Conform da-
telor disponibile, sărăcia a crescut exponențial după criza din 2008, deci așteptăm 
o creștere după aceasta criza din 2020. In alte zone, Asia, Africa, America Latina 
sărăcia afectează si mai multe persoane 2. Dar asta nu face sa dispară problema in 
cadrul European.

Avem unelte la nivel european? Răspunsul este afirmativ, dar nu exista unifor-
mitate. Astfel instrumentul Instituțiilor Financiare Nebancare si a Microcreditelor 
Sociale estre reglementat doar in 4 state iar in restul nu. Acestea sunt: Romania, 
Franța, Italia si Irlanda.

In cadrul sărăciei, găsim persoanele excluse social din punctul de vedere finan-
ciar3. Excluderea financiara naște când cetățeanului nu ii mai este permis sa aibă 
acces la moduri de plata si la servicii financiare. Conform Centro Walras: “O persoa-
nă se afla in situație de excluziune bancara si financiară in momentul in care suporta o 
bariera pentru practicile bancare si financiare ce nu ii permit sa desfășoare o viață sociala 

1   Conform INS Spaniol indicele de risc de sărăcie in Spania in 2018 depeșau 22% https://www.
ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=4f7e-
7b429c56ccbc4bf56b3e93ebc47, ACCESAT 21,01.2019. “La población de ingresos por debajo del 60% 
del ingreso mediano (riesgo de pobreza) se sitúa en 22,3%”. La nivel UE următoarele sunt indicativele de 
peroane ce nu pot manca carne, pui sau peste măcar o data la 2 zile in 2016 conform EUROSTAT: de la 
maximul 34,6% in Bulgaria iar la celălalt extrem 1,3% Suedia. Spania se afla la 2,9%.

2   Conform datelor ONU: https://elpais.com/elpais/2018/09/20/planeta_futu-
ro/1537441680_635893.html, Accesat la data de 22.01.2109

3   In acest aspect, v. Mendizabal Zubeldia A., Mitxeo Grajirena J., Olasolo Sogorb A., Zubia 
Zubaurre M., “Reflexiones sobre el origen y las implicaciones de la exclusión financiera”, University, 
Society and Global Markets, Ed. European Academic Publishers, España, 2008, pág. 209 
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normala in cadrul societății sale.”4. Micro-creditele sociale sunt unealta de a lupta 
împotriva acestei excluderi sociale5.

Trebuie avut in vedere ca, instituția trebuie perfecționata la nivel european si 
eliminate problemele actuale. Sa nu uitam ca la nivel internațional in tari precum 
Méxic, India sau tari din Asia aceste instrumente au dat naștere la tragedii si mai 
mari, cauzate de dobânzile abuzive, ce au dus la valuri de sinucideri6.

De asemenea, sa nu uitam ca micro-finanțările sociale sunt oferite cu scopul 
ca persoana exclusa sa poată reintra in circuitul economic: astfel sa își înființeze 
o micro afacere. Prin urmare ar fi un important impuls pentru antreprenoriatul la 
nivel mic si mijlociul la nivel european incluzând sectoarele cele mai defavorizate 
[cf. ÁLVAREZ IZQUIERDO (2011); LACALLE y RICO (2012); DURÁN (2013)].

Pe de alta parte, legat de acestea sa nu uitam importanta mediilor tehnologice 
ce permit socializarea creditului prin intermediul participării contractuale colective 
[dezvolta CARPI (2014): 50-56]. 

În concluzie, avem o problemă ce este urgenta si ne apasă: distanțarea sociala 
din punct de vedere financiar, ce poate fi soluționată cu instituția de micro-credi-
te sociale, dar din cauza lipse de reglementări la nivel internațional si european 
unealta nu este folosită la randamentul sau optim pentru a garanta incluziunea 
financiară a cetățenilor excluși. Alt aspect important: Romania este pioniera in 
a avea o norma legata de aceasta instituție la nivel European (in celelal-
te 3 state sunt norme adiacente nu specifice). Ar trebui sa profităm sa luam 
initiativa, sa o perfecționam si sa fie folosită, ulterior, ca model pentru celelalte 
state UE. Instituție care trebuie sa ne reamintim s-a născut in India, in 1974, iar 
părintele acestei instituții este PROF. MUHAMMAD YUNUS, fondatorul Gram-
men Bank in India. 
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După coronavirus

Sorin Cucerai

SARS-CoV-2, virusul care a provocat actuala pandemie de COVID-19, nu este pri-
mul virus care s-a transmis de la animale la om. Înainte de COVID-19 am avut boala 
Marburg, Ebola, MERS și SARS, toate cauzate de virusuri care au făcut saltul de la 
animalele-gazdă la om. Pentru niciunul dintre aceste virusuri organismul uman nu 
avea – și nu are – mecanisme naturale de apărare, așa cum are, de exemplu, pentru 
virusurile care provoacă răceala comună.

Mai mult, pentru niciunul dintre aceste virusuri nu au fost încă descoperite 
vaccinuri sau alte forme de tratament. Asta deși boala Marburg, de exemplu, e cu-
noscută din anii ’60, iar Ebola din anii ’70 ai secolului trecut.

Pentru toate aceste infecții virale, singura modalitate eficientă de contracarare 
rămâne prevenția, care se realizează prin măsuri de igienă (spălarea frecventă a 
mâinilor, de exemplu) și prin impunerea de măsuri de distanțare socială.

Până la COVID-19 am avut noroc, în sensul că virusurile care provoacă boala 
Marburg, Ebola, MERS sau SARS sunt mai puțin contagioase decât SARS-CoV-2. În 
consecință, ele nu pot provoca decât epidemii, cu focare relativ ușor de localizat și 
de controlat. Iar aceste epidemii nu pot genera decât cel mult probleme locale, pen-
tru care comunitatea internațională este mai mult decât pregătită să le facă față. 
Nici măcar recuperarea economică a țărilor afectate nu ridică probleme serioase.

Acum însă, inevitabilul s-a produs. Avem de-a face tot cu un virus transmis de 
la alte animale la om, dar a cărui putere de contagiune este foarte ridicată, așa încât 
e capabil să genereze o pandemie. 

De la boala Marburg încoace, omenirea stătea pe o bombă cu ceas, care a explo-
dat în 2019. Fiindcă trecerea virusurilor de la alte animale la oameni e din ce în ce 
mai frecventă (din cauza distrugerii de către oameni a habitatelor naturale ale altor 
specii, ceea ce face ca pentru o perioadă de timp interacțiunile dintre respectivele 
specii și oameni să crească) – și era doar o chestiune de timp până când unul din-
tre aceste virusuri să capete potențial pandemic. S-a întâmplat ca acest virus să fie 
SARS-CoV-2, ajuns la oameni de la o specie de lilieci, prin intermediul pangolinilor.
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Epidemia de SARS, provocată de SARS-CoV-1, o rudă a virusului care a provo-
cat COVID-19, a fost – sau ar fi trebuit să fie – un semnal de alarmă. SARS-CoV-1 a 
ajuns la oameni de la aceeași specie de lilieci ca și SARS-CoV-2, dar prin intermediul 
zibetelor. 

Din fericire pentru noi, SARS-CoV-1 este mai puțin contagios decât urmașul 
său SARS-CoV-2, așa încât nu poate provoca decât epidemii. Până în prezent, el nu 
a provocat decât o singură epidemie, între 2002 și 2004, care a afectat în pricipal 
China, dar și (mai puțin sever) alte 28 de state.

Din acest moment însă, ne putem oricând aștepta la o nouă astfel de pande-
mie, provocată fie tot de SARS-CoV-2, fie de alt virus cel puțin la fel de contagios. 
Și, cum pentru astfel de virusuri nu există nici imunitate naturală și nici tratament, 
singura noastră apărare împotriva lor constă în măsuri de igienă și în impunerea 
distanței sociale, pentru a întrerupe lanțul de transmisie.

Doar că impunerea distanței sociale a condus, inevitabil în actualele condiții, la 
colaps economic. Cererea de bunuri și servicii a scăzut brusc și sever, rețele globale 
de producție și de distribuție s-au destructurat aproape instantaneu – și așa mai 
departe.

Pentru viitor, va trebui să gândim sisteme noi, astfel încât distanțarea socială 
să nu mai poată provoca șocuri de o asemenea amplitudine – fie și pentru simpul, 
dar gravul motiv că, dacă lucrurile rămân la fel ca înainte de COVID-19, și dacă 
peste 5-10 ani ne vom confrunta cu o nouă pandemie, omenirea riscă să intre în 
colaps civilizațional. 

În condițiile de acum, pur și simplu nu ne putem permite două pandemii care 
să necesite distanțare socială la un interval relativ scurt una de alta. Actualul nostru 
tip de civilizație nu poate supraviețui unui astfel de șoc. Iar prima lovitură am înca-
sat-o deja. A doua poate veni oricând. Iar dacă între cele două lovituri nu schimbăm 
ce e de schimbat, civilizația așa cum o știm va fi pierdută. Vom reveni la variante 
de civilizație tribală pe care le credeam nu doar de mult dispărute, ci și imposibil 
de resuscitat. Prin urmare, fereastra de oportunitate pe care o avem la dispoziție 
este una extrem de restrânsă, ceea ce ne obligă la schimbări fundamentale într-un 
termen scurt de timp.

Unele astfel de schimbări erau deja necesare de multă vreme. Altele au devenit 
posibile doar recent (de aproximativ 20 de ani) sau foarte recent (de aproximativ 
5-10 ani) – dar simpla inerție socială, cuplată cu rezistența la schimbare care se 
dezvoltă natural în orice sistem care are deja o rutină de funcționare, au făcut ca 
schimbările respective să nu se producă până acum (sau cel puțin să se producă 
într-un ritm foarte lent).

Dacă însă ne uităm la tehnologiile deja disponibile și înțelegem că schimbarea 
trebuie să se producă în sensul creșterii capacității de a menține distanța socială 
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oricând este nevoie de această măsură – limitând în același timp la maximum po-
sibil scăderea cererii de bunuri și servicii, deci posibilitatea unui colaps economic 
– vom înțelege și schimbările care vor avea loc în viitorul apropiat. Cu alte cuvinte, 
vom putea anticipa încă de pe acum lumea de după coronavirus.

Cum va arăta așadar această nouă lume?
În primul rând, ea va fi mult mai digitalizată decât cea de până acum – pentru 

că digitalizarea permite menținerea interacțiunilor dintre oameni, dar și crearea 
unei distanțe fizice între ei. Cu alte cuvinte, ea permite funcționarea organizațiilor 
(publice sau private) în condiții de distanțare socială.

După coronavirus vom vedea așadar din ce în ce mai multe guverne virtuale – 
guverne care își îndeplinesc funcțiile atribuite lor prin Constituții fără să fie nevoie 
ca membrii lor să se reunească într-un sediu fizic și să discute față în față. 

La fel, vom vedea din ce în ce mai multe parlamente virtuale. Nu va mai fi 
nevoie ca parlamentarii să se reunească într-o clădire pentru a dezbate și a vota 
proiecte de legi. Va fi suficient ca ei să se reunească virtual, pe o platformă digitală. 
Cum deplasarea la sediul în care rezidă puterea politică (de regulă, capitala statului) 
nu va mai fi necesară, parlamentarii își vor putea dedica mai mult timp activităților 
din circumscripția în care au fost aleși.

Iarăși, digitalizarea administrațiilor publice locale și centrale va deveni parte 
din standardele de bună guvernare, pentru ca cetățenii să poată avea acces non-
stop și de la distanță la serviciile publice de care au nevoie.

În fine, alegerile însele vor deveni virtuale, în sensul că votul electronic va de-
veni noua normă, pentru a evita aglomerările fizice din secțiile de votare tradițio-
nale – și, mai ales, pentru a ne putea exercita dreptul de vot și dreptul de a fi ales 
chiar și în condiții de pandemie.

Dincolo de virtualizarea guvernelor, a parlamentelor, a administrației publice 
și a alegerilor, telemunca și serviciile de teleșcoală și de telemedicină vor deveni 
noul normal. Munca la sediul firmei va ajunge să fie o excepție destinată exclusiv 
celor care nu-și pot desfășura activitatea de la distanță –iar numărul acestora va 
scădea constant, firmele renunțând treptat la personalul care nu-și poate desfășura 
activitatea decât la sediu sau la punctul de lucru, înlocuindu-l fie prin automatizare 
și robotizare, fie prin achiziția de boți (de programe digitale capabile să producă 
servicii pe care până relativ recent doar oamenii le puteau produce). 

Și fiindcă am amintit de robotizare, vom vedea un avans remarcabil în produc-
ția de roboți înzestrați cu inteligență artificială și capabili de auto-învățare – roboți 
care pot interacționa cu ființele umane într-un mod care are sens pentru acestea 
din urmă. Astfel de roboți vor fi tot mai folosiți în spitale (pentru că nu se pot 
îmbolnăvi și pot fi decontaminați extrem de ușor), dar și în alte locuri (hoteluri și 
restaurante, de exemplu, sau cămine de bătrâni), sau pentru alte tipuri de servicii 
(livrări la domiciliu etc.).
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Alte tehnologii deja disponibile astăzi vor lua avânt la rândul lor. Vehiculele 
fără șofer, de exemplu, vor deveni normă, pentru ca lanțurile de distribuție de bu-
nuri să nu mai poată fi întrerupte (fiindcă, la fel ca roboții, vehiculele pot fi foarte 
ușor decontaminate).

Din același motiv vom vedea căzând interdicția de a utiliza drone comercia-
le – cel puțin pentru distribuția locală de bunuri. În câțiva ani de acum înainte, 
industria transporturilor și a curieratului va arăta cu totul altfel decât cea de azi, 
fie și pentru motivul că cea de azi era oricum extrem de învechită: în structura ei și 
în modul de operare, ea nu diferă semnificativ de industria transporturilor din anii 
’30-’40 ai secolului trecut, deci funcționa oricum ca un fel de fosilă vie.

În 2025 vor fi deja destule țări în care, de exemplu, o persoană va interacționa 
prin videoconferință cu medicul său de familie. Acesta îi va prescrie o rețetă pe care 
o va trimite online celei mai apropiate farmacii de locuința persoanei respective și 
care va avea în stoc medicamentele prescrise. Farmacia o va notifica instantaneu pe 
respectiva persoană de primirea rețetei. Persoana va plăti online și va primi medi-
camentele cu ajutorul unei drone.

Dincolo de rețelele de distribuție, într-o pandemie pot fi destructurate și rețele 
de producție, așa cum s-a văzut în cazul COVID-19. Pentru a fi evitat acest lucru, 
va lua avânt producția și îmbunătățirea imprimantelor 3D – o tehnologie de care 
dispunem deja, dar care e departe de a-și fi atins potențialul.

Practic, tot ce va putea fi manufacturat cu ajutorul imprimantelor 3D, va fi ma-
nufacturat în felul acesta. Vechile moduri de producție industrială sunt dependente 
de lanțuri de producție care pot fi destructurate. Producția prin intermediul impri-
mantelor 3D nu suferă de acest risc, pentru că, în ultimă instanță, tot ce trebuie 
transmis imprimantei e un soft, nu un bun fizic. 

În acest fel, producția oricărui bun va putea fi, în cele din urmă, delocalizată și 
relocalizată cu costuri aproape inexistente: dacă localitatea X intră în carantină, de 
exemplu, producția va putea fi relocalizată în localitatea vecină aproape imediat. 
Fiindcă, spre deosebire de producția industrială tradițională, producția prin inter-
mediul imprimantelor 3D este una de tip rețea: în orice moment poate fi adăugat 
un nou nod în rețea.

Firește, universalizarea folosirii imprimantelor 3D va avea un impact masiv 
asupra industriei transporturilor. Cu ajutorul acestei tehnologii, orice bun va putea 
fi produs practic oriunde, fără să mai fie nevoie, ca acum, să-l produci într-un loc și 
ulterior să-l transporți pentru vânzare în alt loc. 

Renunțarea la producția de bunuri prin modelul producției de fabrică (modelul 
standard de producție industrială din 1920 încoace, el însuși un model deja înve-
chit), va genera o serie de schimbări economice și sociale dintre care multe nu pot 
fi încă anticipate. Dar unele astfel de schimbări pot fi deja anticipate, iar o astfel de 
schimbare va fi egalizarea fără precedent a condițiilor de viață la nivel global.
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Lumea de după coronavirus este – va trebui să fie, dacă ne dorim progresul 
civilizației și nu colapsul ei – o lume profund digitalizată, care va folosi semnificativ 
mai mult decât cea actuală inteligența artificială, noi tehnologii (vehicule fără șofer, 
drone comerciale, boți) și noi moduri de producție (imprimantele 3D). Doar în felul 
acesta vom putea menține distanța socială fără să afectăm producția și distribuția 
de bunuri și servicii – și, mai ales, fără să afectăm exercitarea drepturilor funda-
mentale și bunul mers al instituțiilor democratice.

Într-un sens, diferența dintre noua lume și cea actuală seamănă foarte mult cu 
cea dintre lumea industrială și cea preindustrială. Din această perspectivă, schim-
barea nu poate fi catalogată altfel decât revoluționară: diferența dintre cele două 
lumi nu este una de grad, ci una de natură, fiindcă multe sisteme și procese vor 
arăta fundamental diferit față de sistemele și procesele actuale.

