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RAPORT DE ACTIVITATE 2016 – 2017 (forma sintetică) 

 

Prezentul raport de activitate al Asociației Profesionale a Urbaniștilor (APUR) se referă la 

intervalul martie 2015 – iunie 2016. 

În acest interval de timp, conducerea asociației și-a concentrat acțiunile în trei direcții 

principale: 

- Gestionarea problemelor de ordin economico-financiar și administrativ – juridic 

- Implicarea asociației în activități de profil menite să crească vizibilitatea acesteia în 

mediul profesional și în societate 

- Alte activități organizatorice și administrative. 

Conducerea APUR a acționat și în acest interval în concordanță cu obiectivele APUR și 

anume: promovarea statutului de specialist în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, 

definirea rolului şi afirmarea domeniului urbanismului şi amenajării teritoriului în existenţa şi 

evoluţia societăţii, promovarea interdisciplinarităţii ca principiu al teoriei şi practicii în 

domeniu, creşterea competenței profesionale a membrilor săi, a tuturor specialiştilor în 

domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, asumarea unui rol activ în cadrul societăţii 

civile, reprezentarea internaţională a profesioniştilor în domeniul urbanismului şi amenajării 

teritoriului. 

În realizarea activităților întreprinse APUR s-a bazat pe cooperarea cu instituții și organizații 

din domeniu, cu alte asociații similare la nivel național sau internațional, pe informarea 

membrilor săi și a profesioniștilor din domeniu, în general și pe organizarea de manifestări 

științifice și profesionale. 

Ca și în anii trecuți pot fi subliniate: 

- strânsa colaborare și sprijinul acordat asociației de către Universitatea de Arhitectură și 

Urbanism ”Ion Mincu” și de către Facultatea de Urbanism a UAUIM;  

- strânsa și continua colaborare cu Registrul Urbaniștilor din România prin reprezentarea 

APUR în Consiliul Superior al RUR și participarea unor membri APUR în comisiile de 

lucru ale RUR;  

- colaborarea cu Asociația Profesională a Geografilor din România, concretizată prin 

pregătirea unui acord de parteneriat;  

- colaborarea cu Ordinul Arhitecților din România și OAR - București; 

- colaborarea cu Asociația Absolvenților de Urbanism și Peisagistică din România în 

sprijinirea unor acțiuni pentru studenți și pregătirea unui acord de parteneriat; 

- colaborarea cu ASoP și alte organizații pentru proiecte cu caracter cultural și 

profesional. 

Problemele de ordin economico-financiar au fost rezolvate prin depunerea în timp legal a 

elementelor de bilanț și a declarațiilor lunare și anuale la administrația financiară.  
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În plan profesional, conducerea asociației, cu sprijinul și participarea unora dintre membrii săi, 

a inițiat și desfășurat numeroase acțiuni cu caracter științific și profesional și a fost reprezentată 

în diferite ocazii, pe plan intern și internațional de unii dintre membrii săi prin participarea la 

evenimente științifice și profesionale. O întâlnire importantă a avut loc în luna iunie 2017, în 

Polonia, la Gdynia, cu ocazia conferinței organizate de Asociația Urbaniștilor Polonezi (TUP), 

la care au participat reprezentanți ai unor asociații profesionale ale urbaniștilor din Slovacia, 

Cehia și România, hotărându-se inițierea unei extinderi a colaborării profesionale și științifice 

la nivel de asociații în zona central și est-europeană. 

Activitatea de informare permanentă a membrii săi asupra unor evenimente importante din 

domeniu s-a realizat prin grija secretarului general, prin postări pe pagina de Internet a 

asociației și pe pagina de Facebook. 

Asociația s-a adresat de asemenea instituțiilor centrale sau locale, prin transmiterea unor 

adrese, comunicate sau puncte de vedere în legătură cu probleme specifice de natură legislativă 

sau profesională (invitație de la CL-Blaj).  

Principalele implicări și evenimente ale intervalului de raportare vizează: 

- participarea APUR la constituirea platformelor și semnarea acordului cadru de parteneriat 

național pentru dezvoltare teritoriului – platforma mediului profesional și și științific 

- organizarea ZMU în România pe data de 8 noiembrie 2017 în parteneriat larg și 

decernarea „Premiului de Excelență pentru Tineri Cercetători în Urbanism ”Mihai 

Alexandru” – ediția I 

- eficientizarea activității financiar-contabile; 

- colaborarea cu UTCB și UAUIM – FU pentru organizarea atelierului UNDERGROUND AND 

URBAN PLANNING – SUBURBAN TOOLBOX (13 martie 2017); 

- eficientizarea activităților cu caracter promoțional (revizuirea paginii de web).. 

