
 
 

Plan de acțiuni – APUR 2018-2019 (până la AG iunie - iulie 2019) 

Obiectiv 1: Promovarea profesiei 

Nr. 
crt. 

Proiect Acțiuni Calendar Indicatori de rezultat 

1.1 Acordarea Premiului de 
Excelență ”Mihai 
Alexandru” 

Realizare materiale 
promoționale 

Aug 2018 Material vizual realizat 
Comunicat trimis 
Pe 8 noiembrie premiul a fost acordat doamnei dr. geogr. 
Simona Grădinaru + Mențiune specială dr. arh. Andrei 
Mitrea 

Trimitere newsletter  Sept 2018 

Jurizare și acordare premiu Oct – Nov 2018 

1.2 Ziua Mondială a 
Urbanismului 

Promovare și organizare 
evenimente – 8 noiembrie 2018 

Nov 2018 1 eveniment realizat la Constanța 
1 eveniment în București (organizat de UAUIM) în cadrul 
căruia se acordă Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru”. 

1.3 Realizare ”Eveniment lunar 
APUR” 

Stabilire program evenimente Ianuarie 2019 1 program al evenimentelor publicat pe website-ul APUR 

Organizare evenimente Ian – Iun 2019 4 evenimente organizate (ianuarie, februarie, aprilie, mai 
2019). 
2 din evenimente organizate la LFI – prezentare proiecte 
model (1-2 documentații, 1-2 studii). 

1.4 Trienala de urbanism Anunț trienală – conferință și 
regulament concurs 

Ian 2019 1 anunț publicat pe website + regulament de concurs 
1 newsletter trimis către 10 organizații 

Organizare conferință și 
expoziție + jurizare concurs 

4-5 Iul 2019 1 eveniment organizat în 2019, în același timp cu Adunarea 
Generală APUR 

1.5 Program mentorat studenți 
UAUIM 

Încheiere parteneriat cu FU-
UAUIM și stabilire calendar 
program 

Dec 2018 – Ian 
2019 

1 parteneriat încheiat 

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

Ian – Mar 2019 5 prezentări ale specialiștilor în domeniu, însoțite de 
prezentarea unei oferte privind locurile de practică 
disponibile (practică profesională – an IV FU-UAUIM). 

1.6 ”Urban Thinking Festival 
2019” 

Stabilire tematică + planificare 
(inclusiv încheiere parteneriate) 

Ian 2019 – Feb 
2019 

1 concept de eveniment realizat și discutat cu partenerii 



 
 

5 parteneriate încheiate. 5 experți internaționali 
confirmați 

Apel candidaturi Mar – Apr 2019 1 apel de candidaturi lansat 
20 de participanți înscriși 

Organizare Urban Thinking 
Festival 

August 2019 7 zile de festival 

1.7 Organizare AG 2018 – în 
paralel cu Trienala de 
Urbanism 

Stabilire tematică, format, loc 
de desfășurare 

Ian 2018 1 parteneriat semnat pentru loc desfășurare AG 2018 + 
Trienala de Urbanism 

Defășurare eveniment (inclusiv 
alegeri CD 2019-2021) 

4-5 Iul 2019 1 AG organizat, cu alegerea unui nou CD 

1.8. ZMUR 2019 TBD Noiembrie 
2019 

 

 

 

  



 
 

Obiectiv 2: Acțiuni pentru creșterea vizibilității asociației 

Nr. 
crt. 