De aceea, actualele diferențe de dezvoltare dintre state devin brusc irelevante: 
noua lume este nouă pentru absolut toate societățile. Iar în cursa pentru a ajunge 
în această nouă lume este mult mai greu să fii lăsat în urmă.

În primul rând, chiar dacă unele state vor lua un avans mai mare decât altele 
în cursa pentru implementarea noilor soluții, transferul de tehnologie digitală este 
mult mai simplu și mai puțin costisitor decât cel de tehnologie industrială. De ace-
ea, statelor rămase în urmă le va fi mult mai ușor să recupereze decalajul.

În al doilea rând, lumea industrială era în primul rând o lume a națiunilor, 
fiecare stat încercând să-și protejeze industria proprie pentru a dobândi avantaje 
competitive în raport cu alte state, de care să se folosească pentru a avea acces la re-
surse de materie primă. Nu întâmplător lumea industrială s-a construit pe politici 
de tip imperialist. Cu alte cuvinte, lumea industrială a fost o lume ierarhică și con-
flictuală, în care deținătorii de capital industrial îi controlau pe deținătorii de ma-
terii prime, care le erau subordonați politicește. Indiferent de forma de organizare 
a economiei (capitalistă sau socialistă), am avut astfel state considerate „puteri” și 
state considerate „clientelare”. 

Prin contrast, lumea digitală este prin natura ei o lume deschisă, globală, trans-
națională. O lume digitală este cu atât mai funcțională cu cât digitalizarea este mai 
răspândită. În consecință, chiar dacă unele state se vor digitaliza mai repede decât 
altele, interesul strategic al statelor digitalizate va fi acela de a le digitaliza și pe cele 
rămase în urmă, pentru a le aduce la același nivel cu ele – din exact același motiv 
pentru care interesul strategic al statelor industrializare era, dimpotrivă, să le do-
mine pe cele neindustrializate: spre deosebire de resursele industriale, resursele 
digitale sunt potențial infinite – și nu poți avea cu adevărat acces la ele decât dacă 
digitalizezi cât mai mult din lume.

Pe scurt, dacă în lumea industrială interesul strategic era conflictul și domina-
rea, în lumea digitală interesul strategic al statelor este cooperarea și transferul de 
resurse, pentru că doar în felul acesta poți căpăta acces la resurse digitale sporite. 
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Filosofia fundamentală a lumii digitale este sharing-ul, colaborarea în sistem 
open source. Iar asta face, cum spuneam, ca statele puternic digitalizate să fie direct 
interesate să investească în digitalizarea celorlalte state, pentru ca noi nuclee de 
inteligență creativă să se poată alătura nucleelor deja create de ele. Internetul nu 
are nicio valoare dacă e o rețea folosită de doar o sută de oameni inteligenți – dar 
devine absolut fundamental pentru dezvoltarea tuturor dacă se transformă într-o 
rețea folosită de un miliard de oameni de toate felurile, fiecare dintre ei putând 
contribui liber la dezvoltarea ulterioară a rețelei.

Toate cele de mai sus reprezintă stimulente puternice pentru ca digitalizarea, 
odată începută, să se răspândească rapid pe tot globul, astfel încât toate societățile 
să ajungă să se bucure, într-un interval relativ scurt de timp, de condiții de viață 
relativ apropiate. Pe scurt, dacă vom supraviețui noului coronavirus, vom fi mar-
torii celei mai rapide și mai masive scăderi a decalajelor de dezvoltare din istoria 
umanității.

În plus față de toate acestea, generalizarea producției prin intermediul impri-
mantelor 3D va schimba fundamental dinamicile de dezvoltare. În teoriile clasice 
ale dezvoltării ni se spune, pe bună dreptate, că geografia contează. Dacă un stat 
este înconjurat de state subdezvoltate și distanța față de statele dezvoltate este 
mare, statului respectiv îi va fi foarte greu – la limită imposibil – să creeze o econo-
mie dezvoltată, din simplul motiv că rutele dintre el și statele dezvoltate sunt lungi, 
dificile și costisitoare, așa încât nu pot fi folosite pentru un schimb semnificativ și 
constant de bunuri și servicii între cele două părți.

Acesta este unul dintre principalele motive (dar, fără îndoială, nu și singurul) 
pentru care statele din Africa subsahariană (sau din Asia Centrală) sunt subdez-
voltate, sau cel mult mediu dezvoltate. Chiar dacă piețele respective ar fi deschise, 
chiar dacă liderii politici locali ar fi cu toții în favoarea libertății economice și a co-
merțului liber (ceea ce, de multe ori, nu este nici pe departe cazul), distanța foarte 
mare dintre respectivele țări și centrele lumii dezvoltate, și infrastructura precară 
(și uneori chiar nesigură) de transport, fac ca interacțiunile comerciale susținute 
între statul respectiv și lumea dezvoltată să fie în bună măsură prohibitive.

Pentru orice lider care își dorește dezvoltarea economică a țării sale, geografia 
poate fi un blestem – un handicap extrem de dificil de depășit.

Atât digitalizarea, cât și producția de bunuri prin intermediul imprimantelor 
3D fac ca geografia să devină în bună măsură irelevantă. Distanțele fizice și dificul-
tatea de a le parcurge nu mai înseamnă nimic. Când produci ceva la o imprimantă 
3D, produci în ultimă instanță un soft – care instruiește orice altă imprimantă 3D 
din lume să producă exact același lucru exact în același fel și care poate fi transmis 
cvasi-instantaneu oriunde în lume prin intermediul internetului.

Un uzbek din Samarkand își va putea comanda o pizza de la o pizzerie din 
Roma și va primi instantaneu softul cu care să și-o producă la imprimanta lui 3D, 



1824 /Caiet documentar 5 Calitatea vieții

iar un new-yorkez își va putea comanda o cămașă tradițională ghaneză – și, la fel, 
va primi instantaneu softul cu care să și-o producă. 

Producția de bunuri prin intermediul imprimantelor 3D, fiind indiferentă față 
de distanțele fizice, permite ca schimburile de bunuri să poată avea loc de oriunde, 
ceea ce oferă fiecărei economii șanse de dezvoltare pe care multe dintre ele acum nu 
le au. Asta cu atât mai mult cu cât costurile de producție scad semnificativ, nemaifi-
ind nevoie de producerea și stocarea unui număr foarte mare de bunuri. E suficient 
să produci un singur exemplar dintr-un anumit bun – și softul necesar producerii 
lui. Bunul respectiv va putea fi ulterior reprodus de oricine și-l dorește, oriunde s-ar 
afla. Ideea însăși de producție de masă își va schimba radical sensul.

Pentru ca toate cele de mai sus să devină posibile, este evident necesar ca in-
ternetul să devină accesibil oricui. Asta înseamnă, pe de o parte, că în noua lume 
dreptul de acces la internet va deveni un drept fundamental al omului, alături de 
dreptul la viață, dreptul de vot sau dreptul la locuire, de exemplu. 

De aici nu rezultă neapărat că internetul ar trebui să devină un bun public, ase-
menea justiției sau educației bunăoară, un bun care să fie furnizat (eventual gratuit) 
de autoritățile publice. Internetul va putea fi livrat ca până acum, pe o piață concu-
rențială – și nu doar prin intermediul rețelelor fixe sau mobile, ci și prin intermediul 
sateliților. Dar rezultă fără dubiu că dacă unui om îi va fi interzis (sau limitat) accesul 
la internet, prin aceasta îi va fi încălcat (sau limitat) un drept fundamental.

Pe de altă parte, asigurarea accesului la internet presupune accesul la servicii 
de alfabetizare digitală – fiindcă, așa cum am spus, digitalizarea este cu atât mai 
valoroasă cu cât este mai răspândită.

Firește, toate acestea, de la drone comerciale la roboți umanoizi și de la digi-
talizarea administrației (publice și private) la producția de bunuri cu ajutorul im-
primantelor 3D, presupun un șoc cultural – peste care unii vor trece mai ușor, iar 
alții mai greu. Cu atât mai mult cu cât astfel de schimbări dramatice se vor petrece 
într-un interval de timp relativ scurt, tocmai pentru ca omenirea să poată face față 
unei viitoare pandemii. 

Trendul către adoptarea și generalizarea acestor noi tehnologii și sisteme de 
interacțiune și de producție era oricum prezent, dar el va fi mult accelerat dintr-un 
motiv cât se poate de urgent: asigurarea supraviețuirii oamenilor în condiții de 
pandemie produsă de un virus transmis brusc de la alte specii de animale la oameni. 

Cealaltă opțiune e întoarcerea la civilizația tribală – fiindcă tipul actual de civi-
lizație nu va putea rezista șocului unei a doua pandemii. Pe scurt, nu avem de ales 
decât fie să mergem înainte, să introducem reforme radicale care să permită distan-
țarea socială fără afectarea stilului modern de viață, fie să dăm înapoi, să regresăm 
la nivelul civilizației tribale.

A doua opțiune este infinit mai greu tolerabilă decât prima. Oricum ar fi însă, 
lumea de după coronavirus nu va mai fi cea de dinainte de el.
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integrată, cu subiecte variate ce țin de mediu, transport, regenerare 
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Sergiu Manea este Președinte Executiv, Președinte al Comitetu-
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negocierile cu autoritățile române privind numeroasele inițiative le-
gislative privind mediul de afaceri din România. Ionut este un pionier 
al practicii de stabilire a prețurilor de transfer în România, fiind unul 
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Politehnica din București, unde a obținut licența și masteratul în in-
ginerie. 

Roxana Voicu-Dorobanțu este conferențiar în cadrul Facultății de 
Relații Economice Internaționale, din Academia de Studii Economice 
din București, doctor în economie și cercetător post-doctoral în cadrul 
unui proiect al Academiei Române, cu specializări la nivel național și 
internațional. 

Mădălin Blidaru este doctorand în Științe Politice, specializat în re-
lații internaționale și politica externă a Uniunii Europene, în cadrul 
Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Deține 
un master în Studii de muncă. În 2017, a făcut partea din echipa care 
a realizat agenda de tineret pentru reuniunea la nivel înalt între Uniu-
nea Africană și Uniunea Europeană. 

Mugurel Rădulescu este pasionat de relaţii internaționale încă din 
vremea adolescenței, când era un ascultător fidel al posturilor popu-
lare înainte de 1989 – Vocea Americii, BBC, Europa Liberă. A fost zia-
rist de relaţii internaționale, apoi a activat de peste 20 de ani în relații 
publice, relații guvernamentale, management și consultanță, pe care a 
acumulat-o lucrând pentru organizații locale și multinaționale, în Ro-
mânia, la Bruxelles, Europa de Sud-Est, Caucaz și Asia Centrală. 
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Loredana Radu este conferențiar universitar doctor și Director al 
Departamentului de Comunicare în cadrul Facultății de Comunicare 
și Relații Publice (SNSPA). 

Corina Vințan este fondator și CEO Links Associates, companie de 
comunicare strategică, afiliat Edelman. Specializată în public affairs, 
relaționare cu media, branding și comunicare corporate, Corina a con-
siliat companii și clienți cu impact mare la nivel național, din industrii 
precum: minerit, petrol și gaze, real-estate, retail, farma, FMCG, mass 
media, diplomație publică și instituții neguvernamentale. 

Radu Magdin este analist, consultant și trainer global. A lucrat 5 ani 
la Bruxelles 2007-2012 și ulterior a consiliat 2015-2017 Premieri în 
România și Moldova. Este cel mai citat analist român în presa străină 
în ultimii ani și a lucrat ca trainer de leadership și comunicare în mai 
mult de 15 state. 

Dan Cărbunaru este corespondent la Bruxelles pentru Calea Eu-
ropeana, acreditat pe termen lung la Instituţiile UE si a relatat, ca 
membru al delegației romane de presa acreditate pe lângă Președinția 
României, cele mai importante momente după aderarea României la 
UE. 



BIOGRAFII / 1833

Ionela Maria Ciolan este cercetător al Centrului de Studii Strategice 
din cadrul SNSPA. Aria de expertiză cuprinde: Politica de Vecinătate a 
UE, NATO și Relațiile UE-Rusia. 

Robert Lupițu este redactor-șef Calea Europeană, specialist în relații 
internaționale, jurnalist în afaceri europene și doctorand în domeniul 
reasigurării strategice a NATO. 

Radu Albu Comănescu este lector la Facultatea de Studii Europene 
a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A absolvit Studiile Euro-
pene în 2002 la Cluj și masterul Intelligence de l’Europe la Paris-Est/
Marne-la-Vallée (profil geopolitică, cultură și identităţi). Doctor în is-
torie (2013). Predă cursuri legate de designul instituţional al Uniunii 
Europene, guvernanţă și tipuri de integrare europeană, diplomaţie 
culturală și negocieri. Este co-fondator al Cluj Business Forum, plat-
formă creată pentru organizarea unei serii de întruniri cu grupuri de 
afaceri și think-tank-uri în afara ţării. Editorialist la „Ziua de Cluj”.

Alexandru Grumaz este general locotenent în rezervă, absolvent 
al Universității de Apărare a SUA și a programului Senior Executives 
Programme in National and International Security, John F Kennedy 
School of Government, Harvard University. Fost Consul General al 
României la Shanghai, generalul a ocupat poziții importante în Minis-
terul Apărării Naționale ca șef al Direcției de Management al Resurse-
lor pentru Apărare, director al Directoratului de Planificare Integrată 
a Apărării sau Inspector pentru armamente. Grumaz a ocupat poziția 
de prim-adjunct al Directorului STS, fiind specialist în telecomunicații. 
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Andrei Caramitru este specialist in industria tech și în Corporate 
Finance, colaborând cu clienți globali în peste 30 de țări. A lucrat16 
ani pentru McKinsey și doi ani pentru Boston Consulting Group, două 
dintre cele mai influente firme de consultanţă în management strate-
gic din lume. Ulterior, a fondat Kessel Run Ventures, o companie de 
startup-uri în Olanda, care își propune să dezvolte de la zero companii 
cu o componentă fundamental digitala, asigurându-le finanțarea și re-
sursele necesare expansiunii.

Denisa Dan este un tânăr profesionist în sectorul public și doctoran-
dă a Universității din București, unde le vorbește studenților despre 
politici publice și comunicarea organizațională. Cu o experiență de 5 
ani în administrația publică centrală, interesele sale sunt legate, în 
prezent, de managementul schimbării, elaborarea politicilor publice 
și dezvoltarea regională. Misiunea Denisei este să ajute instituțiile 
publice să lucreze mai inteligent, să fie mai prietenoase și să-și înde-
plinească potențialul de a îmbunătăți viața pentru cetățenilor. De-a 
lungul timpului, Denisa și-a dedicat timpul liber pentru a încuraja dez-
voltarea spiritului civic în comunitate și responsabilitatea socială, prin 
cursuri și proiecte de educație non-formală pentru tineri. 

Cristina Crețu fondatoarea evenimentului TEDxObor – o platformă 
de comunicare oferită acelor români talentați, plini de ambiție, des-
chiși către lume, toleranți, implicați în voluntariat și în cauze sociale 
și civice. A studiat la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din 
București și deține un Master în Managementul Proiectelor.

Alexandru Georgescu este expert în cadrul Departamentului de Se-
curitate Cibernetică și Infrastructuri Critice din cadrul ICI București. 
Este expert în protecția infrastructurilor critice, relații internaționale 
și probleme de securitate. Are o educație eclectică și o puternică expe-
riență internațională interacționând cu organizații internaționale și 
think tank-uri din UE, SUA și China și publicând articole în jurnale și 
cărți de profil. A studiat economie apoi geopolitică și are un doctorat 
în domeniul protecției infrastructurilor critice. 
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Radu Carp este profesor la Facultatea de Științe Politice, Universita-
tea din București, Director al Școlii Doctorale de Știinţe Politice. Doc-
tor în drept al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2002). 
MA în studii europene și relații internaționale, Institut Européen des 
Hautes Etudes Internationales, Nisa (1996).

Daniela Șerban, Președinte, Co-Fondator Asociația VERTIK pentru 
Viitor – un grup de inițiativă în politici publice, care își propune să 
contureze o viziune pe termen lung pentru România. A fost consultant 
de afaceri publice la cea mai mare agenție de relații guvernamentale 
din România. În perioada 2010-2017 a reprezentat Bursa de Valori 
București în fața investitorilor străini din întreaga lume și a condus 
unele dintre cele mai mari campanii de educație financiară. Licențiată 
în Finanțe, este doctorand la aceeași școală, precum și cadru asociat 
pentru cursul de Piețe Financiare la Academia de Studii Economice din 
București. www.vertik.ro 

Marco Badea este jurnalist călit prin 5 redacții și două radiouri, pro-
ducător și anteprenor media, co-fondator al platformei Dialectica, ab-
solvent al Facultăților de Științe Politice și Drept la Universitatea din 
București, corespondent-colaborator în România pentru mai multe 
instituții de presă internaționale, printre care European Data News 
Hub, Associated Press și The Local Bruxelles. În 2019 a devenit mem-
bru al Future Energy Leaders Romania, iar în prezent coordonează un 
grup de lucru în organizație și face parte și din echipa de comunicare. 
Pe lângă toate aceste activități, promovează calitatea vieții prin sport 
și fundraising, fiind unul dintre membrii fondatori Legal Runners, cea 
mai mare comunitate sportivă din domeniu juridic din România, care 
a reușit să adune în doar doi ani de zile de la înființare, peste 1000 de 
persoane care au îmbrăcat tricoul comunității pentru o cauză umani-
tară. 