În prezent sunt în curs de pregătire, printre altele:  

- un proiect de strategie pe termen mediu și un Plan de Acțiune 

- un regulament cadru de organizare și funcționare și regulamentul comisiei de cenzori.  

- organizarea unor evenimente pentru Ziua Mondială a Urbanismului din 8 noiembrie 

2017 

- încheierea de noi acorduri de parteneriat cu instituții și organizații din domeniu etc.  

 

O listă detaliată a activităților derulate este prezentată în anexă. 

 

 

7 Iulie 2017          Întocmit, 

 

Gabriel Pascariu 

Președinte APUR 
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ANEXĂ 

Listă succintă a activităților desfășurate și în curs de pregătire este prezentată mai jos: 

Evenimente din intervalul iulie 2016 – iunie 2017 în care a fost implicată Asociația 

Profesională a Urbaniștilor din România prin reprezentanți ai săi 

 

Nr. 

crt. 

Activitate  Perioadă  

1.  Participarea APUR la reuniunea de lucru privind proiectul pilot de 

revitalizare urbană din cartierul Ferentari 

11 iulie 2017 

2.  Participarea APUR la Grupul de lucru  privitor la Codul Urbanismului Iulie - septembrie 

2016 

3.  Participare la Forumul Parteneriate pentru dezvoltare – potențialul 

strategic al rețelei de parcuri și terenuri industriale. București – CCIR 

Business Centre. 

31 octombrie 

2016 

4.  Ziua mondială a urbanismului în parteneriat cu UAUIM-FU, RUR – Birouri 

Teritoriale, AAUPR, CSU 

8 noiembrie 2016 

5.  Decernarea „Premiului de Excelență Mihai Alexandru pentru Tineri 

Cercetători în Urbanism” – ediția I 

8 noiembrie 2016 

6.  Participare la Forumul "Metropola durabilă 21 cea de-a 7-a ediție a 

Forumului de Mobilitate Metropolitană – Brăila / Galați 

23-25 noiembrie 

2016 

7.  Semnarea Acordului Cadru de parteneriat național pentru dezvoltare 

teritoriului – platforma mediului profesional și și științific 

noiembrie 2017 

8.  Prima reuniune a Platformelor de cooperare în cadrul PNDTR – 

Academia Română 

19 decembrie 

2017 

9.  Formularea și transmiterea de observații la proiectul de modificare a 

Regulamentului General de Urbanism  

Ianuarie 2017 

10.  Participare reprezentanți APUR în grupul de lucru al RUR pentru elaborarea 

proiectului de de modificare a Regulamentului General de Urbanism 

februarie 2017 (în 

derulare) 

11.  Partener în propunerea de proiect LANDFUTURES, în programul 

Horizon2020 – inițiator Universitatea Leibnitz din Hannover (Germania) 

martie 2017 

12.  Participare la dezbaterea Bucureștiul Vulnerabil, prilejuită de lansarea cărții 

în cadrul evenimentului Watch Day la ARCUB 

3 martie 2017 

13.  Forumului Internațional de Arhitectură și Inginerie SHARE București - Hotel 

JW Marriot, în București (moderare secțiune LAUD) 

21 - 22 martie 

2017 

14.  Participări la atelierele organizate de OAR - Pentru un oraș rezilient – la 

Centrul Ceh din București 

martie 2017 

15.  Organizare simpozion Săptămâna planificării și gestiunii mediului subteran 

urban (SUB-URBAN 2017) în parteneriat cu UTCB(CCIAS), UAUIM - 

București  

13-17 martie 2017 

16.  Inițiere grup de lucru pentru statutul profesiunii de urbanism în România în 

parteneriat APUR – RUR – UAUIM (FU)  

aprilie – mai 2017 

17.  Prelungirea mandatului reprezentanților APUR în CS-RUR aprilie 2017 

18.  Apariția celui de al 2-lea număr al revistei JULP – Journal of Urban and 

Landscape Planning (în coordonarea d-nei arh. Monica Rădulescu) 

mai 2017 

19.  Participare la Conferința IFLA – (Un)Limited Landscapes: no fence, no 

offence 

1-4 iunie 2017 

20.  Participarea președintelui APUR la Conferința anuală „Urban Dynamics” – 

Gdynia (Polonia), la invitația Societății Urbaniștilor din Polonia 

22-23 iunie 2017 

 


