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Introducere

Asociația Odaia Creativă, ca unic reprezentant al României în cadrul celei de-a șaptea ediţii a
Forumului Mondial Urban din Medellin (Columbia), a organizat alături de partenerii columbieni
Red de Ciudades Como Vamos și La Ciudad Verde, atelierul „Equity: Lessons Learned by InBetween Countries”.
Suntem convinși de aportul pe care țările în tranziție îl pot avea pentru înțelegerea echității, mai
ales în retrospectiva propriului proces de urbanizare accelerată al României. Atelierul face parte
dintr-un program de acțiuni ce vizează expunerea internațională atât a practicilor legate de
urbanism, design și dezvoltare urbană din România, dar mai ales a tinerei generații de
practicieni – urbaniști, arhitecți, economiști, sociologi, ingineri, facilitatori comunitari.
Mulțumim Ordinului Arhitecților din România și Institutului Cultural Român pentru sprijinul,
deschiderea și continuitatea către interdisciplinaritate pentru profesiile conexe arhitecturii și
lucrului cu mediul construit demonstrate.

Anamaria Vrabie,
Coordonator proiect | Vice-președinte Odaia Creativă
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Fig. 1_Storyboard la intrarea în zona de expoziție a Forumului Urban Mondial / Mihai Alexandru (urbanist / UAUIM),
Cătălina Ioniță (arhitect / UAUIM), Irina Paraschivoiu (masterand LSE/ Odaia Creativă), Anamaria Vrabie
(economist urban / Odaia Creativă), Camilo Urbano (masterand London School of Economics).
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1.

Forumul Mondial Urban 7 – Dialoguri şi Concluzii
1.1. Forumul Urban Mondial – cea mai importantă conferință interdisciplinară
dedicată orașelor organizată la nivel internațional.

Forumul este organizat de ONU-Habitat, o dată la doi ani şi este una din cele mai
deschise şi renumite platforme internaţionale în cadrul căreia sunt puse în discuție procesele de
urbanizare şi impactul lor asupra oraşelor, economiilor, mediului şi politicilor publice. Cea de-a
șaptea ediție a avut loc în perioada 5-11 aprilie 2014 în orașul Medellin (Columbia), desemnat
în 2013 drept cel mai inovativ 1 oraș din lume și a avut ca temă “ Echitatea în dezvoltarea
urbană - Orașe pentru viață”.

Fig. 2 extras din programul evenimentului, pag. 4.

Scopul Forumului este acela de a identifica și pune în discuție noi subiecte de interes
pentru dezvoltarea orașelor prin schimb de experiență bazată pe bune practici la nivel local
și evidențierea inițiativelor și politicilor publice exemplare.

1 Conform studiului-concurs organizat de Urban Land Institute (ULI), http://www.bbc.com/news/world-latin-america-21638308
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Creșterea inegalității în orașe, devenită o problemă universală vizibilă prin diferențieri
acute în accesul la oportunități, venituri, consum, informație și tehnologie a evidențiat faptul că
accelerarea proceselor de urbanizare și polarizarea socială pot fi considerate probleme majore
de planificare urbană pentru următorii 40 de ani. Aceste probleme s-au regăsit ca teme
transversale în cele șașe dialoguri în care a fost structurat Forumul:
(1) Echitatea în legislația de dezvoltare urbană;
(2) Urbanism și design urban pentru coeziune socială;
(3) Servicii de bază: afaceri locale pentru orașe echitabile;
(4) Instrumente inovative de finanțare pentru autorități locale;
(5) Creșterea standardelor pentru reziliența urbană
(6) Orașul sigur ca oraș just și echitabil.
Cei peste 22.000 de participanți s-au împărțit zilnic între sălile celor 4 pavilioane (Verde,
Albastru, Roșu și Galben) în care se desfășurau ateliere tematice și expoziția și Teatrul
Metropolitan și sălile mari în care s-au ținut Dialogurile, sesiunile speciale, Mesele rotunde, etc.
Așadar, evenimentele au fost de multe tipuri împărțite după cum urmează:
- Dialoguri (cele șase teme ale Forumului)
- Sesiuni speciale (teme transversale)
- Adunări (perspective diferite asupra dezvoltării urbane globale)
- Mese rotunde
- Urban Talks (o serie de discuții cu economiști, urbanisști și gânditori de renume
mondial)
- Sesiuni plenare (concluzii generale la sfârșitul fiecărei zi)
- Evenimente de Networking
- Evenimente paralele
- Expoziție (pavilioane ale ministerelor, ale orașelor, ale asociațiilor profesionale, ale
companii publice, etc.)
Datorită solicitărilor, acestora le-au fost alăturate spații pentru dialog informal sau
pentru alte tipuri de dialog precum: Camera Agora ( gândită ca o piașă publică în care se
dezbat proiecte urbane și idei), Biblioteca urbană (spațiu pentru lansări de carte și discuții
asupra publicațiilor), Camera City Changer (dedicată partenerilor ONU-Habitat – cercetare și
implementare) și Camera Cinema (o premieră a Forumului, menită să pună în dicuție fenomene
urbane prin film).
Toate aceste spații au găzduit diferite formate de prezentări și discuții care la sfârșitul
Forumului au fost puse în comun pentru a fi integrate în noile convenții internaționale (în special
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Habitat III). Totodată aceste spații au folosit pentru trasarea parteneriatelor strategice între
participanți pentru acțiuni viitoare mai concentrate și informate.
Concluziile Forumlui sunt prezentate sub forma „Declarației de la Medellin – Forumul
Urban Mondial 7 – Echitatea ca fundație a dezvoltării urbane sustenabile”. Prin aceasta,
participanții la Forum au susținut considerarea echității urbane ca parte integrantă a agendei
urbane de dezvoltare pentru o mai corectă abordare a provocărilor ridicate de problemele
structurale ale orașelor.

