
Asocia!ia Profesională a
Urbaniștilor din România

www.conferinta-apur.ro BULETIN INFORMATIV NR.1



Echipa

D :

La acest au contribuit:

editorială:

esign & Layout

număr

Gabriel Pascariu
Mihai Alexandru

o

Gabriel Pascariu

Anamaria Vrabie

Cătălina I ni!ă

Mihai Alexandru

Liviu Ianăși

Vladimir Boc
Diana Culescu

Alexandru Matei
Mirela Paraschiv

Reinhold Stadler

Claudia Fabian

Irina Saghin

www.conferinta-apur.roASOCIA$IA PROFESIONALĂ A URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA / BULETIN INFORMATIV NR.1. / DECEMBRIE 2013



Conferinţa APUR din 21 iunie 2013*
*Text preluat şi adaptat după materialul  " O RESUSCITARE ÎNDELUNG AŞTEPTATĂ!",
publicat în  nr. 14-15 al revistei "Urbanismul – serie nouă".

01

onferinţei a fost dedicată bilanţurilor şi
retrospectivelor precum şi explicării procedurii de vot al noilor
structuri de conducere, conferinţa având şi caracter de Adunare
Generală votării a dicată

şi discuţii libere privind rolul asociaţiei şi modul în
care aceasta să îşi exercite atribuţiile în viitor. În luările de
cuvânt, participanţii s-au referit la aspecte generale legate de viaţa
asociaţiei, de problemele exercitării profesiunii de urbanist, de
relaţia cu alte asociaţii, organizaţii şi instituţii, de prezenţa în spaţiul
public, formulându-se şi propuneri de acţiuni concrete şi subliniindu-
se importanţa comunicării şi informării la nivelul
asociaţiei.

Î
.

– cea din 18 iulie 1997 -

te sau de master în domeniu) din ultimii 10 ani.

n data de 21 iunie 2013, a avut loc Conferinţa Naţională a
Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din România Desfăşurată ca şi
precedenta în Sala Frescelor a Universităţii de
Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Conferinţa a reunit peste 80 de
membri, arhitecţi, urbanişti, geografi, economişti, ingineri şi alte
profesii şi a fost marcată de o prezenţă semnificativă a
reprezentanţilor tinerei generaţii de absolvenţi de urbanism
(programe integra

Redăm în continuare câteva dintre principalele aspecte
relevate de vorbitori în luările lor de cuvânt:

Prima parte a c

. Momentul fost urmat de o a 2-a parte de
dezbaterilor lor

ar trebui

în repetate rânduri
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Una din temele abordate s-a referit la relaţia dintre şi
asociaţie şi a rolului acestora ţinându-se cont de faptul că APUR este
o structură asociativă formată din membri cotizanţi (APUR), iar
este o instituţie publică cu atribuţii clare stabilite prin lege de
gestionare a dreptului de semnătură şi recunoaştere a calificărilor
profesionale în amenajarea teritoriului şi A fost subliniată
necesitatea clarificării acestor relaţii

şi atribuţiilor celor două
organizaţii însă precădere n
ceea ce priveşte: pregătirea profesională, responsabilizarea
profesioniştilor fundamentarea ş

" culturii urbane şi la promovarea profesie

upă mai multe tururi de noul Consiliu
Director, Comisia de Cenzori şi Consiliul de Onoare. În semn de
recunoaştere pentru activitatea depusă ca preşedinte al asociaţiei,
dar şi pentru activitatea profesională, pedagogică pentru rolul jucat
în definirea cadrului legislativ şi procedural în domeniul
urbanismului, pentru rolul avut în construirea şi consolidarea Şcolii
de urbanism din România, s-a propus acordarea titlului de
Preşedinte d Alexandru Sandu.
Propunerea, validată de Adunarea Generală, urmează a fi pusă în
aplicare după modificarea corespunzătoare a statutului.

Conferinţa a prilejuit câteva constatări importante:
unicitatea asociaţiei determinată de caracterul său interdisciplinar,
aşteptările numeroase ale participanţilor la reuniune cu privire la
necesitatea unei "voci" a breslei în spaţiul public, potenţialul latent
rezultat din combinaţia între entuziasmul noii generaţii şi abordările
prudente al

RUR

RUR

urbanism.
(Alexandru Antal, Ioana Tudora,

Simona Muntreanu), a definirii clare a
, având în vedere sinergia eforturilor, cu î

în practicarea profesiei, i
promovarea unor propuneri legislative în domeniu, participarea la
"construirea i în rândurile
publicului larg (Alexandru Sandu).

D scrutin au fost alese

e onoare d-lui prof. dr. arh.

e celei mai vechi.

