
 
 

   

 
 
 
 
Despre ATU: 

Scopul principal al Asociaţiei îl reprezintă promovarea, prin intermediul acţiunilor şi proiectelor specifice, abordării 
integrate şi durabile a dezvoltării urbane.  

 
ATU este un think-tank pe teme urbane: dezvoltare sustenabilă și politici urbane, cultură urbană și patrimoniu, mobilitate și spațiu public, 
locuire de calitate și combaterea excluziunii sociale. Constituit ca asociație non-guvernamentală în 2001, ATU promovează o abordare 
negociată și interdisciplinară a dezvoltării urbane având membri care provin din discipline diverse precum arhitectura, urbanismul, 
sociologia, dreptul urban, antropologia, economia. Grupul s-a format în jurul unui obiect de studiu - SPAŢIUL - care este cercetat prin 
punerea în comun a metodelor și perspectivelor din discipline diferite. 
 
Echipa ATU a derulat proiecte de cercetare aplicată (ghiduri metodologice) pentru ameliorarea condiţiilor de locuire, pentru 
îmbunătăţirea calităţii spaţiilor publice, pentru înţelegerea şi promovarea identităţii locale în spaţiul urban (inclusiv prin protecţia 
patrimoniului), pentru combaterea excluziunii sociale în cartierele afectate de sărăcie extremă, pentru identificarea şi corelarea între 
elementele cu potenţial de dezvoltare economico-socială şi cele legate de protecţia peisajelor.  
 
Metodele de lucru sunt cele specifice cercetării aplicate şi proiectelor culturale, dar ATU oferă şi servicii de consultanţă profesională 
extinsă pe teme legate de dezvoltare sustenabilă în profil spaţial, înțeleasă ca fenomen complex și integrat. 
 
Obiective ATU : 

• perfecţionarea profesioniştilor şi promovarea interdisciplinarităţii în planificare şi proiectare urbană;   
• informarea publicului larg cu privire la teme legate de dezvoltare sustenabilă în profil spaţial şi punerea acestora pe agenda 

publică;  
• încurajarea coeziunii comunitare prin informarea şi educarea indivizilor, a grupurilor, a comunităţilor aflate în incidenţa 

transformărilor spaţiului pe care îl au de gestionat în comun;  
• poziţionarea ca interfaţă între diferite instituţii publice şi cetăţeni, între diferite organizaţii non guvernamentale şi administraţia 

locală, mediind relaţiile între actorii urbani;  
• promovarea implementării principiilor afirmate în documentele europene din domeniul dezvoltării urbane şi teritoriale şi în 

special a Cartei de la Leipzig şi a referenţialului pentru oraşe europene sustenabile (www.rfsc.eu );  
• promovarea legăturilor dintre mediul academic şi practica profesională curentă pentru integrarea rezultatelor cercetării 

academice în modul de exercitare a profesiei de urbanist;   
• influenţarea proiectelor legislative din domeniul dezvoltării urbane şi teritoriale sau din domenii conexe în vederea eliminării 

disfuncţionalităţilor şi a promovării principiilor Asociaţiei; 
• stabilirea şi dezvoltarea de legături cu organizaţii şi organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în reţele naţionale şi 

internaţionale;   
 
Activități principale: 

• Derularea de proiecte de cercetare fundamentală şi aplicată; 
• Acordarea de servicii de asistenţă şi consultanţă în probleme de dezvoltare urbană, realizarea de studii, proiecte, intervenţii;  
• Organizarea şi participarea la Workshop-uri, şcoli de vară, congrese, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminarii, focus-

grupuri, expoziţii; 
• Activități editoriale: realizarea şi difuzarea de publicaţii;  
• Elaborarea de documentaţii, studii şi proiecte de specialitate; 
• Realizarea de cercetări teoretice şi de teren; 
• Organizarea de cursuri şi programe de formare; 
• Organizarea de excursii de studii, tabere, team-building-uri; 
• Realizarea de intervenţii şi organizarea de evenimente în spaţiul public; 
• Organizarea de concursuri; 
• Constituirea de baze de date şi fonduri documentare;  
• Desfăşurarea activităţilor de advocacy şi implicarea în proiecte legislative şi în procese de elaborare a politicilor publice. 
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Provocari pentru ATU în perioada următoare: 

-vizibilitate mai bună, comunicare despre proiecte derulate în cei 13 ani de existență a asociației 
www.atu.org.ro în română și engleză! social media, youtube, linkedin, monitorizare număr de vizitatori, etc.  
 
-organizare de training-uri și mese rotunde pe diverse teme și cu diverse categorii de public țintă 
 
-revizitarea bazei de date cu contacte începută în 2008 și prelucrarea acesteia în vederea folosirii unor 
instrumente actuale de comunicare 
 
-maparea surselor de informații privind oportunități de finanțare și înscrierea asociației în baze de date pentru 
informare prin newsletters, etc. 
 
 
Profil de stagiar: 

 
O persoană proactivă, deschisă, care comunică ușor atât în scris cât și în întâlniri în direct, atât în română cât și 
în engleză.  
 
Răbdare și meticulozitate în lucrul cu informația. 
 
Onestitate. 
 
Simțul umorului. 
 
 
 
 
 
Cu mulțumiri, 
 
Echipa ATU  
Vera Marin, Irina Zamfirescu, Zina Macri, Josefina Lopez Galdeano,  
Ana Draguțescu, Celia Ghyka, Daniela Calciu 
 
10 februarie 2014 
 