1.2.

Participanți

Printre cei peste 22.000 de participanți2 din 142 de țări s-au numărat 139 de primari și
42 de miniștri ca reprezentanți ai administrațiilor naționale, regionale și locale, alături de
reprezentanți ai comunităților locale, ai institutelor de cercetare și universități, ai sectorului
privat, ai organizațiilor non-guvernamentale, ai instituțiilor care finanțează dezvoltarea orașelor,
ai agențiilor internaționale de dezvoltare și ai mass-mediei; într-un cuvânt, profesioniști ai
“orașelor”, reuniți pentru a dezbate importanța echității în mediul urban pentru agenda urbană
mondială. Dezbaterile din fiecare zi a forumului au fost de asemenea provocate și completate
de discursurile de tip keynote de către formatori de opinie globali, printre care menționăm:
economistul Joseph Stiglitz- laureat al premiului Nobel pentru economie, economistul Richard
Florida- cunoscut pentru cercetarea sa asupra clasei și orașelor creative, arhitectul Leon Krier,
pionierul școlii de “new urbanism”, arhitectul Teddy Cruz, cunoscut pentru teoriile privind
comunițățile informale din mega-orașe și fostul primar al Medellin-ului și actual guvernator al
provinciei Antioquia, Sergio Fajardo.

2 http://wuf7.unhabitat.org/wuf7-closing
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1.3.
Declarația de la Medellin propune un model viitor de urbanizare centrat pe
om - Orașe pentru viață
“ Văzând rezultatele Forumului Urban Mondial, încurajez și
insist asupra considerării urbanizării în scopul său global, de
la orașele mari, la sate și piețe. Toate împreună reprezintă
provocările urbanizării în următorii 40 de ani”3
Joan Clos (Sub-Secretar-general al ONU și Director
Excecutv al ONU-Habitat)
Prin documentul redactat cu ocazia Forumului, se promovează echitatea urbană ca
parte integrantă a agendei urbane de dezvoltare întrucât ”Echitatea este o obligație morală și un
element central de justiție socială și devine parte a puterii transformatoare”.4 Așadar noua
agendă urbană care răspunde provocărilor generate de expansiunea orașelor, consum intensiv
de energie, impact climatic major și multiple forme de excluziune și inecitate, care va fi discutată
la Conferința ONU Habitat III (Locuirea și dezvoltarea urbană sustenabilă) va prelua ideile
expuse în “Declarația de la Medellin” care propun considerarea un model viitor de urbanizare
centrat pe om - Orașe pentru viață5.
Printre concluziile și recomandările noii agende urbane se pot enumera: folosirea noilor
tehnologii, folosirea de date veridice și integrate, aplicarea proceselor și măsurilor de planificare
participativă, încurajarea guvernelor să își bazeze construcțiile de planuri și instrumente pe
ideea de echitate, creșterea capacității sociale în orașe, în principal a grupurilor dezavantajate,

3 "I then encourage, after seeing the results of this World Urban Forum, and insist, that we see urbanization in its overall
scope, from the urbanization of big cities, as well as the urbanization of villages and markets. All of it represents the big
challenges of urbanization in the next 40 years". Dr. Joan Clos
Under-Secretary-General of the United Nations and UN-Habitat Executive Director
http://wuf7.unhabitat.org/wuf7-closing
4 „Equity is both a moral obligation and a central element of social justice, and becomes part of transformative change. „
MEDELLÍN DECLARATION Seventh World Urban Forum – Equity as a Foundation of Sustainable Urban development;
http://worldurbanforum7.org/Media/Default/PDF/Medell%C3%ADn%20Declaration.pdf
5 Cities for Life / United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III)
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încurajarea unei participări asumate a sectorului privat, societății civile prin parteneriate,
extinderea asigurării de servicii de bază pentru zonele defavorizate.