Fatma Ruxandra Yilmaz are dublă cetăţenie – româno-turcă, a ab-
solvit „Istoria” în Iran (Universitatea Azad) și „Relaţii Internaţionale 
și Studii Europene” la Universitatea Titulescu din București, având 
ți un masterat la SNSPA – „Programul Politici, Gen și Minorităţi”. 
Fatma, mamă a doi copii, militează împotriva fundamentalismului 
islamic. A activat în cadrul mai multor organizaţii care promovează 
drepturile femeilor musulmane și este angajată în acţiuni care pro-
movează drepturile acestora la educaţie. Domeniul său de interes și 
cercetare este legat, în special, de femeile musulmane din Europa. 
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Mihai Sebe este expert în cadrul Institutului European din România 
și membru al Comitetului Științific al Institute of European Demo-
crats din Bruxelles, Belgia. Cu un doctorat în științe politice obținut 
la Universitatea din București, printre ariile sale de interes se numără 
afacerile europene și impactul lor asupra politicilor naționale respectiv 
impactul noilor tehnologii asupra societății, fiind pasionat de forma 
lucrurilor care vor veni.

Miruna Butnaru-Troncotă este lector universitar și coordonatoarea 
Centrului de Studii Europene din cadrul Departamentului de Relații 
Internaționale și Integrare Europeana al Școlii Naționale de Studii Po-
litice și Administrative (SNSPA). Ea are interese de cercetare pe secu-
ritatea la Marea Neagră, europenizare, Politica de Extindere a UE și 
reconstrucția post-conflict a Balcanilor de Vest. 

Nina Bratfalean este antreprenor în insurtech și fintech și unul din-
tre cei mai experimentați profesioniști din brand management din Ro-
mania. Nina a crescut și a consolidat în România mărci auto precum 
BMW, MINI, BMWi, Porsche, Audi, Volkswagen, Skoda, SEAT, Ford 
si Mazda. Nina are un Executive MBA la London Business School și 
Columbia Business School.

Ionuț Vulpescu este deputat în Parlamentul României începând cu 
anul 2012, din partea Partidului Social Democrat și fost ministru al 
Culturii. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității 
din București. Are un master în Doctrină și Cultură și un doctorat în 
Filosofie (Universitatea din București). 



BIOGRAFII / 1837

Adrian Hatos este profesor la Departamentul de Sociologie și Asis-
tență Socială a Universității din Oradea. Este directorul Școlii Doctora-
le de Sociologie a Universității din Oradea, vice-președinte al Societății 
Sociologilor din România, co-director al Journal of Social Research 
and Policy și membru în comitetele editoriale ale mai multor jurnale 
științifice. A publicat capitole în International Handbook of Quality of 
Life (Springer) și articole în reviste precum Social Indicators Research 
și Child Indicators Research. Este autor sau coordonator a 18 volume 
și a mai mult de 100 de articole în reviste academice. 

Ligia Deca este Consilier Prezidențial pentru Educație și Cercetare, 
având între responsabilități și coordonarea Proiectului „România Edu-
cată”. Are un doctorat în științe politice la Universitatea din Luxem-
burg și a finalizat un stagiu post-doctoral la Colegiul Noua Europă, 
ambele pe tema internaționalizării educației. Este editoare, autoare 
și co-autoare a numeroase cărți și articole. A coordonat Secretariatul 
Procesului Bologna și organizarea Conferinței Internaţionale ”Future 
of Higher Education – Bologna Process Researchers Conference”. Este 
membră în Consiliul Director al Comisiei Fulbright și în juriul Euro-
pean Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Hu-
manities acordat de Central European University.

Cerasella Crăciun este Conf. univ. Dr. arh. habil. urb., titulară la 
 cursurile „Peisagistica”, „Protecția și Restaurarea Patrimoniului Natu-
ral”, „Istoria Grădinii”, „Cercetare, Scenografie și Artă în Peisaj” (Mas-
ter „Peisaj și Teritoriu”), precum și a atelierelor de specialitate aferente 
acestor cursuri, in UAUIM; ”Metode de Cercetare Creative si Euristice 
Transdisciplinare” (Scoala Doctorala de Urbanism), ”Eco-Dezvoltare 
și Peisaj” si ”Metode și Tehnici de Cercetare” (Master Interdisciplinar 
„Dezvoltare Urbană Inteligentă”), organizat de Universitatea Bucu-
rești – Facultatea de Geografie, in parteneriat cu UAUIM – Facultatea 
de Urbanism. Până în prezent a publicat 4 cărți de autor, și numeroase 
articole în reviste de specialitate din țară și străinătate.

Daniel David a fost ales în anul 2020 în funcția de rector al Universi-
tății Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca. Este profesor de psihologie 
clinică și psihoterapie (științe cognitive clinice) la UBB și este preșe-
dintele și directorul executiv al The International Institute for the 
Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health, un 
centru de excelență în cercetare al Universității Babeș-Bolyai.
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Ana Adriana Săftoiu este deputat în Parlamentul României, din par-
tea Partidului Național Liberal (PNL). A absolvit Facultatea de Litere, 
Universitatea Bucuresti, a fost jurnalist la Rompres si Mediafax (1993-
1998), după care a făcut parte din echipa lui Radu Vasile, devenind 
purtător de cuvânt al Guvernului. Din 2000 până în 2007, lucrează cu 
Traian Basescu, fiind director de Cabinet al Ministrului Transporturi-
lor, director al Biroului de presă al PD, coordonator al Departamentu-
lui de PR si relatii cu media în trei campanii electorale Din decembrie 
2004, este consilier prezidențial, purtător de cuvânt al Președintelui 
României. În aprilie 2007, demisionează și rămâne în mediul privat la 
propria firma de PR si comunicare. Volume publicate: „Vocile puterii”, 
„Cronică de Cotroceni”, devenind „bestseller” la Salonul Internațional 
de Carte Bookfest din mai 2015. 

Andrei Stoian are experiență de peste 10 ani în antreprenoriat, 
mass-media online, HR și public relations. A moderat și realizat emi-
siunea IMM Focus difuzată de televiziunea de business Canal 33, în 
prezent realizând și moderând emisiunea Sfere de Influență difuzata 
de același post TV. Este fondatorul primului website dedicat interviu-
rilor – Intervio. ro, blogger Adevarul.ro și Redactor Șef al publicațiilor 
Legal Innovation, Investing in Property și LegalMarketing.ro. Andrei 
Stoian a condus numeroase organizații nonguvernamentale și este 
absolvent al Facultății de Științe Politice (Universitatea București), 
al programului masteral „Tehnici Diplomatice” în cadrul Facultății de 
Istorie (Universitatea București) și al Institutului Diplomatic Român.

Marian Staș este cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației de la Universitatea din București și la Harvard Ken-
nedy School, unde predă cursuri de vară. Este președintele asociației 
Clubul „Liderii Mileniului Trei”, un program educațional de leadership 
care sprijină dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și lucrea-
ză la „Școala pe Bune”, un proiect de transformare a școlii ca sistem în 
România. A fost consilier al ministrului Educației.

Vlad Ștefan este student în anul III al Facultății de Drept din cadrul 
Universității din București. Concomitent cu studiul academic, ocupă 
poziția de consultant parlamentar în domeniul educație la Camera 
Deputaților din octombrie 2017. Expertiza din domeniul educației a 
fost dobândită atât prin studiu aprofundat și cercetări individuale, cât 
și prin implicarea în cadrul Consiliului Național al Elevilor între anii 
2014 și 2017, structura națională de reprezentare a elevilor pe care a 
condus-o în calitate de președinte în mandatul 2016-2017.
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Mariana Marinescu este profesor universitar doctor la Universitatea 
din Oradea, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalu-
lui Didactic. A absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
Facultatea de Biologie, Geografie, Geologie (secția Biologie), ulterior 
obținând titlul de doctor în Biologie la Universitatea din București, 
Facultatea de Biologie, Centrul de Cercetări în Genetică. A obținut, de 
asemenea, diplome de master în Management educațional, respectiv 
Formarea profesorilor, la Universitatea din Oradea. Sursa foto: uora-
dea.ro

Andreea Schinteie are 17 ani și învăță în Timișoara. Este implicată 
în mișcarea de reprezentare a elevilor făcând parte din Consiliul Jude-
țean al Elevilor Timiș ocupând postul de director al departamentului 
de ecologie și sustenabilitate. De asemenea este coordonator și fonda-
tor al echipei de voluntari Junkbusters, creată în 9 septembrie 2019 
doar din dorința de a face orașul mai verde.

Patricia Couți este consilier pe politici publice locale la EUROCITIES, 
rețeaua orașelor mari din Europa. Cu o experiență de peste 15 ani în 
politici sociale și implicare civică, Patricia a fost director de politici 
publice la Capitala Europeană a Tineretului – Cluj-Napoca 2015 și a 
reprezentat tinerii în structuri precum Consiliul Național al Elevilor, 
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România și Con-
siliul Tinerilor din România. A studiat drept și științe economice în 
la Universitate Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și a absolvit un masterat în 
dezvoltare comunitară și planificare urbană la aceeași universitate.

Tudor Mureșan este proaspăt absolvent al Facultății de Drept a Uni-
versității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Prefectul Studenților al ace-
leiași universități. În anul 2015, a pus bazele Asociației Elevilor din 
Maramureș și, în continuare, a activat ca reprezentant al elevilor, iar, 
mai apoi, al studenților. Dorința lui este de a contribui la dezvoltarea 
sistemului educațional din România, fiind de părere că educația este 
cel mai important element al unei societăți prospere. 
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Sorana Pogăcean este parte a echipei Fundația Noi Orizonturi din 
2009 pe când organizația făcea tranziția de la zeci de cluburi de tineret 
la sute de astfel de cluburi. Printre responsabilitățile sale se numără 
pregătirea și livrarea programelor de formare pentru profesori expe-
riențiali, dar și replicarea modelelor de tineret IMPACT și SKYE la ni-
vel național și internațional. Crede în puterea tinerilor de a schimba 
lumea și sprijină orice demers prin care aceștia își transformă ideile în 
proiecte reale pentru comunitățile lor. 

Ștefan-Marius Deaconu este începând cu anul 2017, doctorand în 
Școlii Doctorale de Istorie a Universității din București. Deaconu a 
fost bursier al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și 
Memoria Exilului Românesc (octombrie 2015 – iulie 2016) și a făcut 
un stagiu de practică la Open Society Archives în Budapesta, Unga-
ria (noiembrie 2016 – ianuarie 2017). A fost vicepreședinte și preșe-
dinte al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România 
(ANOSR), ocupând în prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului 
Tineretului din România. Deaconu este membru al Consiliului de Etică 
și Management Universitar (CEMU).

Manuela Plăpcianu, bancher de top, cu o experiență de 20 de ani în 
piețele financiare, a dezvoltat modele de business și a coordonat pro-
iecte bancare complexe, a fost coacționar și CEO al grupului Artmark 
unde a contribuit relevant la reformarea, transparentizarea, democra-
tizarea și profesionalizarea pieței de artă românești. Expertiza Manu-
elei acoperă zone diverse precum antreprenoriat, M&A, green field, 
restructurări, consultanță, people engagement, management cultural, 
piața de artă și educație. 

Nicoleta Andreea Deliu este șef departament Comunicare BCR. 
Comunicator entuziast, dar realist, cu peste 12 ani de experiență și o 
credință clară că fiecare trebuie să facă cel mai mult bine posibil ori-
unde se afla, pentru că omul sfințește locul. A absolvit programul de 
Global Executive MBA la Berlin School of Creative Leadership. Are un 
Masterat în Comunicare și Relaţii Publice, SNSPA, o diploma în relații 
publice de la CIPR Londra și face parte din Aspen Fellows Network din 
România. Cel mai mare proiect al ei este Școala de bani – cel mai amplu 
proiect de educație financiară din România.
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Claudia Oprescu este CSR Expert în cadrul Băncii Comerciale Româ-
ne unde se ocupă de coordonarea activității de implicare în comunitate 
a băncii și a proiectului de educație financiară Școala de Bani. Lucrează 
de mai bine de opt ani în domeniul comunicării și relațiilor publice și a 
coordonat campanii educaționale și de informare pentru instituții eu-
ropene. În timpul liber scrie povești pentru copii și derulează proiecte 
de educație non-formală pentru copii și tineri.

Codru Vrabie este activist civic, trainer și consultant pe teme legate 
de buna guvernare. Lucrând în societatea civilă din 1998, Codru s-a 
implicat, de-a lungul timpului, în proiecte de reformă privind siste-
mul judiciar, administraţia publică, politicile anticorupţie și legislaţia 
electorală. Din 2010, Codru s-a alăturat programului „Lideri pentru 
Justiţie,” unde facilitează procesul prin care fiecare generaţie de parti-
cipanţi își construiește câte un proiect de leadership (sau mai multe). 

Cristi Danileț este judecător la Tribunalul Cluj, secția penală. A fost 
membru al Consiliului Superior al Magistraturii timp de șase ani și 
consilier al ministrului Justiției timp de doi ani. Arii de expertiza: 
independenta justitiei, impartialitatea judecatorilor, integritatea ju-
diciara: deontologia magistratilor, anticoruptia judiciara – justitia ju-
venila, mijloace alternative de solutionare a litigiilor: medierea.Este 
membru al organizației „Voci pentru democrație și justiție” și liderul 
programului național pentru educația juridică a studenților.

Mircea Miclea este profesor la Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației de la Universitatea Babeș-Bolyai, cercetător, fondatorul șco-
lii cognitive în psihologia românească, și fost ministru al Educației.
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Corina Popa este fondatoarea Școlii de Gramatică, realizatoarea emi-
siunii „NEXT: educația viitorului” și consilier pe probleme de educa-
ție la Parlamentul României. În prezent, își desfășoară activitatea de 
cercetare în domeniul neurolingvisticii aplicate educației la Asociația 
Spaniolă de Lingvistică Cognitivă.

Izabela Manolache este specialist în comunicare instituțională, pro-
fesor de limba și literatura română la Școala de Gramatică. Este, de 
asemenea, doctorand la Școala Doctorală a Facultății de Litere, dome-
niul Filologie, din cadrul Universității din București. 

Alin Apostu este tânărul antreprenor care inspiră alți tineri să aibă 
încredere în ideile lor și să își dezvolte propria afacere. Coordonea-
ză programul național de antreprenoriat Vreau să fiu antreprenor și 
unul dintre cele mai ambițioase proiecte pe inovație din România, In-
sights, care a primit premiul pentru Top 10 programe globale pentru 
dezvoltarea unui ecosistem de inovație de către ITU – Agenția Națiu-
nilor Unite pentru Informații și Telecomunicații. Alin este membru 
al hubului Global Shapers din București (o inițiativa World Economic 
Forum), membru consilier în cadrul Digital Communication Network, 
alumn Young Leaders Program al Aspen Institute Romania și alumn al 
comunității Aspire. 

Nicoleta Munteanu este Managing Partner la EURO INSOL, com-
panie care activează pe piața de insolvență din România. Este avocat, 
membru al Baroului București din anul 2002 și practician în insol-
vență din anul 2005. Este membru UNPIR și INSOL Europe. Deține 
un master în managementul programelor și proiectelor de achiziții 
(2008) în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” și este 
doctor în domeniul Ordine Publică și Siguranță Națională. Este absol-
ventă a Colegiului Național de Apărare și are studii de aprofundare în 
domeniul Științelor Politice din cadrul SNSPA. A publicat numeroase 
articole de specialitate și participă frecvent la conferințe naționale și 
internaționale, în special în domeniul insolvenței. Este vicepreședinte 
al Asociației Naționale a Antreprenorilor și Ambasador și Mentor al 
Antreprenoriatului Feminin. 
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Liudmila Matei – Systemic Consultancy & Executive Coaching, Co-
coon Factor Ltd. În 15 ani de rutină corporatistă MarCom la nivel 
global n-a acceptat aproape niciodată răspunsul ‘nu’. Efortul și costul 
pe termen lung n-au justificat însă niciodată patima și ambiția. Cât 
randament să ai și mai ales cât de sustenabil poți să înoți în fiecare zi 
împotriva curentului? A fost nevoie să se lase să cadă în gol ca să se 
reconecteze profund la Viață, iar profesional în proiecte holistice de 
mindset coaching, design organizațional și de change management, 
ca să înțeleagă esențialul: adevărata putere stă în a fi capabil să lași 
lucrurile să se întâmple, nu în a le forța și controla. 

