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Abstract. REFRESH SOVEJA 2012 is a Sustainable Rural Regeneration 
Workshop that took place in the summer of 2012. The workshop is a 
nonprofit intiative based on volunteering. The goal of the project is to 
initiate a process of regeneration in the Soveja village, to advertise existing 
local values and draw attention to the opportunities and threats of the area. 
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Fig. 1. Vizită de studiu – gospodăria Ghiţă Hanţă 

 
1. Evenimentul 

În perioada, 31 iulie - 5 august 2012 a 
avut loc prima ediţie a Workshop-ului de 
Regenerare Rurală Durabilă REFRESH 
SOVEJA, organizat de grupul 
CUBICSPHERE. Proiectul este o iniţiativă 
nonprofit bazată pe voluntariat ce are ca 
scop iniţierea unui proces de regenerare 
rurală în comuna Soveja din judeţul 
Vrancea.  Totodată, evenimentul şi-a 

propus să mediatizeze valorilor locale şi 
să atragă atenţia specialiştilor, clasei 
politice, administraţiei şi a publicului larg  
asupra oportunităţilor şi ameninţărilor 
existente în zonă. 
 

1.1. Workshopul 

Workshopul Refresh Soveja 2012 a 
reunit tineri specialişti  din domeniile: 
urbanism, peisagistică, arhitectură, 
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sociologie, inginerie, ştiinţe politi ce şi  
geografie.  
 
În cursul evenimentului au avut loc: 
vizite ghidate de studiu, vizite 
exploratorii pe echipe, prelegeri teoretice, 
o masă rotundă şi ateliere de proiectare. 
În ultima zi a evenimentului lucrările 
participanţilor au fost expuse şi 
prezentate public în prezenţa comunităţii. 
 

1.2. Înţelegerea contextului local 

Pentru o înţelegere corectă a situaţiei 
actuale a comunei Soveja au  fost 
organizate vizite de studiu în cadrul 
cărora au fost prezentate elemente ale 
patrimoniului şi peisajului local. 
 
Cu sprijinul membrilor comunităţii locale 
au fost vizitate într-o primă fază: 
Mânăstirea Soveja, Mausoleul Eroilor 
(Primul Război Mondial), Cimitirul 
Ostaşilor Germani (Primul Război 
Mondial) şi o gospodărie specific 
sovejană construită în jurul anului 1920. 
 
Cea de a doua vizită ghidată a vizat 
elementele de patrimoniu cultural foarte 
puţin cunoscute, precum moara satului 
Dragosloveni, o instalaţie de bătut lâna 
(„răcit”) şi o fierărie.  
 
În cadrul vizitelor de studiu, 
organizatorii evenimentului, au înmânat 
fiecărui meşteşugar o diplomă de merit. 
Prin acest gest s-a încercat evidenţierea 
valorilor de patrimoniu şi a meşteşu-
gurilor şi încurajarea păstrării acestora.    
 
În completarea vizitelor pe teren, 
participanţii au asistat la o serie de 
prezentări teoretice menite să-i iniţieze în 
tematica regenerării rurale şi să-i 
familiarizeze cu specificul zonei.   
Prelegerile au abordat următoarele teme: 
regenerarea rurală, dezvoltarea rurală, 
dezvoltarea turistică, dezvoltarea 

comunitară, elemente de strategie, politici 
europene, metode de lucru în comunitate 
şi lectura peisajului. 
 

2. Masa Rotundă 
Unul din momentele principale din 
cadrul workshop-ului a fost Masa 
Rotundă, moderată de domnul profesor 
Liviu Ianăşi. În cadrul acesteia au fost 
dezbătute posibilităţile de regenerare 
rurală durabilă ale Sovejei.   
 