2.

România – participant apreciat la Forum – prezentare generală

Asociația Odaia Creativă, ca unic reprezentant al României la acest eveniment, cu
sprijinul Institutului Cultural Român și al Ordinului Arhitecților din România, a organizat
împreună cu partenerii columbieni Red de Ciudades Como Vamos și La Ciudad Verde atelierul
”Equity: Lessons Learned by In-Between Countries” la secțiunea networking events, (în data de
9 aprilie 2014, orele 14:00-16:00, în sala 17, Pavilonul Roșu), convinși de aportul pe care țările
în tranziție îl pot avea pentru înțelegerea echității.

Fig. 3 material de promovare al atelierului „Echitatea în mediul urban – lecțiile
învățate ale țărilor în tranziție”
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Atelierul a constat într-o secțiune panel moderată de Anamaria Vrabie (Odaia Creativă)
în care tineri profesioniști implicați în dezvoltarea urbană în România, Albania și Columbia au
expus aspecte specifice ale echității pentru cele două regiuni. Astfel, Mihai Alexandru (UAUIM /
APUR) a expus posibilele contribuții ale României la înțelegerea echității pornind de la studii de
caz axate pe orașe de diferite dimensiuni, și punând în discuție regimul de proprietate asupra
locuințelor pe care îl are România (cea mai mare rată a posesiei din Europa) precum și
diversele manifestări din spațiul public și efectele lor care sunt omise de planificare. Giulia Maci6
(URBEGO / IFHP) a prezentat pe baza unei cazuistici din Albania, evoluția și diversele
înțelesuri pe care le are spațiul public, de la moștenire a trecutului la nouă scenă de manifestare
socială. Natalia Escobar Santander a prezentat metodologia de monitorizare a calității vieții
dezvoltată de Red de Ciudades Como Vamos7, în parteneriat cu multe alte asociații locale sau
internaționale, și aplicată cu succes în peste 14 orașe columbiene, explicând rolul ei în crearea
de rețele incluzive social. Carlos Cadena Gaitán, membru activ al asociației La Ciudad Verde8,
a prezentat rolul de mediator activ al planificatorilor, de interfață între locuitori și politicieni, de
sprijin pentru materializarea dorințelor locuitorilor. Gustavo Restrepo (arhitect activ în sectorul
public și privat, Medellín, Columbia), bazându-se pe proiecte implementate cu succes în cariera
sa de practician cu experiență vastă în domeniul implementării de programe și proiecte urbane 9
care au contribuit substanțial la recunoașterea de care se bucură Medellin astăzi, a prezentat și
susținut ideea unei dezvoltări sustenabile bazată pe orașe compacte, pe acces la servicii de
bază și transport în comun performant, pe educație, pe participare, dar mai ales pe creșterea
mândriei cetățenești prin proiecte emblematice.
Cea de-a doua secțiune a atelierului a constat într-o secțiune de tip dialog World Café
în care Cătălina Ioniță (UAUIM/OAR), Irina Paraschivoiu (Odaia Creativă) și Anamaria Vrabie
(Odaia Creativă) au angajat publicul participant într-o discuție tematică pe temele practici
informale, proprietatea asupra terenurilor și locuințelor respectiv echitatea văzută în procesele
de planificare. Discuțiile au fost conduse pe baza unor întrebări cheie care au urmărit să pună

6

http://www.ifhp.org/urbego-0

http://www.bogotacomovamos.org/acerca-de/red-de-ciudades/
8 http://www.laciudadverde.co/2/
9 Gustavo Restrepo este directorul Laboratory of Studies and Technical Experimentation in Architecture (LEET) la Universidad
Pontificia Bolivariana (UPB) din Medellín, consultant pentru design, planificare și managementul construcțiilor în sectorul privat
și public (directorul Biennale Medellin MDE 11 și evaluator pentru Medellín city development plan). Gustavo Restrepo a câștigat
Holcim Awards Gold 2011 Latin America pentru proiectul Integrarea urbană a unei zone informale/Urban integration of an
informal area, Medellín, Colombia și Holcim Awards Encouragement prize 2005 Latin America pentru proiectul De la adăposturi
temporare la locuințe permanente/From temporary shelters to permanent housing, Medellín, Columbia.
7
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în evidență specificități din experiența și țara fiecărui participant din public și a generat noi idei și
reflecții asupra celor trei teme, contribuind la o înțelegere extinsă a echității.
La Forum, România a fost prezentă și la secțiunea Cinema Room, prin proiecția filmului
documentar “Metrobranding“ (2010, Ana Vlad, Adi Voicu), vineri 11 aprilie, ora 11:10, film
înscris de Asociația Arta în Dialog. Sala de cinema a devenit un spațiu catalizator pentru
punerea în discuție a temei Forumului dintr-o perspectivă umanistă prin intermediul filmului ca
instrument fin de conștientizare a fenomenelor urbane.
Atât atelierul cât și discuțiile suscitate de proiecția filmului, au fost apreciate atât
de organizatori cât și de participanți, și au oferit României și experientelor sale urbane
particulare o vizibilitate importantă, argumentând astfel necesitatea menținerii și creșterii
interesului pentru spațiile tranziționale și pentru lecțiile oferite de acestea, ajutând
totodată la afirmarea poziției României ca sursă de inovație în agenda urbană viitoare.