Aurelian Stoica este consultant în domeniul tehnologiei informației, 
cu experiență în gestionarea de proiecte complexe în diferite piețe (Eu-
ropa, America de Nord, Africa de Nord). Are o experiență de peste 14 
ani în companii și organizații IT&C (Orange România, Huawei Techno-
logies, S&T România, SIVECO România, Optaros by MRM // McCann, 
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică) și 8 ani 
în proiecte de cercetare. Are diplomă de analist programator (Ploiești, 
1996), licență în sociologie (Universitatea din București, 2000), mas-
ter în comunicare și relații publice (Școala Națională de Studii Politice 
și Administrative, 2003) și doctorat în sociologie (Universitatea din 
București, 2010). De asemenea, este certificat în cybersecurity, e-busi-
ness, e-commerce, training și management de proiecte, fiind interesat 
de studiul noilor tehnologii (Social Media / e-Commerce / Analytics / 
Cybersecurity) și impactul acestora asupra societății.
 
Marian Murguleț este – Secretar de Stat – Chief Information Officer 
al Guvernului României (CIO), cu o experiență vastă în gestionarea 
atât a structurilor de business, cât și a proiectelor IT complexe în medii 
internaționale. A fost numit în iulie 2019 în funcția de Secretar de Stat 
coordonator al CIO Office, structură din cadrul Guvernului României 
care are în responsabilitate domeniul tehnologia informației din în-
treaga administrație publică centrală. 

Vlad Ștefan Popovici a fost lider în activitatea de reprezentare a ele-
vilor băcăuani în Consiliul Elevilor, în perioada 2014-2016, fondator 
și fost președinte al Asociației Elevilor din Bacău, activist și voluntar 
în mai multe ONG-uri. În prezent studiază electrotehnica la Univer-
sitatea Politehnică din București, este jurnalist colaborator la diverse 
publicații și antreprenor în domeniul proiectării și implementării con-
ceptului de „smart home” și al energiei regenerabile și asociat al unui 
start-up tech în aeronautică. 
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Carmen Elena Cîrnu este Cercetător Științific gr.II, Vicepreședinte al 
Consiliului Științific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
în Informatică – ICI București, Coordonator al Departamentului Se-
curitate Cibernetică și Infrastructuri Critice (ICI București), initiator 
și editor coordonator al International Journal of Cyber Diplomacy. 
Este absolventă a Facultății de Filosofie (Universitatea București), ob-
ținând titlu de doctor în 2011. Fellow al Institutului Aspen Japonia, 
Cercetător invitat al Global Security Research Institute Japonia (2015, 
2019), coordonator al activităților de cercetare în cadrul EuroDefense 
România, cu o bogată experiență atât în cadrul administrației publice 
centrale, cât și în domeniul academic.

Andreea Dinu a absolvit Universitatea din București, Facultatea de 
Matematică și Informatică în 2019. În prezent este studentă la maste-
rul de Inginerie Software în cadrul aceleiași facultăți și deține funcția 
de Asistent cercetare la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare 
– ICI București. Este pasionată și interesată de următoarele domenii: 
securitatea cibernetică, e-learning și dezvoltare web.

Horea Mihai Bădău este Formator acreditat ANC; Lector universi-
tar doctor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din ca-
drul Universității din București; Profesor-cercetător la Universitatea 
Sophia Antipolis din Nisa, Franța. Autor al primelor manuale de Social 
Media și de Jurnalism Online și al primei Carte Etice a Rețelelor So-
ciale.

Raluca Alexandra Albescu a absolvit Facultatea de Litere din cadrul 
Universității din București și programul de masterat din cadrul Facul-
tății de Management, Academia de Studii Economice din București. 
În prezent își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului de Se-
curitate Cibernetică și Infrastructuri Critice la Institutul Național de 
Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București. Este interesată 
să se dezvolte în domenii ce tin de securitate cibernetica, smart city și 
protecția infrastructurilor critice.
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Andreea Paul a fondat în anul 2017 și este președintele think-
tank-ului INACO – Inițiativa pentru Competitivitate. Totodată, este 
conferențiar universitar doctor la Facultatea de Relații Economice 
Internaționale a ASE din anul 2008. Andreea Paul este doctor în eco-
nomie. Timp de opt ani a fost cercetător la Institutul de Economie 
Națională al Academiei Române, trei ani consilier la Administrația 
Prezidențială, trei ani la Parlamentul European, apoi trei ani consilier 
pe probleme economice a doi premieri în Guvernul României și patru 
ani deputat în Parlamentul României. 

Răzvan Bologa este conferențiar universitar în cadrul Departamen-
tului de Cibernetică și Informatică Economică din Academia de Studii 
Economice din București. În paralel cu activitatea academică, a desfă-
șurat, din anul 2000, o intensă activitate în industria internațională 
de IT ca antreprenor, ca expert și ca inovator. S-a remarcat in dome-
niul managementului cunoștințelor prin studierea și elaborarea de 
modalități inovative de învățare accelerată a tehnologiilor informatice 
de către tineri. Din 2013 este președinte al Asociației „Clubul Informa-
ticii Economice – CyberknowledgeClub”. Din această postură militea-
ză pentru afirmarea României ca putere mondială în industria de IT. 

Ionuț Panea este asistent universitar la catedra de finanțe din cadrul 
ASE București. Din 2011 este antrenorul Echipei Naționale de Robo-
tică a României AutoVortex, fiind pasionat de tehnologie, inventică, 
cercetare și explorarea lumii. Deține un doctorat în Management la 
ASE București

Paul Niculescu Mizil Gheorghe este coordonatorul Executive Blo-
ckchain Laboratory din cadrul Departamentului pentru Securitate 
Cibernetică și Infrastructuri Critice al Institutului Național de Cerce-
tare-Dezvoltare în Informatică – ICI București. Este autor și coautor 
de studii și articole.
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Daniela Vișoianu coordonează mai multe proiecte dedicate dezvoltă-
rii comunităților vulnerabile, în cadrul Asociației C4C Communication 
for Community. Daniela combină rolurile de părinte, profesor asociat 
în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, consultanță în 
managementul proiectelor cu fonduri europene. În prezent este con-
silier al ministrul educației și cercetării și s-a suspendat din poziția de 
președintă a Federației Coaliția pentru Educație, pe care a condus-o de 
la înființare, în 2015. Scrie despre educație pe blogurile Adevărul și la 
danielavisoianu.ro

Ana Barton e o scriitoare româncă. Scrie romane, nuvele și povestiri, 
chiar și versuri, pe care însă le numește „gînduri în picioare”, pentru 
că poezia este sacră. De șapte ani, merge în școli și universități pentru 
a disemina ceea ce ea numește „cultura dialogului”. Practic, se duce să 
vorbească cu copiii și tinerii, nu să le vorbească. Foto credit: Simona 
Voicescu.

Claudia Lixandru are o experiență vastă atât în domeniul corpora-
tist, cât și în sectorul non-guvernamental. Este directorul național al 
Fundației Roma Education Fund Romania, un promotor al importan-
ței educației și al dezvoltării personale, considerând că resursa cea mai 
importantă a oricărei organizații este omul.

Radu Székely lucrează de 25 de ani în educație, din care o mare parte 
în Finlanda. Cunoaște îndeaproape sistemele de învățământ din Euro-
pa și la nivel mondial, cu nevoile și resursele lor, cu practici mai mult 
sau mai puțin bune. Este în prezent Director General la winsedswiss 
Romania, filiala unui holding elvețian în domeniul învățământului 
profesional dual. A fost până recent Director de Cabinet al Ministrului 
Educației Naționale din România, este co-fondator al Școlii Finlandeze 
Sibiu și Președinte al Fundației Didactica, Director Pedagogic al Fin-
nish Teacher Training Centre, precum și Expert Consultant la Comisia 
Europeană, DG Education și DG Research. 
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Doru Căstăian este profesor de Filosofie la Liceul de Arte „Dimitrie 
Cuclin” din Galați, unde le predă copiilor începând cu clasa a V-a și 
până la clasa a XII-a. Este publicist, traducător, doctor în filosofie (Uni-
versitatea de Vest din Timișoara).

Sergiu Bălțătescu este profesor universitar la Universitatea din Ora-
dea, catedra de Sociologie-Asistență Socială. Este vicepreședinte al 
Asociației Române de Sociologie și a fost distins cu premiul „Dimitrie 
Gusti” pentru Sociologie al Academiei Române pentru lucrarea „Fe-
ricirea în contextul social al tranziției post-comuniste din România” 
(20190

Adriana Ioana Bârcean este profesoară de 7 ani la școala din comu-
na Mărtinești, județul Hunedoara. Predă Limba Engleză la clase simul-
tane, iar într-una dintre ele are elevi de pregătitoare, clasa I și clasa a 
IV-a. Folosește metode nonformale, împletește engleza cu sportul și 
artele și creează relații cu elevii. Le ascultă poveștile, încearcă să în-
țeleagă ce se întâmplă în spatele anumitor comportamente și caută 
soluții împreună cu ei. Pune accent pe inteligența multiplă și pe starea 
de bine. 

Nadia Tătaru este Co-fondatoare Itsy Bitsy, președinta Asociația Pă-
rinților Isteți. A absolvit Fac. de Management – Univ. Al I Cuza Iași, 
Fac. de Drept – Univ. Titu Maiorescu București, este formator și consi-
lier dezvoltare personală. Are 5 ani de experiență că reporter la ProTV. 
A inițiat și organizat: Campania strategică națională de prevenire și 
combatere a bullying-ului, Campania națională pentru timp de calitate 
părinte–copil (mesaj de interes public „Pentru sănătatea emoțională a 
copilului dvs, petreceți cât mai mult timp împreună cu el”) și a legii „1 
iunie zi liberă”. Gala Itsy Bitsy „Lideri pentru liderași”.
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Anda Dilara Nicole Mețac este studentă în prezent la Facultatea de 
Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și 
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș în anul al doilea. 
La nivel județean, este coordonator al departamentului EMSA (Euro-
pean medical students association) din cadrul Ligii Studenților Târgu 
Mureș. În timpul liber, este scriitor al blogg-ului „Blog de Medicinisti”. 
În prezent, este coordonator în județul Mureș al proiectului „Școli Cu-
rate”, proiect al celui mai vechi think-tank activ din România, Societa-
tea Academică din România, continuând munca de reprezentare din 
preuniversitar.

Mihaela Gîrleanu este activă în sectorul neguvernamental de peste 
15 ani, iar din 2014 servește Organizația Națională Cercetașii Româ-
niei din poziția de director executiv.
A coordonat proiecte locale și naționale, și prin intermediul lor diverse 
procese și echipe, explorând și dezvoltând astfel experiență în domenii 
ca: educație, tineret, voluntariat, dezvoltare durabilă, management de 
proiect și echipă și dezvoltare organizațională.

Monica Cuciureanu, cercetător științific, filolog, doctor în științele 
educației, lucrează din 1990 la Institutul de Științe ale Educației, Bu-
curești, în departamentul Teoria Educației. Domeniile sale de experti-
ză sunt: modele pedagogice alternative, educație preșcolară, educație 
informală, învățarea limbilor moderne. A colaborat cu Universitatea 
București, Institutul Goethe, Casele Corpului Didactic ș.a., în special 
în domeniul formării profesorilor. 

Carmen Anghelescu este expert educație timpurie la Asociația Cen-
trul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, psiholog 
clinician, cercetător științific, formator pentru profesioniștii care lu-
crează în serviciile de educație timpurie și formator pentru dezvolta-
rea competențelor parentale. 
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Ciprian Negură este începând cu 2011 Senior Manager Management 
Consulting, KPMG în România. Are 18 ani de experiență în dezvolta-
rea serviciilor Internet și mobile în România, fiind un profesionist de 
consultanță în management, cu înțelegere profundă a piețelor de tele-
comunicații și tehnologie din România. În ultimii 6 ani, a asistat mai 
multe corporații multinaționale în proiectarea și implementarea atât a 
strategiilor de revizuire strategică, cât și a celor operaționale. Ciprian a 
absolvit Facultatea de Cibernetică din cadrul Academiei de Studii Eco-
nomice, și un program de Executive MBA la Institutul pentru Afaceri 
și Administrație Publică (ASEBUSS) . 

Cezara David are peste 15 ani de experiență în managementul pro-
iectelor și advocacy în ONG-uri. Cariera Cezarei a început la Romani 
CRISS, un ONG rom pentru drepturile omului, în 2002, unde a dobân-
dit o vastă experiență în domeniul drepturilor minorităților rome și 
s-a concentrat pe proiecte educaționale și tinerețe, campanii anti-dis-
criminare, precum și proiecte interculturale. În prezent este manage-
rul programului antidiscriminare la Centrul pentru Resurse Legale. 

 

Laura D. Stifter s-a născut în București, în anul 1992. Este o per-
soană cu dizabilități vizuale. A trăit o copilărie fericită și și-a găsit de 
timpuriu vocația (aceea de a fi profesoară), precum și acele valori care 
și acum sunt esențiale în sistemul său axiologic (credința creștină și 
valori etice ca libertatea, prietenia, curajul, toleranța și deschiderea 
față de cei diferiți etc.). A absolvit Colegiul Național Gheorghe Lazăr, 
apoi facultățile de Teologie ortodoxă și Filosofie – Universitatea din 
București, iar în prezent este profesoară și, de asemenea, se implică în 
proiecte civice și politice pentru promovarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilități.

Rodica Bărbuță este de 22 de ani președinta Fundației MATCA-2000. 
A absolvit studii universitare (UMB) și post-universitare – manage-
ment și sustenabilitate. Are o vastă experiență în educație și formare, 
producția media și cercetare. A publicat studii în domeniul educației și 
dezvoltării socio-economice. Este coordonator al Centrului de Resurse 
pentru Eco-bio Educație și Reziliență și al Centrului de Dezvoltare Du-
rabilă din cadrul Institutului European de Cercetări Multidisciplinare 
Buzău.
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Klaus Nicolae Micescu este absolvent al Facultății de Fizică din Bu-
curești, profesor titular la Colegiul Național „Barbu Știrbei” din Că-
lărași. A colaborat în proiectele EUCISE (European Cooperation for 
Integrated Science Education), coordonat de Institutul Leibniz din 
Kiel, TEWISE (Training Experimental Work in Science Education), co-
ordonat de Universitatea Pedagogică din Klagenfurt. A elaborat mai 
multe proiecte printre care cele mai importante: ”MaST Networking, 
calitate în dezvoltarea competențelor cheie de matematică, științe și 
tehnologii” și ”CBC for MaST education”. Este inițiatorul și organiza-
torul Concursului de Știință și Tehnică ”Florin Vasilescu” (21 de ediții).

Petre Guran – cercetător la ISSEE al Academiei Române, doctor în is-
toria civilizaţiilor (2003), cu o teză intitulată Sfinţenie regală și putere 
universală în lumea ortodoxă, susţinută la EHESS, Paris; autor al vo-
lumului Biserica în cetate. Studii de ecleziologie ortodoxă (București, 
2014) și a peste 40 de studii în limbile engleză și franceză dedicate an-
tropologiei faptului religios și istoriei intelectuale a formelor de pute-
re în lumea bizantină, antică și medievală, co-autor la Oxford History 
of Historical Writing și Oxford History of Late Antiquity; numeroase 
studii, articole și recenzii în română, pe teme de istorie, arhitectură și 
religie; coordonator al volumului colectiv Împăratul hagiograf. Cultul 
sfinţilor și monarhia bizantină și post-bizantină, New Europe Colle-
ge, 2001; co-autor al proiectului de educație alternativă Școala de la 
Bunești. 

Ana-Maria Goilav este doctor în arhitectură, lector la Universitatea 
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București; alumnus New 
Europe College, alumnus „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania, 
Roma; contribuţii știinţifice în arhitectura eclezială și autor al pro-
iectelor pentru biserica spitalului de psihiatrie de la Voila – Câmpina, 
biserica Sfinţii Maxim Mărturisitorul și Grigorie Palama din Copou – 
Iași, ansamblul memorial al Închisorii de la Pitești; preocupări practi-
ce în domeniul inovaţiei cu materiale naturale și tehnici tradiţionale, 
co-autor al proiectului „Școala de la Bunești”; actualmente vicepreșe-
dinte al Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala București.

Mirabela Amarandei este coordonatoarea Direcției de Orientare 
Strategică și Politici Publice a Universității din București. În același 
timp, este purtătorul de cuvânt al Universității. În 2016 a fost purtă-
torul de cuvânt al Ministerului Educației și consilier al ministrului. În 
prezent este implicată în proiecte care vizează comunitatea academică 
a Universității din București, guvernanța universitară și procesele de 
elaborare de politici publice, cu accent în educație și cercetare. Este 
cercetător doctorand al Facultății de Psihologie și Stiințele Educației 
din cadrul Universității din București.
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Madi Rădulescu este Managing Partner al companiei MMM Con-
sulting. A început ca inginer absolvind în 1990 facultatea de Utilaj 
Petrochimic. Și-a continuat educația cu Diploma în Management OU 
UK și MBA la Warwick University UK. Multiple certificări și cursuri 
de specializare în România și străinătate. A început antreprenoriatul 
în 1993, fiind unul dintre fondatorii celei mai mari rețele de educație 
managerială din România: „CODECS The Open University”.

Constantin Crânganu este profesor de geofizică, hidrogeologie și 
geologia petrolului la Graduate Center și Brooklyn College, The City 
University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență 
artificială, schimbări climatice. Ultima sa carte publicată este Explo-
ring the Earth System, 2nd edition, 2017, KendallHunt Publishers. 
În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o 
performanță foarte rară) și desfășoară activități de cercetare și didac-
tice la fosta sa Universitate din Iași.

