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Context
Experiența noastră de lucru cu procese participative în

cadrul procesului de dezvoltare urbană a fost

prezentată la Forumul AESOP Young Academics (ediția

a noua) care a avut loc în Palermo, 23-26 martie 2015.

Conferința a fost organizată de prestigioasa rețea

internațională AESOP (Association of European

Schools of Planning) dedicată cercetării în domeniul

arhitecturii, designului și dezvoltării urbane.

Conferința a vizat expunerea unor contribuții

inter/multi-disciplinare legate de teorii universale în

urbanism, studii urbane și de patrimoniu, care au

explorat dimensiunile diferenței și conexiunile între

contexte diferite din Europa și la nivel global.

Prezentarea Urban INC a fost singura care a vizat

contextul unei țări din Europa Centrală și de Est și una

din cele 45 de contribuții selectate din peste 250 de

propuneri primite.
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Concluzii preliminare:

Conferința AESOP a oferit contextul necesar realizării

unei evaluări a activității Urban INC și a altor organizații

de profil în dezvoltarea de practici participative pentru

dezvoltare urbană. În pregătirea lucrării am realizat o

analiză a practicilor în domeniu alături de experți

recunoscuți din România. Principalele concluzii au

inclus:

Invitați: Anamaria Vrabie, Irina Paraschivoiu

Organizatori: AESOP Young Academics, PUSH

Palermo, Universitatea Palermo

Finanțatori: Institutul Cultural Român

Site-ul conferinței :

http://www.aesop-

youngacademics.net/meetings/en/2014/08/27/read

about/differences-and-connections-beyond-

universal-theories-in-planning-urban-and-heritage-

studies

• Încercările de a lărgi
participarea în procesele
de planificare urbană
rămân restrânse și încă
formale în România.

• Instituțiile publice au
dezvoltat „anticorpi la
schimbare”, care susțin
status quo-ul consultării
unor grupuri restrânse.

• Organizațiile societății
civile reușesc să ridice
întrebări legate de
”planificarea
colaborativă” însă
caracterul lor dinamic și
versatilitatea le pot uza,
pe termen lung. Succesul
lor depinde de
capacitatea de a scala și
de a-și defini mai bine
produsele și grupurile
țintă.