Proiect Acțiuni Calendar Indicatori de rezultat 

2.1 Statutul profesiunii de 
urbanist în România (cod 
deontologic APUR / anexă 
Statut)  

Constituire Grup de Lucru APUR Dec 2018 – Ian 
2019 

1 Grup de lucru Statut constituit 

Definitivare formă preliminară 
statut 

Mai 2019 1 Formă preliminară de statut, supusă aprobării membrilor 
APUR 

Definitivare formă finală statut Iul 2019 1 Formă finală de statut, adoptată prin Adunarea Generală 

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

Încheiere parteneriate Dec 2018- Iun 
2019 

4 parteneriate încheiate (AAUPR, ASoP, OAR, UAUIM-FU) 

2.3 Implicare în inițiativele de 
modificare a legislației în 
domeniu 

Stabilire grup de lucru pe 
probleme legislative 

Dec 2018 1 Grup de lucru Legislație constituit 

Redactare document de poziție 
cu privire la problemele 
legislative 

Dec 2018 / Iun. 
2019 / Nov. 
2019 

1 document de poziție redactat și supus dezbaterii 
membrilor – a se definitiva după AG; dezbateri în aprilie, 
iunie (AG), noiembrie (ZMUR) 

2.4 Prezența APUR la 
evenimente de interes 
pentru profesiile mediului 
construit 

Participare la târgul ROMEXPO – 
februarie 2019 

Feb 2019 1 stand APUR și 1 eveniment organizat în cadrul târgului 
CONSTRUCT – AMBIENT EXPO 

Conectare cu platforma 
#better- ilustrare modele de 
bune practici (online) 

Ian – Iun 2019 1 parteneriat încheiat cu #better și sprijin în realizarea 
unor ilustrări pentru mediul online 

2.5 Statut membru asociat 
ECTP 

Formulare cerere Trim. I 2019 1 Cerere depusă și acceptată 

2.6 Participări în diverse 
comitete / comisii 

Comunicate  Permanent  Postări pe site 

  



 
 

Obiectiv 3 (transversal): Extinderea asociației prin atragerea de noi membri și ”fidelizarea” celor existenți 

Nr. 
crt. 

Proiect Acțiuni Calendar Indicatori de rezultat 

3.1 Îmbunătățire comunicare 
cu membrii asociației 

Promovare platformă 
comunicare (forum) pe website-
ul asociației 

Dec 2018 – Ian 
2019 

50 de membri APUR pe forumul de pe website 
3 topicuri active pe forum 

Realizarea unor chestionare 
online pentru consultarea 
membrilor 

Dec 2018 – Iun 
2019 

2 chestionare online (feedback – acțiuni asociație + 
înscriere în grupuri de lucru). 

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

Actualizare bază de date - 
legislație 

Dec 2018 – Ian 
2019 

1 bază de date actualizată 

Includere documentații de 
amenajarea teritoriului și 
urbanism publice 

Mar – Iun 2019 30 documentații de amenajarea teritoriului și urbanism 
publicate în baza de date, în cazul în care acest lucru 
este posibil (de clarificat criteriile de selecție și dreptul 
de publicare pe website) 

3.3 Dezvoltarea de sucursale 
APUR în teritoriu 

Definitivare regulament pentru 
constituirea de sucursale și 
filiale 

Dec – Ian 2019 1 regulament aprobat prin hotărâre a Consiliului Director 
APUR 

Constituire sucursale în două 
regiuni din România 

Feb – Iun 2019 2 sucursale constituite: Centru și Sud-Est 

3.4 Atragere de noi membri Scrisori către membri Până în AG 
2019 

160 membri la AG 2019 

 

  



 
 

Obiectiv 4 (transversal): Atragere finanțări pentru asociație 

Nr. 
crt. 

Proiect Acțiuni Calendar Indicatori de rezultat 

4.1 Stabilirea unui membru al 
asociației ca ”fundraiser” 

Selecție Trim I 2019 1 membru al asociației desemnat ca fundraiser 

4.2 Proiecte (cereri de 
finanțare) 

Expoziție + catalog: momente 
din istoria urbanismului / 
înaintașii noștri 

Ian-febr. 2019 Proiect cultural depus - realizare 30 panouri cu momente 
/ personalități cheie din istoria urbanismului românesc + 
catalog + eveniment 

Festival UTF (pct. 1.6) Ian-febr. 2019 Proiect cultural 

4.3 Campanie pentru atragere 
2 % - 2018 

Campanie în rândul membrilor 
pentru atragere 2 % 

Feb – Mai 2019 20 formulare 2 % primite de la membri 

 


