
Rezultatele Proiectului HealthyNature 

Principalele rezultate ale proiectului sunt reprezentate de: 

• Identificarea provocărilor mediilor urbane din România prin analiza provocărilor in atingerea 

sustenabilității si rezilienței urbane ce au indicat principalele procese ce caracterizează 

transformările din orașele românești. În această activitate au fost evaluate schimbările necesare 

pentru o tranziție către orașe verzi și au fost identificați actorii cheie în planificarea urbană din 

România (la diferite niveluri). 

• Evaluarea inovațiilor bazate pe natură a pornit de la identificarea formelor de inovații bazate pe 

natură în literatura de specialitate și politicile publice. În continuare s-au evaluat efectele soluțiilor 

verzi la nivel urban (cu un focus special pe determinarea influenței asupra sănătății umane), 

pentru ca în final să se identifice modalitățile potențiale de integrare a inovațiilor bazate pe natură 

în planificarea urbană. 

• Stabilirea cadrului general pentru orașe sănătoase în România prin evaluarea determinanților 

pentru sănătatea urbană și a factorilor favorizanți și restrictivi în orașele din România. Acestea au 

permis evaluare integrării soluțiilor bazate pe natură la nivelul orașelor, pentru ca activitatea să 

se închidă cu Dezvoltarea cadrului general HealthyNature pentru planificarea urbană (diseminată 

la nivelul autorităților publice prin intermediul Broșurii și Calculatorului).  

Unul din cele mai semnificative rezultate ale proiectului este reprezentat de impactul asupra resursei 

umane, materializat prin: creșterea capacității de conducere și participare la programe de cercetare, 

creșterea vizibilității prin publicații cu IF ridicat și participarea la conferințe internaționale recunoscute, 

crearea de parteneriate internaționale prin participarea la stagii de informare-documentare și depunerea 

de proiecte în consorții cu finanțare internațională. 

Impactul științific principal este reprezentat de formarea tinerilor cercetători, precum și îmbunătățirea 

potențialului de publicare (prin articole ISI) și promovarea unor oportunități de networking (prin 

participarea la cele 18 conferințe științifice și cele 3 stagii de informare-documentare). Cele 4 articole 

publicate au IF cumulat de 15.254, un indicator bun al creșterii vizibilității cercetătorilor români, iar încă 

4 articole sunt în evaluare sau în pregătire. 

Impactul socio-economic. În cadrul proiectului s-au realizat consultări prin intermediul chestionarelor cu 

actori relevanți pentru integrarea inovațiilor bazate pe natură pentru orașe sănătoase în România. Mai 

mult, rezultatele cercetărilor, dar și calculatorul și broșura dezvoltată în cadrul proiectului au fost 

transmise prin e-mail acestora. Cadrul teoretic dezvoltat în cadrul proiectului poate fi astfel integrat în 

politicile și strategiile urbane din România, contribuind astfel la atingerea țintelor de durabilitate și 

îmbunătățirea bunăstării și sănătății populației. Broșura transmisă actorilor și decidenților locali 

reprezintă unul din cele mai semnificative rezultate ale proiectului.  

Impactul proiectului asupra programului TE a fost reprezentat de: 

• Întărirea capacității tinerilor cercetători de a desfășura activități de cercetare. Liderul de proiect 

și-a susținut teza de abilitare pentru conducere de doctorate în domeniul Geografie pe parcursul 



proiectului. Fiecare membru al echipei proiectului a fost responsabil de realizarea și publicarea 

unui articol ISI. 

• Creșterea capacității tinerilor cercetători de a participa la granturi de cercetare. Fiecare membru 

al echipei a fost responsabil de cel puțin 1 activitate a proiectului. 

• Întărirea capacității tinerilor cercetători de a participa la granturi de cercetare cu finanțare 

internațională. În cadrul proiectului membri echipei au fost implicați în depunerea a două 

propuneri de finanțare de tip Horizon (una necâștigătoare, cealaltă este în pregătire cu deadline 

noiembrie 2022). 

• Creșterea vizibilității internaționale a rezultatelor. Publicarea principalelor rezultate în reviste cu 

IF ridicat și participarea la conferințe internaționale recunoscute au contribuit la acest obiectiv. 

 

Toate obiectivele, activitățile și rezultatele propuse au fost îndeplinite. 

No. Rezultate propuse Rezultate obținute Grad de 

îndeplinire 

R1. 5 articole ISI. 8 articole ISI (4 publicate, 3 under 

review, 1 in pregătire) 

Îndeplinit 

R2. 7 prezentări la conferințe 

internaționale sau alte manifestări 

științifice. 

18 prezentări la conferințe 

internaționale sau alte manifestări 

științifice. 

Îndeplinit 

R3. 1 site web al proiectului creat. 1 site web al proiectului creat. Îndeplinit 

R4. 2 conturi social media asociate cu 

proiectul create pe platforme 

publice. 

2 conturi social media asociate cu 

proiectul create pe platforme publice. 

Îndeplinit 

R5. 3 rapoarte științifice la finalul 

fiecărui WP. 

3 rapoarte științifice la finalul fiecărui 

WP. 

Îndeplinit 

R6. 3 stagii de informare documentare 

la instituții partenere. 

3 stagii de informare documentare la 

instituții partenere. 

 

R7. 1 broșură electronică cu cadrul 

general de integrare in planificarea 

urbană. 

1 broșură electronică cu cadrul 

general de integrare in planificarea 

urbană. 

Îndeplinit 

R8. 1 aplicație la un proiect cu finanțare 

EU. 

1 aplicație la un proiect cu finanțare 

EU depusă și evaluată. 

1 aplicație în pregătire. 

Îndeplinit 
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