La dezbatere au participat aproximativ 
38 de persoane, membrii ai comunităţii 
locale şi specialiştii invitaţi. Printre 
invitaţi s-au numărat: arhitectul şef al  
judeţul ui Vrancea, doamna Daniela 
Olaru; directorul Direcţiei pentru 
Cultură şi Patrimoniu a judeţului  
Vrancea, domnul Florin Micu Iliescu şi  
fondatorul biroului Eurodite,  domnul  
Joep de Roo. 
 
Masa rotundă a pornit de la sintetizarea 
punctelor slabe si punctelor tari ale 
Sovejei. S-au remarcat caracteristici 
pozitive, ca de exemplu: calitatea 
deosebită a aerului în zonă, un 
microclimat cu proprietăţi curative, 
patrimoniul construit valoros, peisaj 
cultural complex, dar şi caracteristici 
negative precum diminuarea resurselor 
locale, îmbătrânirea demografică 
accentuată, lipsa locurilor de muncă şi 
degradarea infrastructurilor existente.  

 
În cadrul dezbaterii au fost menţionate 
elemente de identitate specifice, rolul 
staţiunii în economia locală, proiecte şi 
iniţiative la nivel local şi judeţean.  
 
Doamna arhitect-şef Daniela Olaru a 
constatat lipsa iniţiativelor la scară mică 
pentru regenerarea micro-economiei 
locale şi a subliniat nevoia de a premia 
membrii comunităţii care contribuie la 
conservarea valorilor locale.  
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Fig. 2. Discuţii în timpul Mesei Rotunde 

 
Dezbaterea a fost încheiată de domnul 
Ianăsi care a evidenţiat faptul că zona 
Soveja necesită, în contextul actual, o 
dezvoltare moderată, atentă la riscurile şi 
ameninţările care au alterat iremediabil 
alte locuri din ţara. 

 
2.2. Proiectele 

Atelierul de lucru a explorat procesul de 
regenerare rurală prin intermediul  
studiul ui de caz asupra comunei Soveja, 
punând accent pe relaţiile inter-
dependente dintre comunitate, activităţi  
economice şi peisaj.  
 
Eforturile participanţilor s-au orientat 
către identificarea şi înţelegerea 
profundă a relaţiilor care stau la baza 
funcţionării unui sat şi la baza unui  
proces integrat de regenerare rurală. În 
acest sens tinerii specialişti au explorat 
satul şi zonele învecinate prin vizite, 
interviuri  şi comunicări directe cu 
localnicii. 
 
Lucrările participanţilor s-au conturat în 
patru viziuni distincte, propunând: 
dezvoltare prin turism cultural, întărirea 
coeziunii sociale, includerea  localităţii în 
circuitele macro-teritoriale şi dezvoltarea 
cicloturismului în zonă. 

Lucrările au conţinut: o viziune  , o serie 
de  obiective şi priorităţi de regenerare iar 
la final un proiect concret. Toate acestea 
au avut la bază analiza SWOT realizată în 
cadrul fiecărei echipe de lucru. 
 
În ultima zi a evenimentului proiectele au 
fost expuse şi susţinute public în faţa 
comunităţii şi a vicepreşedintelui 
consiliului judeţean Vrancea – domnul 
Ionel Cel Mare. 

 
2.  Concluzii 

Workshop-ul Refresh Soveja 2012 a reuşit:  
− să realizeze o dezbatere amplă şi de 

înalt nivel profesional, asupra 
posibilităţilor de regenerare rurală 
durabilă ale zonei Soveja şi ale 
mediului rural românesc în general.    

− să coaguleze aproape toţi actorii locali 
şi regionali importanţi, necesari unui 
proces real de regenerare rurală 
durabilă. 

− să contureze 4 viziuni specifice de 
dezvoltare sustenabilă a comunei 
Soveja. 

 
Grupul Cubicsphere lucrează deja la 
găsirea soluţiilor de finanţare în vederea 
continuării iniţiativei de regenerare 
rurală a Sovejei. 
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Fig. 3. Susţinerea publică a proiectelor 

 

 
Fig. 4. Participanţii la workshop-ul Refresh Soveja

 