Fig. 4 „Echitatea în mediul urban – lecțiile învățate ale țărilor în tranziție” eveniment de networking în cadrul
Forumului Mondial Urban 7 - 9 aprilie, orele 2-4 PM, pavilionul Roșu, Sala 17, imagine din timpul primei părți:
panel de discuții, prezentare Mihai Alexandru / la pupitru: Carlos Cadena Gaitán, Natalia Escobar Santander, Giulia
Maci, Anamaria Vrabie, Gustavo Restrepo
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2.1.„Echitatea în mediul urban – lecțiile învățate ale țărilor în tranziție” eveniment
de networking în cadrul Forumului Mondial Urban 7 - 9 aprilie, orele 2-4 PM,
pavilionul Roșu, Sala 17
În cadrul Forumul Mondial Urban 7 organizat de ONU-Habitat, Asociația Odaia
Creativă a invitat tineri profesioniști din domeniul dezvoltării urbane, urbaniști și arhitecți,
precum și reprezentanți ai autorităților locale și naționale la un dialog constructiv asupra
scenariilor viitoare privind orașe echilibrate și prospere.
Atelierul a urmărit expunerea experiențelor diferite asupra proceselor de
urbanizare ce caracterizează spațiul est-european și cel din America Latină. Discuția panel și
dezbaterea interactivă de tip world café vor aduce împreună experiența analiștilor de politici
publice, mediului academic, urbaniștilor și organizațiilor non-guvernamentale din Albania,
Columbia și România .
Structura evenimentului
Evenimentul a fost structurat sub forma unui panel de discuții (1) cu expeți internaționali și o
dezbatere global café (2) pe baza experienței tinerilor profesioniști pentru schimbarea
sistemelor de planificare urbană, aparent închise.
2.1.1. Panelul de discuții
Durată: aprox 1h
Moderator: Anamaria Vrabie [Odaia Creativă] – Revisiting the middle-ground: in-between
countries in the global context
Conceptul de echitate, pe cât de util și atot-cuprinzător, pe atât de ușor de golit de
substanță prin hiper-uzitare. Astfel, contextul discuției panel urmărește narațiunea
formare-percepție-tactică pentru echitate în mediul urban. Discuția pornește de la
întrebarea de ce avem nevoie de echitate și ce înțelesuri sunt asociate cu definirea
acestui termen, tranzitează în zona de echitatea percepută în funcție de contextul
socio-politic și ajunge la tactici de obținere a echității.
Anamaria Vrabie este economist urban și membru fondator în Odaia Creativă.
Anamaria are peste 8 ani de experienţă internaţională în dezvoltare locală și programe
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pentru tineret și este alumna Fulbright în cadrul The New School New York. Din 2014
asociat și membru fondator al MKBT (Make Better Platform www.mkbt.ro).
(In)equity: between by-product and principle
Mihai Alexandru [Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București]
Prezentarea a traversat diverse forme de (in)echitate pornind de la felul în care sunt
evidențiate de trei factori: proprietatea imobiliară; practici formale și informale;
instrumente de planificare. Primul, înteles ca o precondiție pentru echitate, subliniază
dreptul la locuire în relație cu dreptul de proprietate; al doilea, manifestarea informală
ca reacție la formalizare, subliniază dreptul la oraș în relație cu spațiul public. Al
treilea, înțeles ca echitate planificată, afectează chiar dreptul la echitate.
Factorii menționați mai sus sunt interconectați și deși echitatea este în general
afirmată ca principiu, și uneori chiar manifestă, ea este foarte rar obiect(iv)ul
planificării: este cel mult un produs secundar, colateral.
Așa cum practica recentă în domeniu o demonstrează, viziunea asupra orașelor
românești ia din ce în ce mai mult în considerare nevoia de a crește calitatea vieții,
încercâm să privim echitatea ca un obiect(iv) în sine. Abordarea, ilustrată cu exemple
din mai multe orașe românești, a pus în discuție formalizarea și practica de planificare
prin practica informată de implicarea și mobilizarea comunității în scopul de a restabili
echitatea ca principiu ordonator.
Studii de caz exemplificative: Brăila, Slatina și București.
Mihai Alexandu este urbanist specializat în dezvoltare urbană integrată și asistent
universitar la Facultatea de Urbanism a UAUIM din 2007. Are șapte ani de experiență
în urbanism și dezvoltare urbană, din 2013 este Secretar al APUR (Asociația
Profesională a Urbaniștilor din România) și din 2014 asociat și membru fondator al
MKBT (Make Better Platform www.mkbt.ro)
Monitoring quality of life for equitable cities
Natalia Escobar Santander [Red de Ciudades Como Vamos]
Monitorizarea și evaluarea calității urbane în orașe – o inițiativă de „Observator
Urban“. Cum contribuie un asemenea program pentru o informare mai bună în
procesul de decizie, de responsabilizare a instituțiilor și o îmbunătățire în ansamblu a
modului în care echitatea este abordată în dezvoltarea urbană?
Exemple/studii de caz: indicatorii Rețelei Ciudades Como Vamos în legătură cu
furnizarea de utilități publice, monitorizarea sărăciei și a excluziunii, piața forței de
muncă, participare și cultură democratică.
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Natalia Escobar Santander este coordonatorul Manizales Como Vamos
(http://manizalescomovamos.org/), direcția de cercetare, strategie și poziționare a
programului în oraș și responsabil pentru punerea în aplicare a strategiei de
comunicare, care încurajează participarea cetățenilor pentru Red de Ciudades Como
Vamos.
Influencing political decisions through creative sustainability
Carlos Cadena Gaitan [La Ciudad Verde]
Despre mobilizarea cetățenilor pentru a obține rezultate politice în ceea ce privește
echitatea planificării în Columbia. Studiu de caz: Pact for Sustainable Cities and the
Sustainable Cities Award.
Carlos Cadena Gaitan este doctorand United Nations University – Maastricht,
Olanda
(www.merit.unu.edu)
și
coordonator
La
Ciudad
Verde
(www.LaCiudadVerde.org)
Reinventing public squares as spaces of citizenship
Giulia Maci [URBEGO]
Despre procesele de formare a spațiului public și de dezintegrare în orașele balcanice
și cum se poate revitaliza sfera publică din Tirana și în orașe similare pe baza nevoilor
locale și a capacităților.
Giulia Maci este arhitect-urbanist și inițiator URBEGO (http://www.ifhp.org/urbego-0)
Invitat special:
Ciudades Sostenibles
Gustavo Adolfo Restrepo Lalinde [Medellin]
Despre intervențiile de acupunctură urbană la implementarea cărora a participat în
Medellin, în contextul transformărilor recente.
Gustavo restrepo a explicat relația strînsă dintre “încălzirea globală” și „încălzirea
economică” care duce la “încălzirea socială” (calentamiento sociale). În acest context,
provoc[rile pe care orașul Medellin a trebuit să depășească sunt: calitatea scăzută a
educației, puține oportunități de angajare, speculații de teren, corupție, dar mai presus
de toate de violență. Prin înțelegerea schimbărilor numai prin intermediul unui triunghi
format de mediu, societate și economie, Gustavo a subliniat rolul esențial al politicii de
continuitate și puterea exemplelor – intervenții de tip acupunctură urbană.
Această politică a fost exemplificată cu cazul orașului Medellin unde, perseverența și
continuitatea agendei de transformare au fost realizate prin măsuri «soft” (cum ar fi
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lucrul cu copiii și tinerii, cu lucrul in situ și nu din birou) punctate cu proiecte
emblematice pentru a revitaliza imaginea cartierelor și pentru a schimba atitudinea
locuitorilor (empowerment).
Urbanismul social și durabil, în sensul în care este înțeleas în Medellin, înseamnă a nu
face nici un compromis atunci cand vine vorba de a facilita accesul la mijloacele de
transport și servicii publice, la calitatea arhitecturii facilităților nou construite și a
spațiilor publice, dar și a ajuta oamenii să devină o comunitate auto-angajată.
Gustavo Restrepo este arhitect-urbanist, consultant pentru design, planificare și
managementul construcțiilor în sectorul privat și public (directorul Biennale Medellin
MDE 11 și evaluator pentru Medellín city development plan), unul dintre principalii
factori de schimbare urbană din Medellin. El a acționat atât dinspre sectorul public cât
și dinspre cel privat pentru materializarea planului de dezvoltare a orașului 2008-2011
alături de Primăria din Medellin.