Roxana Bojariu, doctor în fizică al Universității din București, este 
în prezent coordonator al secției de climatologie din cadrul Adminis-
trației Naționale de Meteorologie. Roxana Bojariu a lucrat la rapoar-
tele Grupului interguvernamental pentru studiul schimbarii climatice 
(IPCC), publicate în 2007 și 2013 și activează ca punct focal național 
al IPCC în România. 

Sorin Cucerai este publicist-comentator. De-a lungul timpului a pu-
blicat pentru Curentul, Cotidianul, Prezent, Finanțiștii și Ziarul de 
Iași. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universității București, cu 
specializarea filosofie moral-politică. Este Junior Research Fellow al 
Centro per l’Europa centro-orientale e balcanica, Università di Bolog-
na, Italia și membru fondator al Societății Române de Științe Politice.
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Virgil Alexandru Iordache cercetează și predă la Facultatea de Bio-
logie a Universităţii din București. Domenii principale de preocupări: 
ecologie și filosofia biologiei. Cărţi și articole academice în domeniile 
ecologiei și filosofiei, eseuri în reviste de cultură, publicistică.

Raul Cazan comunică de mai bine de zece ani politicile UE în materie 
de schimbări climatice în calitate de președinte și fondator al orga-
nizației 2Celsius, o rețea unică pentru Europa Centrală și de Est. În 
prezent colaborează cu European Environmental Bureau, Transport 
& Environment, Climate Action Network și alte rețele ecologiste din 
Bruxelles. Raul deține două programe de master de la prestigioasa 
Universitate Central Europeană Budapesta și Universitatea din Tren-
to, Italia, în politici de mediu și dezvoltare locală. 

Cosmin Ghiță este directorul general al Societății Naționale Nuclear-
electrica SA din data de 02.09.2017. Este licențiat în economie și s-a 
bucurat de o experiență educațională internațională, în România și 
Statele Unite ale Americii. Cosmin Ghiță și-a început cariera în biroul 
Chevron USA din Washington DC și a contribuit la formarea AMRO. 
Apoi s-a mutat cu echipa de intrare pe piețe străine a Chevron în 
 România pentru proiectul de explorare al gazelor de șist, devenind, 
ulterior, Partener în cadrul Amerocap, unde a participat la tranzacții, 
predominant în domeniul energetic, în total de 600 milioane USD. A 
lucrat ca manager la Medtronic România și a ocupat mai apoi o poziție 
în Guvernul Români – ei în calitate de consilier al Primului-ministru în 
probleme referitoare la piața energiei și minerit. S-a implicat în timpul 
studenției în activitățile de voluntariat, dar și în activități academice, 
în calitate de co-fondator al Aspire Academy, o școală de vară speciali-
zată în leadership și afaceri, și de membru al Ligii Studenților Români 
din Străinătate. 

Florin Stoican este geolog, conservaționist, cu expertiză de peste 20 
de ani în conservarea biodiversității și geodiversității, managementul 
ariilor naturale protejate și resurselor naturale, dezvoltare durabilă și 
educație de mediu. Președinte al asociațiilor Kogayon și Parcul Natural 
Văcărești, organizații care au înființat două dintre parcurile României: 
Parcul Național Buila-Vânturarița și Parcul Natural Văcărești.
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George Bouroș este doctor în biologie, absolvent al Universității din 
București, specializat în studiul speciilor de mamifere acvatice și eco-
sisteme acvatice. Din 2011, activează în cadrul Asociației pentru Con-
servarea Diversității Biologice, contribuind la conservarea speciilor și 
habitatelor amenințate. Totodată, este membru al Grupului Specialiș-
tilor pentru Vidră, parte a Uniunii Internaționale pentru Conservarea 
Naturii (IUCN), explorator National Geographic și consultant în pro-
bleme de mediu.

Ciprian Gălușcă este coordonatorul campaniei de Păduri și Biodiver-
sitate din cadrul Greenpeace România. Este absolvent al Facultății de 
Automatică și Calculatoare la Universitatea Politehnică și Facultății de 
Sociologie la Universitatea București.
 

Silviu Chiriac este consilier în cadrul Agenției pentru Protecția Me-
diului Vrancea în domeniul protecția naturii și managerul proiectului 
WOLFLIFE. A coordonat pana in prezent proiecte dedicate conservării 
carnivorelor mari din Romania, iar din anul 2009 este doctor in ge-
ografie, in urma susținerii unei tezei de doctorat privind potențialul 
ecologic și exploatarea biologică în ariile protejate. Este membru în 
echipa Large Carnivore Initiative for Europe al IUCN, al Grupului Na-
țional de Lucru pentru Conservarea Carnivorelor Mari din România și 
în Consiliul Științific al Parcului Natural Putna-Vrancea. 

Ioan Mihai Pop are studii de silvicultură și un master in managemen-
tul ecosistemelor forestiere finalizate la Universitatea Transilvania 
din Brașov și un doctorat în geografie la Universitatea din București. 
Mihai  activează în cadrul Asociației pentru Conservarea Diversității 
Biologie (ACDB). Autor și coautor al unor cărți și articole științifice pe 
subiectul carnivorelor mari în special al ecologiei ursului brun, colabo-
rează cu Centru pentru Cercetarea Mediului și Efectuarea Studiilor de 
Impact al Universității București și este membru al  The International 
Association for Bear Research and Management (IBA) și al IUCN Bear 
Specialist Group.
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Adrian Hăgătiș și-a petrecut 9 ani în cadrul WWF România, unde 
a coordonat proiecte de conservare a zonelor de sălbăticie și de rein-
troducere de zimbri în partea de vest a Carpaților Meridionali. Este 
cofondator al Societății Române de Sălbăticie, iar începând din 2019 
este directorul executiv al Code4Nature, un ONG bazat în SUA, care se 
ocupă de dezvoltarea de soluții tehnologice pentru transparentizarea 
sectoarelor forestiere din țările din Amazon și Bazinul Congo.

Anca Elena Chirilă Gheorghică este ecolog și ecologist prin forma-
re, respectiv vocație. Ca profesie, de mai bine de 10 ani, este antre-
prenor social și manager de proiecte al organizației Mai bine, cea mai 
activă organizație din Iași în domeniul ecologiei umane și economiei 
sociale verzi. Deține o diplomă de doctor în economie, pentru care a 
abordat o temă heterodoxă în această disciplină, cea a descreșterii eco-
nomice. Crede că simplitatea voluntară și apropierea de natură sunt 
cele mai necesare și dezirabile abordări individuale pentru a contribui 
la atenuarea multidimensionalei crizei contemporane.

Roxana Bucată este jurnalist interesat de problemele planetei, dar și 
comunicator în sensul mai larg pe teme de mediu. Pe lângă articolele 
despre tranziție energetică și criza climatică de pe Think Outside the 
Box, a mai fost responsabilă pentru Pelicam, festivalul de film despre 
mediu și oameni, dar și pentru urmărirea procesului legislativ pe me-
diu în Parlament, în calitate de consilier pe comunicare. Momentan, 
studentă în politici de mediu la CEU.

 

Dragoș Călugăru este director general la Ecotic de aproape 6 ani. 
ECOTIC este o organizatie nonprofit care preia responsabilitatilor ce 
le revine producatorilor si importatorilor de echipamente electrice si 
electronice pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutili-
zare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si 
electronice (DEEE).
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Mihaela Ștefănescu are o vastă experiență în domeniul politicii de 
mediu, cu precădere în zona dezvoltării durabile, economiei circula-
re, gestionării deșeurilor și a schimbărilor climatice dobândite atât la 
nivel național în administrația publică centrală, cât și la nivel euro-
pean ca expert național detașat la Comisia Europeană (DG GROW) și 
la nivel international. Este doctor în economie și relații internaționale 
(2011) al Universității de Studii Economice din București, membră a 
Comitetului consultativ editorial al Cambridge Scholars Publishing –
sectorul Afaceri, Contabilitate și Manangement și membru certificat 
CSR (Institutul de Management și Evaluare a Mediului).

Adriana Băițan este licențiată în jurnalism și deține o diplomă de 
master în relații internaționale la Școala Națională de Studii Politice 
și Administrative (SNSPA). Și-a început cariera jurnalistică în 2006, 
la cotidianul Curentul, a continuat în trustul Adevărul și a avut co-
laborări cu revista Q Magazine. În prezent conduce Asociația The 
Mentoring Project, deținatoarea mărcii Editura Club România. Este 
interesată de organismele informale și rolul lor în cadrul guvernanței 
globale. 

Andreea Idriceanu Calev este project architect – Patrula de reciclare
Lucrează în domeniul comunicării din anii ’95, în companii locale și 
multinaționale, iar din 2009 s-a alăturat echipei Asociației RoRec. Aici 
a inițiat proiectul Patrula de Reciclare, aflat deja în al 9lea an de dez-
voltare. Patrula a devenit cel mai activ program eco pentru tineretul 
din învățământul preuniversitar.

Ada Lungu este Editor PR – Patrula de reciclare., unul dintre cele mai 
cunoscute programe de educație de mediu, cu impact concret la nivelul 
mobilizării comunităților la colectarea DEEE. Este expert în comunica-
re și PR, cu specializări în jurnalism și management de proiect la Cairo, 
Bordeaux, Paris, Bruxelles și Berlin. În traseul ei profesional a trecut 
prin organizații internaționale, presă, administrație publică. A desfă-
șurat o activitate publicistică și pedagogică, în paralel.
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Roxana Lupu, fondator Adrenallina Media. Sportiv amator de andu-
ranță, Roxana Lupu a fondat în 2015 Adrenallina Media, prima agen-
ție de PR și evenimente din Romania nișată pe sport, viață sănătoasă 
și wellness. 

Teodora Pălărie este economist de mediu și doctor în Biologie, fiind 
mereu preocupată de domeniul dezvoltării durabile și eco-design-ul. A 
absolvit în 2017 programul de Inovare Socială și Management realizat 
de Universitatea Economică din Viena în parteneriat cu Fundația Er-
ste. Lucrează ca voluntar în proiecte de mediu de la vârsta de 14 ani, 
devenind managerul programului de împăduriri Pădurea Copiilor în 
2011, iar din 2016, an în care a co-fondat Asociația Pădurea Copiilor, 
este președintele acesteia.

Felicia Ienculescu-Popovici e director al Asociației Greenitiative și 
coordonator de evenimente la Centrul Green Mogo, una dintre cele 
mai verzi clădiri publice din România. Inițiatoare a Platformei Școli 
verzi și co-autor al programei și auxiliarelor didactice pentru opționa-
lul Eco educație pentru Școli verzi, a încercat să găsească o formulă de 
eco educație potrivită pentru sistemul educațional din România.

Dan Bărbulescu este director și fondator al Asociației Parcul Natural 
Văcărești, cu o experiență de 15 ani în proiecte de protecția mediului, 
bună guvernare și comunicare. A absolvit un program de master la Qu-
een Mary, University of London, studiind politica Uniunii Europene 
pentru managementul apelor. Actualmente este parte al unui program 
de doctorat în cadrul Universității București, Facultatea de Biologie, 
studiind serviciile produse de infrastructura verde-albastră urbană”
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Mădălina Chițac este psihoterapeut cu formare în psihoterapie inte-
grativă, se ocupă de probleme emoţionale, comportamentale, corpora-
le, cognitive și relaţionale folosind și integrând în procesul terapeutic 
tehnici provenind din mai multe tipuri de psihoterapie, în funcţie de 
necesităţile clientului: terapie cognitiv-comportamentală, Analiză 
Tranzacţională, NLP (neuroprogramare lingvistică), psihanaliză, psi-
hoterapie analitică, hipnoză, EMDR (reprocesare și desensibilizare 
prin mișcări oculare) și altele.

Victor Bohuș este psiholog și psihoterapeut cognitiv-comporta-
mental, absolvent al Facultății de Psihologie și Științele Educației, 
Universitatea București și al masteratului de Psihologie clinică, consi-
liere psihologică și psihoterapie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, 
Cluj-Napoca. În prezent oferă servicii de psihoterapie. Este, de aseme-
nea, Membru Fondator al Asociației Choice, un ONG axat pe disemi-
narea psihologiei științifice către comunitate.

Mădălina Sava este psiholog, psihoterapeut, consultant și fonda-
tor al asociației Choice. A absolvit facultatea de psihologie din cadrul 
Universității București și masteratul de psihologie clinică, consiliere 
psihologică și psihoterapie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Este 
pasionată de cercetarea știinţifică, cercetarea de piață și de relația in-
tre psihologie și tehnologie, având experiență în consultanță cu privire 
la utilizarea, dezvoltarea și optimizarea soluțiilor digitale pentru îm-
bunătăţirea calității vieţii.

Iris Gogorici este Psiholog, Analist Comportamental, Managing Di-
rector @insider – Applied Behavioral Science, organizație care oferă 
programe de training și consultanță de specialitate în domeniul psiho-
logiei organizaționale și analizei comportamentului. Psiholog speciali-
zat în Psihologie Aplicată în Securitate Națională, având ca principale 
preocupări detectarea și analiza comportamentelor simulate, interviul 
investigativ, tehnicile de negociere și comunicarea persuasivă. 
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Mihaela Andreianu este membru al echipei guvernamentale având 
funcția de Secretar de Stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați (Guvernul României, Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale), din decembrie 2019. Are o carieră de peste 15 
ani în învățământ, profesor de Economie si Educație antreprenoria-
lă la Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea și peste 10 ani de experiență 
în calitate de expert în domeniul în evaluării și acreditării calității în 
învățământul preuniversitar, în cadrul ARACIP – Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

Sergiu Bortoș este doctorand în domeniul sociologiei, în cadrul Școlii 
Doctorale a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universi-
tății Alexandru Ioan Cuza din Iași. Preocupările sale includ studierea 
mediului virtual și a fenomenului fake news.

 
Aurelia Cristea este Deputat în Parlamentul României, legislatura 
2012-2016, initiator al Legii nr. 15/2016 privind interzicerea fumatu-
lui în spațiile publice închise, Ambasador 2035-Prima Generație Fără 
Tutun a României.

Alexandra Gătej este CEO Maldon & Wat. Alexandra are o carieră de 
peste 20 de ani în business ca Brand Manager, Marketing Director și 
Chairperson la Unilever South Central Europe, apoi în diferite Consilii 
de Administrație – CFR Călători SA, Ivatherm sau Senior Specialist for 
EBRD în Balcani. A fost consilier al Consilier Prezidențial pe proble-
me economice al Președintelui României. Împreună cu Oana Igrișan 
a înființat Societatea Omului Sănătos, un proiect pornit din pasiunea 
de a merge pe jos și de a crea o comunitate preocupată de obiceiuri 
sănătoase pentru corp, minte și spirit. Fără fițe. Simplu, sincer, uman.



BIOGRAFII / 1859

Cosmina Cioroboiu este medic specialist Sănătate Publică și Manage-
ment Sanitar, Co-Fondator al Centrului pentru Inovație în Medicină. 
A absolvit programul de Master în Managementul Sănătății Publice și 
al Serviciilor de Sănătate și are ca domenii de competență și de activi-
tate profesională politicile de sănătate europene, analiza sistemelor de 
sănătate și economia sanitară (health economics). 

Anca Mihaela Hâncu este Director medical-marketing Clinica Nu-
triscience și președinte al Asociației medicale de Prevenție prin stil de 
viață. Medic generalist, doctor în medicină, nutriție. 

 

Bianca Cucoș este medic, în curs de specializare în genetică medica-
lă, în cadrul rezidențiatului. De 3 ani colaborează cu Centrul pentru 
Inovație în Medicină, implicându-se în proiecte de comunicare, aco-
perind subiecte precum medicina genomică, terapii celulare și genice, 
imuno-oncologia. 

Gindrovel Dumitra este Vicepreședinte al Societății Naționale Ro-
mâne de Medicină de Familie (SNMF) și coordonator al Grupului 
de vaccinologie. Începând cu anul 2017 deține funcția de secretar al 
comisiei consultative de medicină de familie la Ministerul Sănătății. 
În prezent membru al Colegiului Medicilor din România, Societatea 
Națională de Medicină de Familie, Societatea Europeană pentru Boli 
Infecțioase Pediatrice (ESPID).
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Matt Henry ocupă funcția de director executiv la Telios Care și este 
vicepreședintele eDocAmerica din Statele Unite. Coordonează acti-
vități precum vânzări, marketing și dezvoltare de produs. În cadrul 
Telios, el monitorizează dezvoltarea, strategia și creșterea companiei. 
Matt are o experiență de peste 12 ani în telemedicină. 

Adrian Danciu este director medical la Telios Care. Dr. Danciu este 
medic și nutriționist certificat. A fost implicat în mai multe proiecte 
medicale, este un pionier în sistemul de îngrijire centrat pe pacient și 
implementează proiecte în domeniu de peste 20 de ani. 

Vlad Mateiță este radiolog, inovator și directorul operațiunilor me-
dicale la Telios Care.

