
Focus: Bucharest :

Vizita de studiu a programului
masteral în Dezvoltare Urbană și
Regională ai London School of 
Economics and Political Science

www.urbaninc.ro



Context
Urban INC a găzduit, alături de London

School of Economics and Political Science,

un atelier centrat pe experiența

Bucureștiului ca laborator pentru

experiența statelor din Europa Centrală și

de Est, pornind de la experiența acestora

de tranziție de la un sistem de planificare

centralizat, promovând proiecte majore de

dezvoltare urbană, la o abordare liberală,

permisivă către sectorul privat.

Evenimentul a adus împreună studenți ai

programului masteral în Dezvoltare Urbană

și Regională ai London School of Economics

and Political Science și actori locali, folosind

o varietate de metode, precum tururi

ghidate, discuții-panel, explorare urbană și

grupuri de lucru.

www.urbaninc.ro

hello@urbaninc.ro

Splaiul Unirii 160,

Bucharest RO

Echipa:

Coordonator: Irina Paraschivoiu
Echipa: Anamaria Vrabie, Alexandru Gotcă, Cătălina Ioniță, Marina 
Neagu, Mihai Alexandru, Mihai Șercăianu
Voluntari: Alexandra Popa, Manuela Negrilă, Anca Ștefănescu, Irina 
Constantinescu, Mihai Mardale, Marwan Fatta, Loredana Micu, 
Nicolae Negrea, Pietro Dorissa, Serin Geambazu, Ana Maria Toni, 
Radu Vlad, Lorena Pitulicu, Monica Ciovică, Doina Dumitrescu, Dan 
Mihai Nicorescu
Cu sprijinul: London School of Economics, Departamentul de 
Geografie
Parteneri: Ordinul Arhitecților din România, British Council 
Parteneri media: Igloo, Modernism 
Organizator: Urban INC - Urban Insights Center (Asociația Odaia
Creativă)

Concluziile atelierului au indicat faptul că

București este un bun exemplu pentru

experiența post-socialistă a dezvoltării

urbane, un oraș în schimbare, în care există

provocări în urmărirea unei agende comune,

dar și oportunitatea pentru schimbare la

nivel strategic în sectoare precum

administrație și guvernanță, eficiență

economică, dezvoltare comunitară,

patrimoniu. În același timp, orașul trebuie să

urmărească un proces deschis al planificării

urbane, care să reușească să echilibreze

tensiunile existente între forțe și proiecte

divergente.

Gabriel Pascariu (UAUIM), 
Alexandru Gotcă, Anamaria Vrabie, 
Marina Neagu (MKBT): 
”Perspective asupra zonei urbane 
metropolitane”. Discuția a vizat
provocările unei dezvoltări
metropolitane coerente în absența
unor instrumente de guvernanță
eficiente care să sprijine
rezolvarea unor probleme precum
mobilitate, suburbanizare
excesivă, etc. 

Marcel Ionescu Heroiu (Banca 
Mondială România)-
”Competitivitate și restructurare
economică”. Sesiunea a vizat o mai
bună înțelegere a  rapoartelor
Băncii Mondiale privind Orașe
Competitive și Planificare
Teritorială, respectiv
recomandările Băncii Mondiale
pentru o dezvoltare echilibrată a 
orașelor și regiunilor României: 
investiții în infrastructură, 
instituții, calitatea vieții în
regiunile mai dezavantajate. 

Discuții panel și prezentări în jurul unor teme relevante pentru
dezvoltarea Bucureștiului: 

Nicoleta Chiriță (CERE) și Grupul
de Inițiativă Favorit: ”Participarea
în dezvoltarea urbană și
dezvoltarea cartierelor”. Discuția a 
vizat demersurile grupului de 
inițiativă pentru revitalizarea
fostului Cinema Favorit și
barierele existente în dezvoltarea
unui culturi a participării în
proiectele de dezvoltare urbană. 

Un atelier interdisciplinar care a adus împreună 30 de studenți ai LSE, 16 
voluntari - studenți UAUIM, 8 organizații locale, cadre didactice și experți

Augustin Ioan (UAUIM) - ”Aspecte
ale dezvoltării urbane centrale”. A 
fost adusă în discuție structura și
istoria ”reinventării” Bucureștiului
prin proiecte care au schimbat
configurația orașului, precum și
tensiunile existente între
presiunea dezvoltării și inițiativele
de conservare a patrimoniului
existente. 

Tururi ghidate: Gert Widu (Raiffeisen

Evolution) - Sky Tower și Mall Promenada -

proiectele de dezvoltare care vizează noile

zone de afaceri din nordul capitalei.

Prezentări Pecha Kucha cu 8 organizații

locale: PRISPA, Arhipera, Facultatea de

Arhitectură a Universității Spiru Haret,

Metrucub, Urban 2020, Rhabillage, ATU,

Poiana lui Iocan.

5 grupuri de lucru în care participanții au

reflectat asupra experienței și au propus

recomandări pentru București