2.1.2. World Café + Q&A
O sesiune de 40 de minute de WorldCafé, pe trei teme conectate conceptului de echitate și a
prezentării creșterii reale a neechității. Publicul va fi împărțit în 3 grupe, fiecare discutând
diverse teme, cu ajutorul unui moderator.
Teme de discuții
Fiecare grup a avut o temă principală de la care au îneput discuțiile. Moderatorii au facilitat și
ghidat discuțiile în 5 pași (întrebări) pentru a obține informații despre experiențele relevante de
bună practică ale participanților pe cele trei teme:
T1: Home ownership – Irina Paraschivoiu [Odaia Creativă, MA Candidate London School of
Economics and Political Science]
T2: Informal practices – Cătălina Ioniță [Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu,
București]
T3: (Equity) Principles of the strategic and spatial planning – Anamaria Vrabie [the Creative
Room, Fulbright Alumna The New School New York]
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Fig. 5 „Echitatea în mediul urban – lecțiile învățate ale țărilor în tranziție” eveniment de networking în cadrul
Forumului Mondial Urban 7 - 9 aprilie, orele 2-4 PM, pavilionul Roșu, Sala 17, imagine din timpul celei de-a doua
părți: World Café

2.2. România în contextul FMU 7
2.2.1. Rezultate și diseminare post-eveniment
1) Consolidarea a breslei de profesioniști din domeniile interconectate arhitecturii și
urbanismului prin schimb de experiență între 3 tipuri de actori invitați la panel:
organizații nonguvernamentale (Odaia Creativă (RO), La Ciudad Verde(CO), Red de
Ciudades Como Vamos (CO), URBEGO (Intl.)), profesioniști tineri (Mihai Alexandru,
Cătălina Ioniță (RO)) și profesioniști cu experiență îndelungată și recunoscută pentru
abordarea vizionară aplicată deja cu succes (Gustavo Restrepo (CO)).
2) Mărirea capacității organizaționale a Asociației Odaia Creativă prin organizarea unui
eveniment internațional, cu invitați din alte două țări, Columbia și Albania în cadrul unei
secțiuni importante a FMU7.
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3) Extinderea echipei de colaboratori ai Asociației Odaia Creativă cu specialişti din
domenii indispensabile dezvoltării locale: arhitectură și urbanism. Participarea la FMU
7 a reprezentat o oportunitate de alcătuire a unei echipe mixte. Cu această ocazie, Odaia
Creativă a câștigat doi colaboratori importanți cu activitate intensă atât în mediul academic
cât și în cel profesional: urbanistul Mihai Alexandu, urbanist și arhitecta Cătălina Ioniță.

4) Diseminarea rezultatelor atelierului, alături de reprezentanți ai Ordinului Arhitecţilor din
România, în cadrul a cel puțin trei evenimente de importanță națională conform cu timelineului de mai jos.
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2.2.2. Priorităţi ale organizatorilor evenimentului în raport cu FMU 7
În raport cu temele discutate şi cu oportunităţile identificate în cadrul Forumului Mondial Urban
7, ne propunem următoarele priorităţi în activitatea organizatorilor în perioada următoare:
1) Asociația Odaia Creativă urmărește consolidarea și extinderea rețelei de parteneri din
Europa Centrală şi de Est, începută la FMU 6 pentru un schimb constant de bune practici
par prin includerea în eveniment a prezentării Giuliei Maci (reprezentant URBEGO) am
stabilit o nouă legătură cu Albania.
2) Asociația Odaia Creativă urmărește consolidarea relațiilor cu ONU-Habitat pentru a
deveni o verigă de legătură pentru evenimentele organizate de aceasta.
3) Și la această ediție am constat că nu sunt comunicate statistici sau date privitoare la
România la nivelul ONU-Habitat şi al United Cities and Local Governments (platforma
autorităţilor locale din cadrul ONU) dat fiind faptul că puţinele date existente nu sunt
transparente la nivel local. Continuăm să suținem colectarea datelor legate de probleme
specifice din dezvoltarea urbană, ca direcție a activității Asociației Odaia Creativă. În acest
sens, al FMU 7 am inițiat parteneriate cu Ecocity Builders (asociație cu proiecte în India,
Nepal, Bangladesh, Brazilia, Senegal, Africa de sud, Turcia, nouă țări din Europa, Korea și
Australia).
4) Încurajată de rezultatul pozitiv al prezentării unui film românesc în cadrul evenimentului,
Cătălina Ioniță urmărește utilizarea filmului ca instrument fin de conștientizare a
fenomenelor urbane. În acest sens a stabilit o relație de cooperare cu organizatorul
secțiunii Cinema Room la FUM7.
5) Încurajat de discuțiile repetate din timpul evenimentului, Mihai Alexandru urmărește
consolidarea relațiilor cu ECTP-CEU (European Council of Town Planners).