Adriana Boată este inginer, masterand în Sisteme Informatice în 
Medicină, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare (ACS), 
Universitatea Politehnica București (UPB). Este pasionată de inovația 
digitală în medicină, iar de 3 ani se dezvoltă în echipa Centrului pentru 
Inovație în Medicină. De asemenea, este editor Raportuldegardă.ro.
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Adrian Restian este medic primar, prof. univ. de Medicina familiei, 
doctor în antropologie medicală, membru titular al Academiei de Ști-
ințe Medicale, membru al unor societăți științifice și autorul a nume-
roase lucrări publicate atât în țară, cât și în străinătate. În prezent este 
preocupat de noile provocări ale societății contemporane, precum și 
de răscrucea de drumuri la care se află medicina modernă.

Raluca Sîmbotin are o experiență de peste 8 ani în domeniul Afaceri 
Publice, lucrând atât în sectorul privat cât și în cel public. În anul 2017, 
s-a alăturat echipei Merck Sharp Dohme (MSD) ca Policy & National 
Account Manager, fiind responsabilă de dezvoltarea de strategii pen-
tru a îmbunătăți sectorul de sănătate și accesul pacienților din Româ-
nia la tratament.

Anamaria Nicola este jurnalist, trainer în zona de comunicare & 
media și profesor la Universitatea din București. A lucrat în presa 
scrisă (Gazeta Sporturilor) și televiziune (Realitatea TV, PrimaTV, 
TVR). Este doctor în știinţele comunicării din 2016 și a fost decan al 
Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (UB). Cercetarea sa 
este axată pe exploatarea emoţiilor în mass-media și spaţiul public, 
sistemul mass-media și consumul de știri în mediul digital. A publicat 
două cărți (”Transmisiunea în direct”, 2012, Polirom și ”Emoțiile în 
mass-media. Știrile terorii”, Editura Universității din București, 2018) 
și mai multe articole de cercetare în reviste științifice. 

Ruxandra Vasilescu este specialist în comunicare strategică, cu pes-
te 14 ani de experiență în crearea și implementarea campaniilor de 
comunicare corporativă, de brand și guvernamentală. Conducând ope-
rațiunile McCann Health în CEE, agenție specializată în comunicare 
medicală, Ruxandra propune o viziune holistică și o atitudine parti-
cipativă în sistemul de sănătate, înțelegând și susținând rolul fiecărui 
actor, de la pacient, medic, industria de produse și servicii, și până la 
reglementatori.
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Nicolae Done este absolvent al Harvard College și doctorand în eco-
nomie și politici de sănătate la Johns Hopkins School of Public Health. 
În prealabil, a lucrat ca cercetător la Harvard School of Public Health, 
unde a participat la proiecte de cercetare a sistemelor medicale din 
peste 10 țări. În 2012, a co-fondat Observatorul Român de Sănătate 
(ORS), o organizație non-profit al cărei obiectiv este îmbunătățirea 
serviciilor medicale din România prin publicarea de studii obiective 
și de calitate.

Vlad Teodor Berbecar este medic specialist pe Medicina Internă și 
doctorand la UMF „Carol Davila” București. Implicat în numeroase 
proiecte sociale, este unul dintre fondatorii Asociației Caravana cu 
Medici. De asemenea, pasionat de cercetare, în cursul studiilor doc-
torale a devenit și unul dintre fondatorii și reprezentanții României la 
European MDPhD Association.

Daniela Tatu-Chițoiu este CEO&Co-fondator CARDIOSCIENCE
Absolventă a universității Alexandru Ioan Cuza Iași, specializarea 
Economie și Administrarea Afacerilor, master în Studii Europene, în 
prezent manager economic CARDIOMED. Împreuna cu dr. Gabriel Ta-
tu-Chitoiu a fondat compania CARDIOSCIENCE furnizor de educație 
medicală pentru medici și populație. Este coordonator al proiectului 
Dahna, o aplicație inovativă care te învață cum să mănânci corect pen-
tru a face prevenția bolilor cardiovasculare și a bolilor asociate.

Oana Gheorghiu este fondatoarea Asociației Dăruiește Viață. După 
ce a condus operațiunile unei companii franțuzești în România, Oana 
a hotărât să se dedice full-time implicării sociale și a fondat, alături de 
Carmen Uscatu, asociația Dăruiește Viață. Totul a început de la o soli-
citare de ajutor pe care a primit-o pe mail. De atunci lucrează alături de 
echipa asociației pentru a oferi o șansă în plus bolnavilor de cancer din 
țară. Totodată se implică activ în responsabilizarea românilor privind 
deciziile care le influențează viitorul. Foto credit: Andreea Macri
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Roxana Țărmurean, avocat în Baroul București din anul 2009, speci-
alizată în dreptul sportului,. În practica sa, Roxana a acordat asistență 
într-o varietate de litigii în fața instanțelor naționale sau internațio-
nale, tribunale arbitrale sau comisii jurisdicționale sportive. A publicat 
o lucrare de arbitraj comercial în 2012 la editura „Universul Juridic”, 
un ghid internațional privind arbitrajul în 2013 (ICLG London), di-
verse articole din domeniul dreptului sportiv în revista specializată 
internațională „Football Legal” și a fost invitată să predea în mai mul-
te cursuri și conferințe specializate (ISDE Barcelona, Sports Business 
Academy). A studiat contenciosul afacerilor la Paris I Panthéon-Sor-
bonne și dreptul internațional al sportului la Instituto Superior de De-
recho y Economia din Madrid. 

Justin Ștefan este secretar general al Ligii Profesioniste de Fotbal 
din România. Avocat titular al Cabinetului de Avocat „Ștefan Justin”. 
Ramura principală de activitate: Drept Sportiv. 2000-2004 – Univer-
sitatea din București, Facultatea de Drept. 2005 – 2006 – Institutul 
Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților. 2010 – 2011 
Master in Dreptul Afacerilor, Universitatea Titu Maiorescu, Bucuresti. 
Feb. 2005 – prezent – avocat în Baroul București

Ștefan Sandulache este Secretar General al Autorităţii Naţionale 
pentru Sport și Tineret din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului și Sportului.

Florin Pelin este profesor universitar la Academia Naţională de Edu-
caţie Fizica și Sport, șef catedră : Atletism, natație, sporturi de iarnă. 
A publicat aproximativ 70 articole în reviste de specialitate, comu-
nicări/referate în volume ale conferințelor/congreselor științifice 
(prezentate atât intern, cât și internațional) și cărți de specialitate, 
publicate în edituri recunoscute CNCSIS. 
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Gabriel Solomon este alergător, galantom, antreprenor, organizator 
de evenimente, dar în primul rând pasionat de sport. A inițiat: 42km.
ro (o platformă dedicată sportului de masă), sportpici.ro (blog de sport 
pentru părinți și pitici) și este unul din fondatorii platformei de fun-
draising Galantom.ro, care ajută oamenii de bine să strângă fonduri 
pentru proiectele ONG-urilor care aduc schimbare în comunitate.

Marian Chiriac este jurnalist, director al asociației media BIRN Ro-
mania. Deși a lucrat prin mai multe redacții din țară (Mediafax, revista 
22, TVR, Hotnews) și străinătate (IPS, Balkan Insight) nu a fost vreo-
dată specializat pe sport. Urmărește însă constant spectacolul-indus-
tria sportului, fiind un bun cunoscător al lumii alergării de amatori (ca 
practicant, co-organizator de evenimente, trainer sau editor al Alerg.
ro și al revistei tipărite omonime). 

Andrei Mihail este antropolog. Predă de mai mulți ani la SNSPA și 
la Universitatea București. În 2018 a beneficiat de o bursă acordată 
de FIFA prin intermediul Centrului Internațional de Studii Sporti-
ve al Universității din Neuchâtel, Elveția. Cu ajutorul ei a studiat în 
profunzime istoria stadioanelor muncitorești ale Bucureștiului. Con-
comitent, Andrei este coordonatorul proiectului editorial Stadion. 
Povestiri de pe tușă, revistă dedicată reportajului sportiv care docu-
mentează poveștile locale care se construiesc în jurul ”sportului rege”.

Loredana Dinu a absolvit facultățile de Sport și de Comunicare și Re-
lații Publice și are un master în kinetoterapie. A fost componentă a 
echipei de spadă a României campioană mondială în 2010, la Paris, și a 
team-urilor de spadă campioane europene în 2015, 2011, 2008 și 2006. 
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Ovidiu Condurache este Venture Manager în cadrul Ashoka Româ-
nia, Ovidiu a absolvit Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse 
de Valori, a studiat și a lucrat la Universitatea Alternativă și a lucrat 
pentru Restart în Educație. A fost asistent de delegație la Jocurile Pa-
ralimpice 2016, a coordonat voluntari la Campionatele Europene de 
Gimnastică Artistică 2017 și a co-fondat Asociația Gașca lui Coubertin 
ce are drept scop dezvoltarea ecosistemului de voluntariat sportiv în 
România. 

Lorand Balint este Managing Director al Publicis Sport & Entertain-
ment România. Lorand este unul dintre cei mai experimentați profesi-
oniști din lumea marketingului românesc, cu o experiență de mai bine 
de 15 ani în domeniu. De-a lungul timpului, a ocupat mai multe funcții 
în cadrul companiei Leo Burnett, printre care Global Account Director, 
Regional Account Director Sub-Saharan Africa, Regional Account Di-
rector Europe, Head of Brand Communication. 

Constantin Căliman este absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică 
și Sport specializarea handbal, Master în Managementul și Adminis-
trarea Structurilor Sportive, antrenor emerit in karate tradiţional 
shotokan – fudokan deţinând gradul de 6 dan, Director Adjunct în 
Ministerul Educatiei și Cercetării/Federaţia Sportului Școlar și Uni-
versitar.

Ana Maria Mitruș este bogger, speaker, content creator, participant 
activ în programe dedicate părinților. Scrie pe Meseriadeparinte.ro – 
2010, fiind considerată printre cei mai influenți bloggeri de parenting 
din România (Revista Biz, Social Media Summit, Revista Parole de Ma-
mans). Președinte și membru fondator Asociația pentru Informare, 
Educare, Comunicare – 2011. Creatoarea proiectului „Cum să crești 
un campion” – 2017, o serie de evenimente online și offline dedicate 
părinților care își doresc copii fericiți și împliniți, campioni ai propriei 
lor vieți.
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George Forțu este psihoterapeut psihanalitic, specialist în psiholo-
gia sportului și antrenor, pasionat de oameni, de sănătate mentală și 
fizică. Este licențiat al Facultății de Psihologie din cadrul Universității 
Titu Maiorescu, a absolvit programul de master în Psihotraumatologie 
și Asistare Psihologică la Facultatea de Psihologie și Stiințele Educației 
în cadrul Universității București și membru al Colegiului Psihologilor 
din România.

Oana Costin a absolvit Facultatea de Psihologie din Iași și a urmat 
apoi un master în domeniul Psihologiei organizaționale. În prezent 
este psihoterapeut în supervizare în Psihoterapie cognitiv-comporta-
mentală. A inceput să scrie articole de informare medicală colaborand 
cu Romedic.ro, SfaturiMedicale.ro și mamisicopilul.ro.

Diana Birtalan este director al Departamentului de Educație Olimpi-
că, Sport Școlar și Universitar din cadrul Comitetului Olimpic și Spor-
tiv Român, secretar al Academiei Olimpice Române, doctor în educație 
fizică și sport și coordonator și organizator al tuturor activităților de 
educație și cultură olimpică desfășurate de C.O.S.R prin A.O.R.

Liliana Dorneanu este expert sportiv în cadrul Departamentului 
Sport al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR). A absolvit 
Academia de Educatie Fizica si Sport, și deține un master în educație 
fizică.
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Vlad Constantinescu este coautor al celei mai de succes povești din 
marketingul românesc, reușind impunerea la nivel global ca sport 
olimpic a Baschetului 3X3. FIBA World Bascketball Summit, singurul 
eveniment global dedicat acestei discipline sportive, l-a avut ca invitat 
pe Vlad. Astfel, el a fost singurul român care a fost într-un panel prin-
cipal la acest eveniment, un semn de apreciere a forului global.

Sorin Panait este inițiatorul programului „Primii pași în atletism” 
este un proiect lansat de Asociația pentru Sprijinirea Inițiativei Ci-
vice în parteneriat cu Federația Română de Atletism. Scopul acestui 
program este de a organiza competiții sportive pentru copiii cu vârsta 
cuprinsă între 6 și 13 ani, dar și de a promova atletismul în rândul 
celor mici. 

Cristian Gheorghe este iniţiatorul primei școli de marketing sportiv 
în Academia de Studii Economice, este co-autor al manualului de Mar-
keting Sportiv și are o experienţă de peste 14 ani în fotbalul românesc 
la nivel de management.

Andreas Hniatiuc este președintele Asociației pentru Psihologia 
Sportului, psihoterapeut – membru al Asociației Române de Hipnoză 
Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană, membru al Colegiului Psiho-
logilor din România
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Oana Martha Igrișan are o experienţă de peste 15 ani în jurnalism și 
consultanţă în comunicare. Din iunie 2013 ocupă funcția de Director 
de Comunicare al Asociației Române a Producătorilor Internaționali 
de Medicamente. Este co-fondator al SOS – Societatea oamenilor să-
nătoși – cu obiectivul principal de a răspândi obiceiuri sănătoase prin-
tr-o serie de programe bine concepute și direcționate. 

Oana Munteanu este Senior Manager PwC România și coordonează 
practica de consultanţă în Resurse Umane și Dezvoltare Organizațio-
nală. Are peste 12 ani de experienţă în ţări din Europa Centrală și de 
Est și CSI, în proiecte legate de strategia de resurse umane, evaluarea 
eficacităţii și proceselor legate de managementul capitalului uman, 
diagnosticarea și dezvoltarea structurii organizaționale, precum și 
managementul schimbării, pentru diferite companii din sectoarele fi-
nanciar bancar, retail și distribuţie, utilităţi, precum și organizaţii din 
sectorul public. Ea este certificată World@Work – Global Remunera-
tion Practitioner și Global Saratoga – HR measurement and bench-
marking.

Florin Botonogu este președintele Policy Center for Roma and Mi-
norities. Are o experiență vastă în lucrul cu grupurile dezavantajate. 
Ariile de interes sunt reducerea sărăciei, locuirea în condiții decente, 
drepturile și dezvoltarea copilului, minorități și leadership. A absolvit 
studii legate de politici sociale și relații diplomatice. 

Adrian Stanciu e consultant și partener în Wanted – Transformation 
Consultancy. Aria lui de expertiză este schimbarea și managementul 
culturii organizaţionale. Experienţa sa de consultanţă include nume-
roase organizaţii cu diverse profiluri și mărimi, atât din România, cât 
și din tările învecinate. 
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Iuliana Alexa lucrează în prezent la Institutul Cultural Român din 
Bruxelles. Până în 2019 a fost redactor sef al publicatiei Psychologies, 
licentă a prestigioasei reviste Psychologies Franța. Anterior a lucrat 
pentru alte publicații, de travel și culturale. Are o fromare in coaching 
și crede că leadersphiul este mai eficient atunci când se însoțește de 
coaching la toate nivelurile. Este pasionată de călătorii, de lectură și de 
înțelegerea psihologiei umane.

Rudolf Fedorovici este Country Regional Representative, Odgers 
Berndtson, unul din cei mai influenți jucători globali în piața de con-
sultanță specializată în executive search, și oferă consiliere pe proble-
me de strategie și de recrutare pentru poziții de senior management, 
atât la nivel internațional cât și unor clienți importanți din România. 
Este absolvent al Facultății de Psihologie la Universitatea din Bucu-
rești.

Viorela Marcu conduce echipa globală de Employer Branding din 
UiPath și este unul dintre Co-Founderii HR Hub, cea mai mare comu-
nitate pentru profesioniștii de HR din România. În ultimii 8 ani a navi-
gat cu brio domenii precum Management-ul Schimbării, Comunicare, 
Recrutare, Employer Branding sau Employee Experience. 

Iuliana Hamciuc este Senior Portfolio Manager, Raiffeisen Bank. Are 
o extinsă experienţă în domeniul bancar construită ca analist de risc 
senior în creditarea corporaţiilor timp de +10 ani, și completată de 
rolul de program manager pentru Sisteme de Suport IT și de propri-
etar produs pentru 2 platforme core ale Raiffeisen Bank (reconversie 
profesională dorită). Voluntar activ în comunități defavorizate din 
Ferentari și Jilava în cadrul programului „Casa Bună”, și fundraiser 
activ (coordonator) pentru sustinerea persoanelor vulnerabile (inclu-
siv în perioada pandemiei Covid-19), centre pentru copii si persoane 
cu dizabilitati.
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Alexandra Dobre este Director General al Centrului pentru Seniori al 
Municipiului București din anul 2018 și este puternic implicată în pro-
cesul de implementare a conceptului de îmbătrânire activă în rândul 
comunității de seniori. A fost timp de 2 ani de zile Director General al 
Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,NICOLAE 
BĂLCESCU’’. Este licențiată în Drept(Universitatea Bucuresti), în Stu-
dii Politice și Administrative (SNSPA) și a urmat programul MBA al 
Catedrei UNESCO din cadrul Universității București. Este absolventă 
a programului Cambridge Business.

