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Un parteneriat format din
19 universități, institute 
de cercetare, ONG-uri, 

centre de turism, agenții 
de dezvoltare  + 

26 de orașe mici și 
mijlocii de pe Dunăre.



Ce reprezintă
DANUrB+?

Brandul Urban al Dunării
• conectarea comunităților urbane existente de-a lungul fluviului
• facilitarea unor colaborări între actorii locali - la nivel local și regional
• crearea unor premise de dezvoltare cu scopul atenuării aspectelor ce

țin de declin și contracție urbană
• promovarea valorilor culturale urbane mai puțin cunoscute sau

ignorate
• promovarea unui turism sustenabil și incluziv



Ce reprezintă
Danubian SMCs ?
ERASMUS+ Actiunea KA203

Dunărea Creativă: Metode educative inovatoare pentru dezvoltarea
incluzivă în orașele dunărene mici și mijlocii

- consolidarea dialogului transnațional dintre administrațiile locale, studenții și cadrele didactice din 7
universități importante din regiune - cu facultăți sau departamente de arhitectură – urbanism – artă,
învățare continuă (TU Viena, Danube univ. of Krems, Budapest University of Economic and Technology,
Novisad University, Belgrad University, Slovack Technical University - Bratislava, UAUIM).

- împărtășirea cunoștințelelor legate de metodologii noi și practici inovatoare în predarea subiectului
dezvoltarii orașelor mici și mijlocii dunărene și transferul acestora către mediul
administrativ/comunitate

- îmbunătățirea bazei de date pentru proiecte ulterioare, la scara locala si regională



Orașele dunărene mici și 
mijlocii



§ 55 fișe de identificare a 
patrimoniului local și a 
stakeholderilor locali in 
Giurgiu – Calarasi 
(UAUIM+ ATU) orașe 
strategice/  studii de caz

§ 7 rapoarte de cercetare
§ Cercetarea planurilor și  

strategiilor de dezvoltare 
existente

§ Cercetarea patrimoniului 
imaterial

§ 17 excursii de studiu 
parteneri+actori locali

§ 7 wokshopuri studențești
§ 2 tabare de vară cu 

participari ale UAUIM
§ 4 expoziții, din care 1 

expozitie itineranta prin 
diferite orase de pe Dunare

§ peste 20 proiecte
studentești (licență și
master)

§ 4 teze de doctorat în 
îndrumare pe subiectul D-
SMCs

§ 3 acțiuni comunitare cu 
elevii în Giurgiu 

§ Planificare bottom-up
§ Sondaje, interviuri, 

discuții si workshopuri cu 
cu actori locali 

§ proiecte urbanistice, 
arhitecturale, peisagistice 
realizate de studenți sub 
îndrumarea profesorilor

§ Discuții și workshopuri cu 
cu actori locali pentru 
dezbaterea planurilor de 
acțiune

§ 1 conferinta regionala Ro-
BG

§ Implementarea 
proiectelor locale

§ prin conectarea ideilor 
in rețeaua DANUrB

§ 4 Planuri de actiune in 
dezvoltare

§ 4 Proiecte – pilotîn 
curs de validare de 
comunitate (Călărași, 
Giurgiu) și coordonate 
regional



Platforma 
DANUrB
Sprijinirea părților interesate locale să 
acționeze ca o comunitate și crearea de 
conexiuni internaționale

Identificarea potențialilor actori din 
fiecare regiune a Dunării

Crearea de noi cooperări cu părțile 
interesate prin intermediul platformei 
DANUrB

Conectarea proiectelor dedicate 
patrimoniului dunărean.