http://wuf7.unhabitat.or
g/

2.2.3. Concluzii generale şi propuneri pentru OAR, autorităţi publice, societatea civilă și
profesioniști.
La cel de-al șaptelea Forum Mondial Urban, în Medellin, Columbia, mai mult de 20.000
de reprezentanți ai orașelor, autorități centrale și locale, urbaniști, planificatori, arhitecți,
reprezentanți ai universităților, ai companiilor de utilități publice, ai societății civile, locuitori, etc
din mai mult de 160 de țări s-au întâlnit pentru a discuta despre viitorul orașelor de pe tot globul.
Din concluziile trase la sfârșitul fiecărei zile de evenimente a fost evidentă procuparea pentru
dezvoltarea durabilă reală a așezărilor umane, direcție care se aliniază concluziilor
Conferinței ONU privind dezvoltarea durabilă (Rio +20) dar și procuparea pentru continuitate
în politici publice prin programe de arhitectură (de exemplu programul de biblioteci
publice și licee în comunele Medellinului) și intervenții punctuale de design urban și
axarea pe exemple de bune practici.
Pentru a ajuta punerea în aplicare a dezvoltării durabile, la Rio +20 țările participante
au convenit să instituie un proces interguvernamental pentru dezvoltarea unui set de obiective
de dezvoltare durabilă (SDG) "orientate către acțiune, concise și ușor de comunicat".
Documentul rezultat “Viitorul pe care îl dorim”10, de asemenea, solicită ca obiectivele să fie în
concordanță cu agenda de dezvoltare a Națiunilor Unite după 2015.
Aducem în discuție Rio +20 deoarece, asumat sau nu, la FMU 7 dezvoltarea orașelor
a fost evidențiată ca direcție prioritarpă pentru dezvoltarea durabilă. Cum din 2015 “Obiectivele
de dezvoltare durabilă”11 (SDG) vor înlocui „obiectivele de dezvoltare ale mileniului” stabilite în
2000 și programele ONU de dezvoltare economică, socială, și umană își vor schimba prioritățile
în funcție de direcțiile prioritare pentru dezvoltarea durabilă. Un rol important în stabilirea
acestor direcții o are și documentul final al FMU7.

10 The Future We Whant – Outcome Document - http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html
11 http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300
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Așadar putem spune că pentru a implementa măsuri de dezvoltare durabilă în
legătură cu așezările umane, conform documentului final al FMU 7, Declarația de la
Medellin (prezentată în anexă), autoritățile centrale și locale românești, asociațiile
profesionale și societatea civilă ar trebui să promoveze un model de urbanizare bazat pe
echitate, centrat pe om, care favorizează:
- planificarea cuprinzătoare și participativă
- punerea oameniilor pe primul loc
- coeziunea socială
- egalitatea de gen
- dezvoltarea echilibrată a terenurilor
- o mai bună reziliență urbană la schimbările climatice și alte dezastre
- transportul în condiții de siguranță la prețuri accesibile