- î prof. Alexandru Sandu

icarea cu marele public, fiind subliniate
'90,

- cu privire la viitor,
: nevoia

Florin Machedon, Victor Gheorghe
(Victoria Marinela Berza, Ana

Alexa
Ioana Tudora), armonizarea interesului

public cu cel privat ( )

Vera Marin);
- printre problemele

au fost semnalate: accesul la date,
procedurile de avizare, metodologiile învechite,

Marina Neagu, Dinu Zaharescu,
Constantin Enache);

a

).

n alocuţiunea sa introductivă, ,
preşedintele în exerciţiu a enunţat câteva dintre principiile şi
obiectivele care au stat la baza formării asociaţiei, încă de la
începuturile sale, respectiv: caracterul interdisciplinar, interesul
pentru afirmarea profesiei de urbanist, promovarea unor repere de
calitate în domeniu, iniţierea de dezbateri şi discuţii profesionale,
comun implicarea şi spijinul
asociaţiei în a 2-a jumătate a anilor pentru înfiinţarea
Facultăţii de Urbanism şi ulterior în asigurarea conducerii şi
funcţionării Registrului Urbaniştilor din România (RUR) precum şi
rolul important jucat de asociaţie în consolidarea legislaţiei în
domeniu;

rolul asociaţiei în au fost formulate
următoarele propuneri implicării în susţinerea şi protejarea
meseriei şi profesioniştilor ( ),
sporirea vizibilităţii în spaţiul public

), organizarea de evenimente ştiinţifice cu caracter
internaţional ( acţiuni pentru

Şerban Popescu Criveanu , colaborarea cu
factorii de decizie pe de-o parte dar şi cu alte organizaţii non-
guvernamentale pe de alta (

cu care se confruntă în practica curentă
specialiştii în urbanism

slaba recunoaştere a
profesiunii la nivelul societăţii (

- fost remarcată totodată prezenţa scăzută a profesioniştilor
în domeniu în literatura ştiinţifică internaţională, apreciindu-se că
este necesară o atenţie sporită acordată activităţilor de cercetare şi
perfecţionare profesională (Ioan Ianoş
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Pot fi amintite astfel: decizia de prelungire a procedurii
simplificate de primire de noi membri în asociaţie până la data de 31
octombrie 2013, constituirea grupului de lucru pentru revizuirea şi
completarea statutului APUR şi a elaborării regulamentului de
funcţionare a asociaţiei, formarea de grupuri tematice de lucru,
stabilirea unei proceduri preliminare de comunicare şi informare,
adoptarea unei poziţii oficiale la p

i funcţionarea M.D.R.A.P în
iulie 2013), desemnarea unor reprezentanţi APUR la reuniuni şi
conferinţe pe teme profesionale, iniţierea şi încheierea unor
acorduri de colaborare şi parteneriat cu alte organizaţii profesionale,
iniţierea unor acţiuni cu caracter publicistic şi ştiinţific. Desigur în
şirul acestor decizii au fost şi unele cu caracter administrativ
privitoare la aspecte financiar – contabile şi juridice.

roiectul de HG pentru
reorganizarea M.D.R.A.P., precum și pentru modificarea HG nr.
1/2013 privind organizarea ș (publicat

Trebuiesc subliniate câteva elemente mai importante:
-

vederi ale altor

în 2014;
-

elaborarea unei noi variante de statut, care să fie pusă în
acord atât cu legislaţia internă actuală cât şi cu pre
asociaţii europene cu notorietate în domeniu în relaţie şi cu politica
europeană din domeniu reprezintă misiunea principală a noului
Comitet Director ales în mandatul de un an acordat de Adunarea
Generală din iunie 2013; noua variantă va fi supusă dezbaterii şi
discuţiilor şi aprobării Adunării Generale care va fi organizată

relaţia strânsă cu Registrului Urbaniştilor din România
(RUR) determinată de o anumită tradiţie consacrată şi care s-a
concretizat prin implicarea membrilor APUR în acţiuni comune
(proiecte, comisii de specialitate, reuniuni ştiinţifice etc.); trebuie
amintit şi subliniat faptul că APUR are reprezentanţi în Consiliul
Superior al RUR precum şi în multe din comisiile sale de lucru (comisa
de examinare, comisia profesională, comisia de disciplină);

În prag de An Nou şi cu ocazia primului număr al Buletinului
Informativ al APUR este util un prim scurt bilanţ. Reactivată în iunie
2013, ca urmare a Conferinţei Naţionale, cu rol şi de Adunare
Generală a membrilor săi, organizaţia, prin noul Comitet Director
ales şi prin implicarea mai multor membri a urmărit pe de o parte să
rezolve o serie de probleme de administrare, iar pe de altă parte să se
implice în activităţi şi acţiuni profesionale menite să sporească
vizibilitatea asociaţiei.

răstimpul celor 6 luni care s-au scurs de la alegeri,
Comitetul Director s-a reunit de 2 ori – în iulie şi noiembrie, în
septembrie având loc o întâlnire a Biroului Comitetului Director.

şi
profesionale luându-se o serie de decizii cu privire la unele acţiuni
necesare pe termen scurt şi mediu şi stabilindu-se responsabilităţi.

În

Cu
ocazia acestor întâlniri au fost discutate aspecte organizatorice

Gabriel Pascariu
a

P
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Ediţia a IX-a, organizat la Iaşi în 14-15 noiembrie de către Agenţia de
Dezvoltare Nord-Est și

"Ini!iative antreprenoriale și
dezvoltare regională de către colegii noștri din Asoci

participarea la reuniunile de lucru şi consultările
Comitetului Consultativ pentru Coeziune Teritorială organizat pe
lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

te următorii membri APUR: prof. dr.
arh. Doina Cristea, prof. dr. arh. Constantin Enache, arh. Mirela Didă,
dr. arh. Liviu Ianăşi, dr. urb. Andreea Popa).

ipat ca organizatori sau invitaţ
itectură "East Centric –

Transparencies" (dr. arh. