
 
 

Plan de acțiuni – APUR 2017-2018 

Obiectiv 1: Promovarea profesiei 

Nr. 
crt. 

Proiect Acțiuni Calendar Indicatori de rezultat 

1.1 Acordarea Premiului de 
Excelență ”Mihai 
Alexandru” pentru 
tineri cercetători în 
urbanism 

Realizare materiale promoționale Iul - Aug 2017 1 afiș nou – Premiul de Excelență 

Trimitere newsletter către universități și 
instituții de cercetare din țară și străinătate 

Sept 2017 10 instituții care primesc newsletter-ul 

Jurizare și acordare premiu Oct – Nov 2017 1 premiu acordat 

1.2 Ziua (Săptămâna) 
Mondială a 
Urbanismului 

Stabilire program și temă Sept 2017 1 program al evenimentului 

Organizare grupuri de lucru – 6 orașe din țară 
(Cluj, Timișoara, Iași, București, Sibiu, 
Constanța) 

Oct 2017 3 echipe de organizare (București, Sibiu, 
Constanța) + 3 observatori APUR (Cluj, 
Timișoara, Iași) 

Promovare și organizare eveniment – 6-12 
noiembrie 2017 

Nov 2017 4 dezbateri profesionale (București, Iași, 
Cluj, Timișoara) 
3 evenimente pentru publicul larg 
(București, Sibiu, Constanța) 

1.3 Realizare ”Eveniment 
lunar APUR” 

Stabilire program evenimente Sept 2017 1 program al evenimentelor 

Organizare 9 evenimente Oct 2017 – Iun 
2018 

9 evenimente lunare APUR în cel puțin 3 
orașe din țară (București, Constanța, Sibiu) 

1.4 Analiză activități 
realizate de organizații 
similare din alte țări 

Analiză activități asociații profesionale din 
alte țări  

Ian – Apr 2018 3 rapoarte (Olanda, Polonia, SUA) 

Încheiere parteneriate Mai – Iun 2018 1 parteneriat încheiat 

1.5 Program mentorat 
studenți UAUIM 

Încheiere parteneriat cu FU-UAUIM și 
stabilire calendar program 

Oct – Nov 2017 1 parteneriat încheiat 
1 calendar al evenimentelor 

Prezentări ale specialiștilor din domeniu cu 
privire la activitățile pe care le desfășoară 
după absolvire 

Dec 2017 – Iun 
2018 

5 prezentări 



 
 

 

Obiectiv 2: Susținere și formare specialiști în administrația publică 

Nr. 
crt. 

Proiect Acțiuni Calendar Indicatori de rezultat 

2.1 Realizare ”help-desk” 
APUR 

Implementare platformă comunicare pe 
website-ul APUR 

Ian 2018 1 platformă comunicare pe website 

Răspunsuri săptămânale la întrebările 
adresate prin intermediul platformei 

Din feb 2018 100 % rata răspunsurilor în termen de 
maxim o săptămână de la primirea 
întrebărilor 

2.2 Redactare ghiduri 
privind planificarea și 
proiectarea urbană 
destinate specialiștilor 

Stabilire format ghiduri Dec 2017 1 conținut-cadru pentru ghidurile propuse 

Redactare ghiduri Ian 2018 – Iun 2018 3 ghiduri realizate (proiectare de 
urbanism, planificare urbană, amenajarea 
teritoriului) 

Conectare cu platforma #better Din Ian 2018 1 parteneriat realizat cu platforma #better 

2.3 Formare profesională 
pentru specialiștii din 
administrația publică 
din țară 

Acreditare APUR în vederea susținerii de 
cursuri de formare profesională 

Sept 2017 – Dec 
2017 

1 program al evenimentelor 

Definire ofertă cursuri de formare 
profesională și selecție formatori 

Ian 2018 – Feb 
2018 

1 pagină dedicată cursurilor de formare 
profesională pe website-ul asociației 

Încheiere parteneriate cu administrații 
publice locale din țară în vederea realizării 
de cursuri de formare profesională 

Ian 2018 – Iun 2018 5 parteneriate încheiate cu APL-uri din 
țară 

 

  



 
 

 

Obiectiv 3: Reacție promptă la problemele (legislative și de altă natură) cu care se confruntă profesia 

Nr. 
crt. 

Proiect Acțiuni Calendar Indicatori de rezultat 

3.1 Statutul profesiunii de 
urbanist în România 

Întâlnire mixtă APUR – RUR – AAUPR și 
formare grupuri de lucru 

Sept - Oct 2017 1 grup de lucru mixt constituit 

Definitivare formă preliminară statut Nov 2017 – Ian 
2018 

1 formă preliminară statut supusă 
consultării interne 

Definitivare formă finală statut și inițiere 
demersuri legislative 

Feb 2018 1 formă finală statut – inițiativă legislativă 

3.2 Încheiere parteneriate 
cu alte asociații de 
profil / din domenii 
conexe 

Încheiere parteneriate Sept 2017- Mar 
2018 

5 parteneriate 

3.3 Consolidare rol de 
”watchdog” al 
asociației 

Stabilire grup de lucru pe probleme 
legislative 

Oct – Nov 2017 1 grup de lucru pe probleme legislative 

Realizare raport privind nevoile legislative în 
domeniul urbanismului și amenajării 
teritoriului 

Dec 2017 – Iun 
2018 

1 raport publicat pe website și diseminat 

Formulare recomandări și observații la 
proiectele legislative în domeniu 

Ian 2018 – Iun 2018 100 % răspunsuri formulate la propunerile 
legislative ale MDRAPFE în domeniu AT și U 

 

  



 
 

 

Obiectiv 4 (transversal): Extinderea asociației prin atragerea de noi membri și ”fidelizarea” celor existenți 

Nr. 
crt. 

Proiect Acțiuni Calendar Indicatori de rezultat 

4.1 Îmbunătățire 
comunicare cu membrii 
asociației 

Lansare platformă comunicare (forum) pe 
website-ul asociației 

Sept 2017 1 forum activ pe website-ul asociației 

Realizarea unor chestionare online pentru 
consultarea membrilor 

Oct 2017 – Iun 
2018 

3 chestionare feedback către membrii 
asociației (activități realizate + activități 
planificate) 

4.2 Constituirea unui 
compartiment juridic al 
asociației 

Inițiere demersuri – obiectiv pe termen lung 
(expertiză juridică gratuiră pentru membrii 
APUR) 

Până în AG 2018 1 plan privind constituire departament 
juridic 

4.3 Bază de date pentru 
membrii asociației - 
legislația utilă în 
domeniu, documentații 
de amenajarea 
teritoriului și urbanism 
aflate în vigoare 

Constituire bază de date Oct 2017– Feb 2018 1 bază de date publicată pe website-ul 
asociației Publicare bază de date pe website-ul 

asociației 
Mar 2018 

4.4 Atragere de noi membri - Până în AG 2018 170 membri la AG 2018 

 

  



 
 

 

Obiectiv 5 (transversal): Atragere finanțări pentru asociație 

Nr. 
crt. 

Proiect Acțiuni Calendar Indicatori de rezultat 

5.1 Stabilirea unui membru 
al asociației ca 
”fundraiser” 

Selecție Oct 2017 1 membru al asociației desemnat ca 
fundraiser 

5.2 Aplicare pentru 
finanțări pentru 
organizarea 
evenimentelor 
planificate 

Scriere aplicații Oct 2017 – Iun 
2018 

2 aplicații de proiecte depuse 

5.3 Campanie pentru 
atragere 2 % - 2018 

Campanie în rândul membrilor pentru 
atragere 2 % 

Feb 2018 – Mai 
2018 

20 formulare 2 % primite de la membri 

5.4 ”Școala de vară” APUR – 
iulie 2018 

Stabilire tematică + planificare Feb 2018 – Iun 
2018 

1 școală de vară (3-4 zile) organizată în 
vara 2018 (posibil în paralel cu Adunarea 
Generală) 

 