Mugurel Mărgărit este directorul executiv al Fundației Regale Mar-
gareta a României. Lucrează în mediul neguvernamental din anul 
2000 și și-a dedicat cariera dezvoltarii spiritului civic, îmbunătățirii 
vizibilității sectorului nonprofit si reducerii inechităților ce se mani-
festă în societatea românească. Prin pozițiile pe care le-a ocupat în sec-
torul asociativ, Mugurel MĂRGĂRIT a coordonat mai multe proiecte 
de asistență și finanțare care i-au permis să cunoască în mod direct or-
ganizații ce activează în toată țara și să se inspire din experiențele lor.
 

Mirel Palada este sociolog, specialist în comunicare și conduce com-
pania de cercetare și consultanță sociologică Sociopol. În 2013 a fost 
purtător de cuvânt al Guvernului și consilier pe probleme de strategii 
guvernamentale. 

Viorela Sfârlea activează în calitate de consultant al Băncii Mondiale 
în domeniul dezvoltării urbane, printre temele pe care le-a abordat nu-
mărându-se: reabilitarea termică a cartierelor de blocuri, gestionarea 
spațiilor verzi, reabilitarea centrelor istorice, învățământul profesio-
nal dual, modele de cooperare inter-jurisdicțională. Este autoarea Ghi-
dului „Bune Practici în Dezvoltarea Urbană în România”, cu experiență 
în jurnalismul urban și social, dar și în mediul ONG, ca cercetător și 
reprezentant media. 
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Adrian Purcaru este licențiat în Științe Juridice, fiind ales primar 
al orașului Azuga în anul 2000, la vârsta de 24 ani. Începând cu anul 
2013, s-a alăturat echipei de coordonare a Polului de Creștere Brașov 
din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Clara Volintiru este conferențiar universitar în cadrul Departamen-
tului de Relații Economice Internaționale (REI), al Academiei de Studii 
Economice din București (ASE). A absolvit studiile doctorale de la Lon-
don School of Economics and Political Science (LSE) și a fost implicată 
în numeroase proiecte de cercetare internaționale în domeniul științe-
lor comportamentale, buna guvernanță și economia informală. A fost 
consultant pentru asemenea organizații internaționale precum Banca 
Mondială, Comisia Europeană, Eurofound, Comitetul Regiunilor sau 
think tank-ul britanic PRIAD. Cele mai recente publicații ale sale au 
apărut la Oxford University Press sau în jurnale de specialitate pre-
cum European Political Science Review, Eastern European Politics sau 
Research & Politics. În spațiul public, comunică pe platforme online 
precum Forbes, EUROPP, Global Observatory, Emerging Europe sau 
Huffington Post.

George Ștefan este asistent universitar în cadrul Departamentului 
de Economie și Politici Economice – ASE București. În ultimii șase ani 
acesta a lucrat in diferite instituții publice din România, precum Mi-
nisterul Finanțelor Publice, Cancelaria Primului Ministru și Departa-
mentul pentru Investiții Străine. 

Marius Cristea este expert în planificare strategică, dezvoltare loca-
lă și regională la Banca Mondială, licențiat în economie si dezvolta-
re regională durabilă la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea 
Afacerilor a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și doctor în geo-
grafie, urmând un stagiu de cercetare la Academia de Științe a Austriei 
din Viena. 
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Marcel Ionescu-Heroiu lucrează ca Expert Senior Dezvoltare Urba-
nă în biroul Băncii Mondiale din București, România. Marcel deține o 
diplomă de licentă în economie de la Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, România și un doctorat în dezvoltare regională de la Uni-
versitatea Cornell, Ithaca, New York, Statele Unite ale Americii. 

Irina Teodora Comăniță a studiat Arhitectură și Urbanism la Uni-
versitatea „Ion Mincu” din București și are un master în design urban 
și arhitectură de la Universitatea Aalborg, Danemarca. A făcut parte 
din Urbanizehub din martie 2019 și a fost mentor în Hackathon-ul 
nostru pentru Mobilitatea Urbană din 2019, organizat la Timișoara. 
Teodora locuiește în prezent și lucrează într-un studio de design urban 
din Copenhaga.

Dumitru Sandu este profesor emerit al Universităţii București, Fa-
cultatea de Sociologie și Asistenţă Socială. Cursurile predate ating 
teme precum migraţia și dezvoltarea, migraţia transnaţională, dez-
voltare comunitară și regională, stratificare și stiluri de viaţă, tehnica 
sondajdelor de opinie publică, analiza datelor sociale, sociologia tran-
ziţiei, statistică socială, explicarea fenomenelor demografice.

Oana Luca este inginer constructor, profesor universitar la Universi-
tatea Tehnică de Construcții București și cadru didactic asociat la Uni-
versitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. De 20 de ani este 
implicată în activitate didactică și de cercetare în domeniul dezvoltării 
urbane și regionale. Oana a lucrat pentru Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, Banca Mondială, Serviciul de sprijin pentru refor-
me structurale (SRSS), iar de opt ani este evaluator pentru proiecte 
finanțate de Comisia Europeană în domeniul mobilității și energiei 
durabile, precum și al orașelor inteligente. 
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Marian Panait este City Manager al orașului Sinaia. Vede „viața în 
tranșeele” administrației ca pe o provocare și aduce un spirit corpo-
rate-ongistic în modul de a conduce oamenii și actiunile lor. Ține trai-
ninguri, scrie proiecte și se bucura când îi motivează pe cei din jur în 
a se autodepăși.

Alina Silaghy este director al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea. 
Este expert contabil judiciar și mediator autorizat, absolventă a Facul-
tăţii de Știnţe Economice din Timișoara.

Grațian Dobre este director executiv de Proiecte Europene din ca-
drul primăriei Reșiţa. Are licență în domeniul Științelor Economice iar 
masteratul în domeniul Administrației Publice Europene la Universi-
tatea Eftimie Murgu Reșița. Din 2008 lucrez în domeniul consultației 
pentru management și afaceri, cu precădere în accesarea de fonduri 
europene și evaluări.

Cosmin Cristal este reprezentantul la Burxelles al Agenției de Dez-
voltare Regională Nord-Est. Profesionist cu peste 10 ani de experiență 
de lucru în dezvoltarea afacerilor, ISD, Managementul proiectelor, re-
structurare și control intern.
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Georgiana Blaj este sociolog și doctorand al Facultății de Sociologie 
și Asistență Socială, Universitatea din București. Georgiana este cerce-
tător al Centrului Român de Modelare Economică (CERME) din 2008 
și a lucrat ca și consultant local pentru Banca Mondială, Unicef și alte 
organizații naționale și internaționale în diverse proiecte pe teme so-
ciale. Domeniile de cercetare de interes sunt locuire, sărăcie și incluzi-
une socială și management strategic în dezvoltarea socială. 

Adrian-Andrei Stănescu este cadru didactic al Universității Tehnice 
de Construcții București (UTCB) în specialitatea Construcții civile și 
lucrează ca inginer constructor proiectant. Începând cu anul 1999 des-
fășoară activități de evaluare tehnică și economică, pentru sprijinirea 
ministerelor de resort, in domeniul proiectelor de infrastructură, de 
mediu si de invățământ. 

Florian Găman este Conferențiar Univ. Dr. în cadrul Universită-
ții Tehnice de Constructii Bucuresti (UTCB). Este absolvent, inginer 
si master in profilul construcții, specializarea tehnologii speciale in 
constructii al Facultății de Construcții Civile Industriale și Agricole 
(FCCIA) – UTCB. In 1998 a absolvit Școala de Studii Academice Post-
universitare de Urbanism si Restaurarea Monumentelor, specializarea 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, a Universității de Arhitectu-
ra si Urbanism „Ion Mincu”” din București. În paralel cu activitatea 
didactică și de cercetare din UTCB, Florian desfășoară activități de 
consultanță tehnică de specialitate, pentru diferite firme și institu-
ții internaţionale implicate în elaborarea de politici de dezvoltare a 
infrastructurii publice sau în derularea proiectelor de infrastructură 
pentru dezvoltare urbană și regională cu finanțare externă.

Barbu Mateescu este sociolog. A absolvit cursurile University of Pen-
nsylvania (studii de lungă durată) specializându-se în sociologia politi-
că. În ultimul deceniu el a lucrat în mai multe proiecte având de a face 
cu consultanța politică, electorală și dezvoltarea urbană.
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Adrian Mihălțianu este director editorial PressOne România. A al-
ternat în ultimii 20 de ani între două lumi: IT și jurnalism. Pasionat de 
povestit, alege să părăsească o carieră în multinaționalele de IT și să 
scrie despre mașini și călătorii. Devine redactor-șef al revistei ProMo-
tor în 2012, iar apoi coordonează un proiect internațional, DriveMag, 
împreună cu o echipă alcătuită numai din români. În paralel, publică 
primele două volume din „Terra XXI”, o saga SF întinsă pe mai multe 
secole, și pregătește proiecte de guvernare globală care-l trimit ca fina-
list al concursului de proiecte New Shape Prize 2018.

Radu Puchiu este consultant în politici publice și guvernare deschisă 
cu peste 10 ani de experiență în sectorul public, fiind un constant pro-
motor al noilor tehnologii în sprijinul transparenței și dialogului între 
Guvern și societatea civilă. Între octombrie 2012 și noiembrie 2017 a 
fost Secretar de Stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului respon-
sabil pentru coordonarea politicilor publice și a strategiilor la nivelul 
Centrului Guvernului. 

Dan Hodoș este consultant în management public și dezvoltare ur-
bană, iar în trecutul recent a fost membru în echipa de dezvoltare a 
proiectului Smart City de la Primăria Alba-Iulia. De asemenea, a fost 
consilier al primarului Piteștiului pe probleme de dezvoltare urbană.

Alexandru Stănescu este avocat partener al SLV, ocupându-se de 
proiecte de arbitraj comercial internațional, aspecte comerciale și cor-
porate ale noilor tehnologii cum ar fi blockhain, active digitale, AI și 
noi modele sectoriale – fintech, e-commerce, platforme digitale. Mi-
siunea SLV este de a asista companiile românești să-și internaționali-
zeze operațiunile în Europa, SUA și să obțină finanțare în principalele 
huburi financiare internaționale. 
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Ioana-Alexandra Bradea este Șef departament Dezvoltare Regio-
nală, Proiecte și Relații Internaționale din cadrul ADR N-V, unde co-
ordonează proiecte internaționale finanțate din fonduri europene, ce 
vizează și dezvoltarea Smart City pe teritoriul României.este absolven-
tă a Facultății de Științe Economice din Oradea, specializarea Finanțe 
– Bănci și doctor în Cibernetică Economică. A făcut parte din echipa 
de coordonare a Master Planului General de Transport al României.

Bogdan-Stelian Mîndrescu este parte din consiliul de administra-
ție al Registrului Auto Roman pentru perioada 2018-2022 și consilier 
ministru în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. În prezent este 
masterand la Management aeronautic în cadrul Universității Politeh-
nica București. 

Laurențiu-Andrei Ilie este asistent universitar doctor la Facultatea 
de Geografie, Universitatea din București, din anul 2015 este expert în 
cadrul Ministerului Transporturilor unde a participat si a coordonat 
elaborarea documentului strategic de transport ”Master Planul Ge-
neral de Transport al României” (MPGT). Din 2019 este director de 
cabinet ministru la Ministerul fondurilor Europene. 

Vasile Dâncu este sociolog, prof. univ. dr Universitatea din București 
și Universitatea Babeș-Bolyai. Este președinte IRES. A ocupat funcția 
de viceprim ministru în Guvenul României și a fost senator în Parla-
mentul României, membru al Comisiei pentru cultură, artă și mijloace 
de informare în masă, observator și deputat în Parlamentul European, 
membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regională, Fost ministru în 
Ministerul Informaţiilor Publice în Guvernul României.
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Alice Ekman este specialistă în Asia la Institutul pentru Studii de 
Securitate al Uniunii Europene (Iesue, cu sediul la Paris), la care s-a 
alăturat în 2019, după câțiva ani petrecuți la Institutul Francez de Re-
lații Internaționale ( IFRI). Alice gestionează, de asemenea, dialoguri 
periodice „Track 1,5” cu partenerii UE în Asia și coordonează comi-
tetul de membri UE al Consiliului pentru Cooperare în Securitate în 
Asia-Pacific.

Dragoș Tuță este consultant, antreprenor și una dintre cele mai pu-
ternice voci din România în promovarea și susținerea practicilor de 
afaceri responsabile și al managementului sustenabil. În anul 2011 a 
fondat The CSR Agency, prima agenție dedicată exclusiv responsabili-
tatății sociale a companiilor. 

Aida Szilaghyi este expert în sustenabilitate și Președinte al Centru-
lui Național pentru Consum și Producție Durabile. A absolvit Facul-
tatea de Chimie a Universitații Politehnice Timișoara și a deține un 
doctorat în eco-eficiență industrială. 

Adelina Dabu este expert în afaceri publice și sustenabilitate, cu +7 
ani experiență în domeniul politicilor publice, stakeholders manage-
ment și risc politic. A coordonat proiecte de CSR și un raport de suste-
nabilitate. În prezent este Public Policy & International Affairs Senior 
Adviser la Confederația Patronală Concordia. 
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Andrei Carabelea este antreprenor, absolvent al Facultății de Istorie 
din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fondatorul 
Asociației Sens Civic din Piatra Neamț. Timp de 4 ani a profesat în 
învâțământ și a lucrat mai bine de 10 ani în mediul privat având ex-
periență în managementul afacerilor și în implementarea proiectelor.

Miruna Târcă este designer social, antropolog urban, blogger și con-
sultant în dezvoltare comunitară. Timp de peste 10 ani a conceput și 
a coordonat programe gratuite de educație urbană pentru copii și ado-
lescenți, în cadrul Asociației Komunitas. Totodată, a inițiat proiecte de 
activare urbană și dezvoltare comunitară în cartiere din București. În 
prezent scrie pe www.kindertrips.com despre călătorii ca modalitate 
de formare a copiilor (travelschooling), comunități și stiluri alternati-
ve de viață, slow education (educație pe îndelete). În timpul liber mi-
xează muzică și realizează selecții care pot fi ascultate pe https://www.
mixcloud.com/miruna-tirca/

Oana Toda este doctorand în Științe Politice la Universitatea de Vest 
din Timișoara. Lucrează la Amnesty International-filiala Spania.

Violeta Mihalache este director la Urban Survey, un ONG din Timișoa-
ra specializat în proiecte de regenerare urbană și mobilitate urbană. Este  
expert în mobilitate urbană și derulează proiecte în acest domeniu. Unul  
dintre aceste proiecte este coordonarea Rețelei Naționale CIVINET  
ROMÂNIA, o inițiativă CIVITAS de promovare a transportului curat și al  
moobilității urbane, finanțat de Comisia Europeană.
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Dorian Curcanu, absolvent al Politehnicii din Copenhaga, Danemar-
ca. Experiență de 4 ani ca inginer în Londra, Marea Britanie. Pasionat 
de administraţie publică locală dezvoltarea urbană sustenabilă.

Luiza-Cecilia Spiridon a absolvit Facultatea de Arhitectură și Urba-
nism din Timișoara, cu o diplomă în urbanism participativ. A studiat 
un an laEscuela Técnica Superior de Arquitectura în cadrul Univer-
sității din Granada și a urmat programul de Master pentru Peisaj și 
Teritoriu la Facultatea de Urbanism din cadrul U.A.U.I.M. București. 
Experiența sa în procese de tip participativ începe în Spania, unde 
colaborează prin intermediul universității la activitățile de ameliora-
re urbană desfășurate în orașul Peligros. Întoarsă în țară, formează 
împreună cu un grup de colegi Asociația În comunitate, alături de care 
demarează proiectul FABRICăm.

Tănase Stamule este decan al FABIZ-ASE și conferențiar universi-
tar doctor în cadrul catedrei de Administrarea Afacerilor – UNESCO. 
A absolvit Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi 
străine în anul 2006 cu specializarea economia întreprinderii și Uni-
versitatea Strasbourg în 2006 cu specializarea comunicare comercială. 
În 2005 a obținut un certificat de studii europene de la Universita-
tea Trier(60 ECTS). Dr. Stamule deține un doctorat în managementul 
schimbării. Că și domenii de cercetare, a aprofundat managementul 
intercultural, leadership-ul și managementul schimbării în adminis-
trația publică. Dr. Stamule predă în cadrul Facultății de Administrarea 
Afacerilor cu predare în limbi străine cursurile de managementul afa-
cerilor, management intercultural și E-Business.Începând cu decem-
brie 2019 este consilier de stat în cadrul cancelariei primului ministru, 
responsabil cu problemele economice. 