Fig. 6 imagini cu intervenții de acupunctură urbană în Medellin în zonele afectate de violență urbană / amenajare
spațiu public și construcții emblematice / / stânga: scări rulante exterioare în Comuna 13 / / dreapta: biblioteca
España, arh. Giancarlo Mazzanti în Comuna 1 / la momentul vizitei acoperită pentru reabilitarea fațadei.
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În ceea ce privește participarea României la Forumul Mondial Urban, am constatat că
în afară de acțiunea prezentată aici, țara noastră a fost reprezentată simbolic la pavilionul
Consiliului Europei, printr-un poster cu Alba Iulia. Importanța participării țărilor din CEE și a
Româiniei în special, la aceste tipuri de manifestări a fost evidențiată și de către viitorul
președinte al ECTP-CEU (European Council of Town Planners), Joris Scheers în repetate
discuții la fața locului.
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În acest sens, fără o ierarhie a importanței, atragem atenția supra următoarelor aspecte:
1. Participarea directă la discuțiile despre modele de urbanizare și impactul lor asupra
politicilor publice precum și cunoașterea exemplelor de bună practică, influențează direct
activităţile şi deciziile asupra politicilor publice din România. Alinierea cu dezbaterile
şi strategiile la nivel global reduce riscul ca pe de o parte, România să rămână izolată și pe
de alta să fie nevoită să adopte politici fără a le înțelege rolul și impactul, fără pregătire în
prealabil şi fără capacitate de implementare a acestora. Așadar este recomandată
participarea reprezentanților autorităților publice centrale și locale, a reprezentanților
organizațiilor profesionale, a societății civile și a profesioniștilor cu potențial de influență (în
special din mediul academic) la evenimente similare FMU.
2. Conferinţa Habitat III (cea de-a treia conferință a Organizației Națiunilor Unite pentru
Locuire și Dezvoltare Urbană Sustenabilă care va avea loc în 2016) va fi prima mare
reuniune post 2015, în care noua agendă de dezvoltare va fi completată și cu evidențiera
unor oportunități de implementare a Obiectivelor de dezvoltare Durabilă (SDG) asumate la
Rio +20 prin politici de locuire. Așadar este recomandată participarea reprezentanților
autorităților publice centrale și locale, a reprezentanților organizațiilor profesionale, a
societății civile și a profesioniștilor cu potențial de influență (în special din mediul academic)
la conferinţa Habitat III.
3. Promovarea modelelor de urbanizare bazate pe echitate (centrate pe om) prin susținerea
planificării cuprinzătoare și participative (în sensul de implicare) atât top-down cât și bottomup susține dezvoltarea durabilă a orașelor prin asigurarea stabilității și reactivității
mediului urban. Așadar este recomandat introducerea în discursul public a importanței
modelelor de urbanizare și asumarea lor de către autorități publice centrale și locale, a
organizații profesionale, societatea civilă și profesioniști.
4. Preocuparea pentru a pune și susține continuitatea în politici publice, prin programe de
intervenții spațiale (programe de arhitectură și intervenții punctuale de design urban) pe
agenda politică susține dezvoltarea locală și practica profesională. Așadar este
recomandată asumarea de către autoritățile publice centrale și locale, organizațiile
profesionale, socitatea civilă și de către profesioniști cu potențial de influență (în special din
mediul academic) susținerii pe agenda politică a implementării politicilor publice prin
intervenții spațiale și a susținerii acestora în timp.
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5. Promovarea investițiilor în spațiile utilizate în comun, prin exemple de bune practici, atât din
sectorul public cât și din cel privat, contribuie direct la creșterea mândriei locale și indirect la
calitatea vieții în mediul urban. Așadar este recomandată identificarea și susținerea
exemplelor de bune practici în legătură cu utilizarea sau amenajarea spațiilor utilizate în
comun.
6. Participarea la evenimente de nivel global a guvernelor, a autoritățile locale, a societaății
civile, a sectorului privat, a specialiștișor, a instituțiilor academice și a tuturor grupurilor
interesate este indispensabilă pentru inițierea și susținerea de colaborări cu instituții și
organizații similare, atât de importantă în lumea globalizată și urbanizată. Așadar este
recomandată participarea la evenimente de nivel global pentru identificarea unor potențiali
parteneri pentr schimb rapid și constant de informații, bune practici și cunoștințe pentru
susținerea de colaborări la nivel global.
7. Exemplele de bună practică din toată lumea dar și de la fața locului din Medellin,
evidențiază o abordare integrată a problemelor urbane prin politici de intervenție susținute
de design și proiectare spațială integrată. În acest sens este importantă familiarizarea
arhitecților cu mediul mixt în care lucrează. Prin diversitatea participanților și prin
modelul de evenimente propuse, Forumul Urban Mondial este un spațiu de comunicare
între diversele profesii dedicate îmbunătățirii vieții locuitorilor. Așadar este recomandată
participarea la evenimente care reunesc profesii diferite cu interes comun.
8. Expunerea internaţională facilitează accesul la noi piețe și noi domenii transversale sau
de nișă pentru profesioniști. Așadar pentru specialiştii, universităţile de specialitate din
România și organizațiile profesionale de tipul Ordinul Arhitecţilor din România este
recomandată expunerea constantă la mediul internațional.
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4. Anexe:
Echitatea în mediul urban – lecțiile învățate ale țărilor în tranziție (Medellín, Columbia)
http://www.odaiacreativa.ro/equity-lessons-learned-by-in-between-countries-medellin-colombia/
Equity: lessons learned by in-between countries (Medellín, Colombia)
http://www.odaiacreativa.ro/en/equity-lessons-learned-by-in-between-countries-medellincolombia/
Programul complet al evenimentului:
http://wuf7.unhabitat.org/pdf/WUF7-Programme-a1April.pdf
Declarația de la Medellin:
http://worldurbanforum7.org/Media/Default/PDF/Medell%C3%ADn%20Declaration.pdf
WUF7 Closing Remarks:
http://worldurbanforum7.org/Media/Default/PDF/Medell%C3%ADn%20Dr%20Clos%20Speech.p
df
UN-Habitat Post 2015 Agenda:
http://unhabitat.org/urban-initiatives-2/post-2015-agenda/
Habitat Professionals/Universities/Researches Forum Roundtable:
http://worldurbanforum7.org/Media/Default/PDF/plenary-april10.pdf