Relaționarea cu părțile interesate; 
propuneri de dezvoltare; încărcarea 
datelor pe platformă



Rezultate integrate
impact în comunitate
• peste 25 actori locali implicați
• contribuții ale UAUIM în volumul 

colectiv publicat al proiectului
DANUrB (2019)
• contribuții în Atlasul Orașelor

Shrinking Dunărene
• Comunicarea pe platforma

danurb.eu 
• Implicarea UAUIM în Asociația 

Internațioanală DANUrB (DIA) care 
gestionează folosirea brandului
DANUrB pentru produse și valori 
locale
• Contribuții pentru Filmul 

documentar DANUrB ce are ca 
scop activarea narativelor de 
succes în regiunea riverană Dunării.



Rezultate integrate
impact în comunitate

• Încurajarea / facilitarea unor
colaborări între actorii locali 
• Educație non-formală privind 

potențialul urban

Parcul Fabricii de Zahăr - Giurgiu (2018) o colaboare UAUIM, Poteca Studio, AICI Studio de Arhitectura SRL, Primăria Municipiului Giurgiu (AFCN)

Proces de re-amenajare comunitară a unui mic parc abandonat

https://www.facebook.com/PotecaStudio/?__tn__=K-R&eid=ARDKCiD-3jxnpBKxayo0WEVEPJdN5vVz49uvCWQH3U99BxA3egiZQPYosEN4HwsRUL1UXN1e9LID8DSm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9FB6rlpINqOifXruptsGMoXBU3RTUTU-7yTdciycaUKHX1pR1Jd2i0wasHS6Ll0HxRkwRG4jrX5ToKs7gU1cNPeEN9Il1WWSNYBF8Uxd32ojRspPai6bttS6PE6We_MzebzWeIRjc0Ld3HJ_KPCGDX1WiYwVqcv-Zob2HgsYjWk-2gSTK


Ghidurile de Buzunar 
(Pocket Guides) pentru 
tururi și trasee de 
promanadă

Studierea orașelor care se 
pretează să fie incluse în aplicație

Organizarea de tururi de orașe 
din cadrul DANUrB și de trasee 
de promenadă pornind de la 
Ghiduri 

Utilizarea aplicației în cadrul 
proiectului ERASMUS+ D-SMCs 



Pocket Guides 
RUSE -GIURGIU



Festivalurile 
asociate „Zilelor 
Dunăriiˮ
Rețea de evenimente conectate 
regional- angajament local

Implicarea în organizarea  
festivalurilor asociate „Zilelor 
Dunării”, în strânsă colaborare cu 
părțile interesate de la nivel local.



Atelier intensiv
Erasmus+ Danubian
SMCs
• SENSING AND 

MAPPING THE CITY
• organizat de Institute of 
Spatial Planning & SIMLAB, 
TECHNICAL UNIVERSITY 
VIENNA
• 19 - 23 October 2020
• sit-pilot în România –
Călărași
Bratislava, Novi Sad, 
Budapest, Vienna & Lodz

https://danubiansmcs.project.tuwien.ac.at/ 

https://www.google.com/url?q=https://danubiansmcs.project.tuwien.ac.at/&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3STfzt__nlFetkTwhC_wp8


TWIN DANUBIAN CITIES -
FROM HISTORY TO THE 
ACTUAL CROSS-BORDER 
CO-OPERATION
Urban acupuncture
• organizat de Novisad
University
• 8 – 12 Noiembrie 2021
• sit-pilot Sremski
Karlovci, Serbia

Atelier intensiv
Erasmus+ Danubian
SMCs



SMCs: POST INDUSTRIAL 
AND SHRINKING 
CONDITIONS ENGAGING 
THE INCLUSIVE 
DEVELOPMENT
Liveable Co-City

• organizat de UAUIM
• 30 mai – 3 iunie 2022
• sit-pilot Călărași
• #CălărașiVerde

Atelier intensiv
Erasmus+ Danubian
SMCs



- Investigare pe teren

- Discutii cu locuitori 

- Dezvoltarea proiectului

- Feed-back

Atelier de peisagistică 
UAUIM - Facultatea 
de Urbanism
Amenajarea suitei de grădini 
urbane în lungul brațului Borcea-
Călărași
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