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Viitorii anali şti teritoriali or ădeni în finala naŃională Victoria 20.20 
 

Victoria 20.20 este un concurs de idei de regenerare urbană iniŃiat de Siemens România, 
vizând ”reinventarea” oraşului Victoria din judeŃul Braşov până în anul 2020, cu ajutorul 
tehnologiilor sustenabile. Lansat la nivel naŃional, concursul se adresează studenŃilor pasionaŃi de 
dezvoltarea urbană din diferite domenii de studiu, desfăşurându-se în două etape. Prima etapă s-a 
desfăşurat în perioada 1-28 aprilie 2011 şi a constat în transmiterea online a soluŃiilor propuse de 
echipele înscrise (28 de echipe, cinci fiind selectate pentru faza finală). De la Universitatea din 
Oradea în concurs s-au înscris patru echipe de la specializările Planificare teritorială (anul II licenŃă) 
şi Gestiune şi planificare teritorială asistată de GIS (anul I masterat) din cadrul Departamentului de 
Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului, Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii 
InternaŃionale. Din cele patru echipe, EcoPlanning, Amprenta Viitorului, Eagles Planning şi 
MasterTeam, primele două au fost selectate pentru finală,  alături de alte trei echipe din Bucureşti şi 
Cluj. Finala constă în detalierea soluŃiilor propuse sub forma unui proiect complex de dezvoltare 
urbană, care va fi susŃinut în faŃa unei comisii formate din specialişti în data de 9 iunie, la Bucureşti. 
StudenŃii orădeni au fost pregătiŃi de către doctoranzii Valentin Nemeş şi Emil Paul Olău, asistent 
dr. Liviu Bucur şi lector dr. LuminiŃa Filimon. Având în vedere numărul mare de participanŃi 
înscrişi, precum şi mediatizarea pe scară largă, în special via internet, considerăm competiŃia un 
succes. De asemenea, salutăm pe această cale iniŃiativa care demonstrază atât interesul şi 
competitivitatea studenŃilor noştri, cât şi rolul mobilizator al mediului privat demn de exemplu 
pentru administraŃia publică şi societatea civilă.  

Profesia de analist teritorial, relativ nouă pe piaŃa forŃei de muncă, este o meserie cu bune 
perspective întrucât abordează într-o manieră integrată probleme legate de dezvoltarea şi 
amenajarea teritoriului, gestiunea spaŃiului şi dezvoltarea durabilă la scară locală, regională şi 
naŃională. AbsolvenŃii specializării de Planificare teritorială au numeroase debuşee profesionale, 
putând ocupa posturi atât în sectorul public (administraŃie, agenŃii de dezvoltare regională, agenŃii 
de dezvoltare durabilă etc.), cât şi în cel privat (birouri de proiectare, firme de consultanŃă) sau în 
organizaŃii neguvernamentale ce vizează domeniile de activitate mai sus amintite. 
 

 
 
 

 