Farkas András este directorul strategic al Grupului PONT, o or-
ganizație înființată în 2009 care își propune inovarea socială prin 
participare, antreprenoriat și cultură cu un focus special pe tineri și 
digitalizare. A fost coordonatorul candidaturii municipiului Cluj-Na-
poca pentru Capitala Europeană a Tineretului 2015, este inițiatorul și 
secretarul general al programului Capitala Tineretului din România. 
Între 2014-2019 a coordonat Rețeaua Capitalelor Europene ale Tine-
retului. Pe lângă acestea își încearcă noi aptitudini printr-un startup 
lansat recent, allyourtime®.
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Ovidiu Cîmpean este directorul Direcției de dezvoltare din cadrul 
Primăriei Cluj-Napoca, fiind responsabil de atragerea fondurilor eu-
ropene. De asemenea, Ovidiu este coordonatorul Centrului de Inovare 
și Imaginație Civică, instrumentul de inovare pe care administrația lo-
cală îl utilizează în procesele de angajare a comunității, de încurajare a 
cetățenilor de a participa la luarea deciziilor și pentru a dezvolta siste-
mul de guvernanță participativă locală. Are un doctorat în Relații In-
ternaționale și Studii Europene, obținut la Universitatea Babeș-Bolyai.

Cristian Ochiu este director al Direcției Relații Publice și Manage-
mentul Documentelor în cadrul Primăriei Galați. Își dorește să trăias-
că într-un oraș frumos, dezvoltat și plin de oameni fericiți și prosperi. 
Iar contribuția sa la acest vis este CityApp dar și un program prin care 
să ajute la informatizarea Primăriei Galați.

Vera Marin este arhitect și urbanist, cu experiență didactică la Uni-
versitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (din 2000), trainer 
și consultant, promovează abordarea participativă și interdisciplina-
ră a spațiului, la orice scară. Coordonează activitatea ATU – Asociația 
pentru Tranziție Urbană (din 2001) este coordonator echipă proiect 
Urban Education Live care urmărește apropierea mediului academic 
de comunitățile de vecinătate, prin inițierea unor acțiuni pilot de cola-
borare între cercetători, cadre didactice și studenți din diverse centre 
universitare și grupuri de locuitori, asociații care au rolul de a coagula 
interesele individuale ale locuitorilor în definirea interesului public la 
scara unui cartier.

Mina Fanea-Ivanovici a obţinut doctoratul în Economie în anul 
2010, diploma de master în Finanţe și Control de Gestiune la Univer-
sitatea din Orléans și licenţa la Facultatea de Administrarea Afacerilor 
în limba engleză din cadrul ASE București, precum și la Universitatea 
Paris XII Val-de-Marne. Este conferenţiar universitar la Departamen-
tul de Economie și Politici Econmice, ASE București. Principalele sale 
domenii sale de interes în cercetare sunt: economia creativ-culturală, 
crowdfunding-ul și managementul cunoașterii și inovării. A publicat 
numeroase articole și cărţi de specialitate și a făcut parte, în calitate de 
expert independent, din echipa care a redactat Strategia pentru Cultu-
ră și Patrimoniu Naţional 2016-2022.
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Mihai Danciu este un arhitect preocupat de managementul urban și 
al comunităților. Predă discipline de planificare urbană la Universita-
tea Politehnica și Universitatea de Vest din Timișoara fiind implicat în 
același timp în proiecte de educaționale, de planificare urbană și teri-
torială, dar și regenerare urbană în Timișoara, Valea Jiului și Chișinău. 
Este fondatorul a patru asociații care promovează bunele practici în 
revitalizarea Văii Jiului. În practica sa, dezvoltarea durabilă se bazează 
pe o combinație de abordări de tip bottom-up și top-down.

Alexandru Adrian Niculescu a absolvit facultatea de Arhitectură 
din cadrul Universităţii de Arhitectura și Urbanism Ion Mincu din Bu-
curești în luna iulie a anului 2017. În prezent este arhitect în cadrul 
Biroului de arhitectură Metropolis, cu care colaborează încă din 2015.

Corina Murafa conduce Ashoka România, divizia locală a uneia din 
cele mai mari comunități de antreprenoriat social din lume. Este pa-
sionată de politici publice, în special cele din domeniul energiei și sus-
tenabilității. În 2014 – 2015 a lucrat ca expert local in energie pentru 
Banca Mondială, asistând Primul Ministru într-un proiect de reformă 
administrativă, cu focus pe guvernanța corporativă a companiilor de 
stat și pe drepturile consumatorilor de energie. A continuat anul ur-
mător în calitate de consultant în afaceri europene și guvernanță cor-
porativă pentru Ministerul Energiei și cel al Finanțelor.

Mihai N. Tudorică este fost diasporean, întors în țară în 2016. Cu 
experiența în marketing, fundraising, televiziune și antreprenoriat, 
dupa 1 an lucrat în IT și-a dat seama că pasiunea lui este în zona ONG. 
Cofondator al grupului de activism civic #REZISTENȚA, din 2018 a 
devenit ONGist cu acte în regulă, lucrând la Asociația pentru Relații 
comunitare, fiind responsabil de dezvoltarea de fundații comunitare 
în România. 
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Doru Buzducea este profesor universitar, decan al Facultății de So-
ciologie și Asistență Socială, Universitatea din București (din 2016) și 
președinte al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România 
(din 2012), calitate în care s-a făcut cunoscut pentru activismul în do-
meniul grupurilor vulnerabile și mai ales pentru campania națională 
ce are drept scop promovarea și valorizarea profesiei de asistent social.

Andrei Cristea, șef de promoție colegiul B.P. Hasdeu, licențiat Facul-
tății de Jurnalism și Științele Comunicării din Universitatea București. 
După un stagiu post-universitar pe teme de comunicare, deschide pro-
pria afacere, concept integrat de media (site, publicație, evenimente) 
nișat pe avocatură. Compania pe care o conduce de 19 ani, Legal Mar-
keting, și site-ul omonim sunt în acest moment repere ale pieței. În-
conjurat de o echipă entuziastă, continuă să scrie pe teme de avocatură 
de afaceri, aduce pentru prima oara în istoria presei din România li-
cențele celor mai prestigioase publicații de business din lume, în para-
lel cu dezvoltarea propriului brand de evenimente consacrat liderilor 
pieței, Romanian Legal Awards. Andrei Cristea moderează emisiunea 
Legile Afacerilor, în prezent la Digi 24.

Alexandru Oprița este unul dintre membri fondatori ai Grupului de 
Inițiativă Civică Cișmigiu. A terminat Facultatea de Construcții Civile 
din București, dar acum lucrează la un ONG de mediu din România. 
Are o pasiune pentru grădinărit și ecologie. În același timp, vrea să fie 
parte dintr-o comunitate care acționează proactiv și crede că fiecare e 
responsabil pentru a produce schimbarea dorită în societate.

Valentina Buzămurgă este absolventă a Facultății de Comunicare 
și Relații Publice din cadrul SNSPA și a programului de masterat „So-
cietate, Multimedia și Spectacol” al Centrului de Excelență în Studiul 
Imaginii. S-a specializat în organizarea de evenimente în domeniul in-
dustriilor creative și activează de 8 ani în domeniul cultural. 
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Rodica Săvulescu are studii de comunicare și design și o experiență 
de peste 15 ani în publicitate. Pasionată de protecția mediului și sus-
tenabilitate, din 2017 face parte din echipa de comunicare a Grupului 
de Inițiativă Civică Cișmigiu. 

Ruxandra Lupu, absolventă a Școlii Naționale de Studii Politice și Ad-
ministrative, este specialist în comunicare, sustenabilitate și respon-
sabilitate socială, cu o experiență de peste 16 ani în domeniu. A crescut 
în Bucureștiul bunicilor ei, din cartiere cu grădini îngrijite și comuni-
tăți de vecini implicați. Spune că a regăsit acest spirit la Cișmi Civic. 
Crede că orașul merită șansa de a-și recăpăta titlul de Micul Paris.

Dinu Drog este avocat, fondatori al Asociaţiei Incotroceni – Oameni, 
Idei, Povești (www.incotroceni.ro), care și-a propus să facă din Cotro-
ceni un spațiu mai bun de locuire, un cartier mai primitor și mai armo-
nios pentru toți locuitorii săi.

Francisc Victor Bodo este inginer in industrie, programator com-
putere, sef lucrari UPB, bursier USAID Wash. State Univ., conf. univ. 
ASE Buc., dir. general adj. GED Capital Madrid, suc. Buc. A administrat 
investiții străine directe de 100 mil. EUR în firme românești. Ulterior, 
consultant investiții private în capitalul firmelor. A publicat carti si 
articole management.
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Mihai Codruț Nanu este pasionat de politică și tehnologii digitale. 
Scrie pe blogul său din 2010 despre ce se întâmplă în Brașov, politica 
locală și națională, tehnologie.

Miruna Grigorescu este arhitect, cu formare și experiență în dome-
niul planificării urbane și managementului urban. A lucrat în programe 
internaționale de asistență pentru administrația publică din România 
și a predat, în echipa de planificare strategică, primelor generații de 
urbaniști diplomați din România. Este unul dintre membrii fondatori 
al Asociaţiei „De-a Arhitectura” (din 2011), relevantă la nivel național 
și internațional în domeniul educației de mediu construit.

Vas Mylko este jurnalist din Ucraina, licențiat în cibernetică și fonda-
torul platformei Curiosio, un super ghid pentru pasionații de călătorie. 
Crede că noile călătorii vor fi independente, iar inteligența artificială 
va ajuta oamenii să își urmeze curiozitatea.

Delia Lungan este pictor român contemporan, lucrările ei au fost 
prezentate în cadrul unor expoziții organizate în România și în stră-
inătate, cât și la muzeul de artă contemporană din București. În pre-
zent Delia lucrează ca Expert Fonduri la Teletrans S.A. 
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Matei Bărbulescu a intrat în presă în 2013, iar primul articol a fost 
despre protestele împotriva proiectului de la Roșia Montană. În pre-
zent este membru al echipei PressOne unde militează pentru o lume 
deschisă, curioasă și informată care își dorește să înțeleagă mecanis-
mele societății. 

Flaviu George Predescu, născut pe data de 4 februarie 1981, este 
romancier, eseist și poet. Este membru al Uniunii Scriitorilor din 
România. De-a lungul timpului, Uniunea Scriitorilor i-a conferit nu-
meroase premii pentru poezie și proză, dintre care cel mai important 
este Romanul Anului 2017-2018, pentru „Perechea dragoste, perechea 
moarte”, un roman dedicat victimelor incendiului de la Colectiv. Este 
redactor la revista Luceafărul de dimineață, colaborator al site-ului de 
știri DC News și asistent de cercetare la Biblioteca Centrală Universi-
tară Carol I.

Răzvan Ioan Dincă este regizor de operă, operetă, musical și teatru 
dramatic, numele său fiind o garanție a unui înalt standard artistic. 
De-a lungul timpului a semnat regia a numeroase producții de succes 
precum ,,A douăsprezecea noapte” de William Shakespeare, ,,O scri-
soare pierdută ” de I.L. Caragiale, ,,Voievodul Țiganilor” și „Liliacul” 
de Johann Strauss-fiul, spectacolul-colaj „Paris, mon amour” și multe 
altele, iar în anul 2018 a fost co-producator și regizor al musicalului 
,,Mamma Mia! ”, spectacol ce continuă să se joace cu succes pe scenele 
din București și din țara.

Norela-Liviana Costea este redactor al Revistei Actualitatea Muzi-
cală, publicată sub auspiciile Uniunii Compozitorilor și Muzicologi-
lor din România. Absolventă a studiilor de Master – Muzicologie ale 
Universității Naționale de Muzică București, în anii de studii s-a im-
plicat ca voluntar în numeroase activități muzicale ale unor instituții 
precum Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” sau Opera Națio-
nală București. Activitatea publicistică s-a concretizat în numeroase 
articole publicate în Revista Actualitatea Muzicală sau în Ziarul Acord 
publicat de UNMB.
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Viorel Mionel este geograf și doctor în domeniul Geografiei umane și 
economice cu teza intitulată „Segregarea urbană. Studiu de caz: Muni-
cipiul București”, susţinută în 2011. Începând cu anul 2007 este cadru 
didactic la Academia de Studii Economice din București, iar din 2013 
este lector la Facultatea de Business și Turism. Preocupările sale se în-
scriu în domenii precum: geografie socială și economică, geoeconomie, 
turism și resurse stategice, materializate într-o serie de cărţi, articole 
și comunicări știinţifice. 

George Butunoiu este expert în recrutare, fiind printre primii ro-
mâni care au înființat o afacere de recrutare încă din 1992. În 2006, 
și-a creat propria companie, George Butunoiu ltd. Lucrează exclusiv 
în căutarea de executivi și consultanță în domeniul resurselor umane. 
George deține o diplomă în fizică de la Universitatea din București, o 
diplomă de master în administrarea afacerilor de la Academia de Stu-
dii Economice și un Master în Managementul Resurselor Umane de 
la școala națională de Studii Politice și administrative din București. 

Maria Neneciu este manager de proiecte la The Institute, unde face 
parte din echipele Romanian Design Week și Diploma și Cartierul Cre-
ativ și unde scrie despre industrii creative și despre capaciatea acesto-
ra de a genera creștere economică și de a îmbunătății calitatea vieții, 
încercând să demonstreze, prin intermediul proiectelor în care este 
implicată, cum creativitatea poate deveni o resursă esențială de dez-
voltare și de ce comunitățile sunt importante.

Andrei Borțun este în prezent CEO al The Institute / Mișcarea In-
dustriilor Creative din România, Președinte al Fundației „Gala Socie-
tății Civile” și Partener în cadrul agențiilor „Dăescu Borțun Olteanu” 
și „Rusu + Borțun Brand Growers”. În anul 2011, Andrei a inițiat pro-
iectul editorial INSTITUTE, The Magazine, revista industriilor crea-
tive din România și a inaugurat hub-ul The Institute, un spațiu care 
a găzduit sute de evenimente dedicate societății civile și industriilor 
culturale și creative.
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Alina Rizescu este arhitect, designer de interacțiune și co-fondator 
al studioului de design cross-media RIZI. A lucrat ca arhitect la Bilbao, 
Barcelona și Bucuresti iar în 2013 înființează propriul studio dedicat 
proiectelor la intersecția dintre arhitectura, comunicare vizuală și 
tehnologie. RIZI aduce impreună profesioniști din diverse domenii în 
proiecte cross-media între mediul fizic și cel digital, cu focus pe experi-
ence design. Pe lângă activitatea studioului, Alina studiază Tehnologii 
Interactive pentru Media și Artele Performative în cadrul centrului de 
cercetare Cinetic al UNATC, concepe și curatoriază expoziții de artă 
digitală. Proiectele ei urmăresc să creeze conexiuni emoționale și men-
tale între om și mediul înconjurător prin intermediul designului și 
tehnologiei.

Ioana Florea este cercetator social în domeniul studiilor urbane. Are 
diplomă de master în antropologie și dezvoltare comunitară (SNSPA) 
și doctorat în sociologie (Universitatea București). A studiat despre 
cartiere defavorizate, minorităţi etnice în orașe; a cercetat diferite 
tipuri de interacţiuni sociale în mijloacele de transport public urban 
și în spaţiile publice în aer liber; este interesată de viaţa adolescenţi-
lor în orașe și de comportamente ecologice. Ca membru fondator al 
Asociaţiei Komunitas, Ioana a contribuit la dezvoltarea proiectelor de 
educaţie urbană iniţiate de asociaţie, lucrând împreună cu copii, lice-
eni și studenţi, în experimente de urbanism participativ și exerciţii de 
antropologie urbană.

Michael Bird a venit la București ca profesor de limba engleză din 
Martea Britanie în anii ’90. S-a reîntors de câteva ori în vizită, ca tu-
rist, apoi ca jurnalist de investigație, pentru ca în cele din urmă să se 
stabilească aici și să-și întemeieze o familie. În prezent colaborează cu 
revista DoR și Vice.ro

Antonio Amuza este cercetător sociolog IRES, cadru didactic la Uni-
versitatea din București, Facultatea de Sociologie și co-partener la 
MAD Intelligence – start-up de analiză menit să fundamenteze decizii 
strategice la nivel de afacere, comunitate și stat.
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Cosmin Dugan este medic primar și absolvent al Masterului de Stu-
dii de Securitate al Universității din București. Este expert LARICS pe 
probleme de securitate medicală.

Silviu Nate este director al Centrului de Studii Globale la Universita-
tea „Lucian Blaga” din Sibiu. Dl. Nate este specializat în științe politice 
și studii de securitate, a condus proiecte de cercetare axate pe strategia 
energetică a UE, migrație, relații transatlantice și aspecte strategice 
în spațiul Mării Negre. Dl. Silviu Nate este membru al Consiliului Eu-
ro-Atlantic Român, a participat în calitate de expert invitat la o serie 
de proiecte sub egida NATO și a Uniunii Europene.

Cristina Buzașu este consilier pentru afaceri europene în cadrul Ad-
ministrației prezidențiale. Este expert în politici europene cu o înaltă 
pregătire și cu o expunere excelentă la nivel internațional, dobândită 
pe parcursul a peste zece ani de experiență profesională, inclusiv prin-
tr-o promovare rapidă în cadrul Parlamentului European și al Băncii 
Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 

Iulian Chifu este președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și 
Early Warning București. Este profesor la SNSPA București, specializat 
în Analiza de Conflict, Decizie în Criză, reconstructive post-conflict, 
studii prospective. A fost consilier al președintelui României pentru 
Afaceri Strategice, Securitate și Politică Externă între septembrie 2011 
și 21 decembrie 2014.
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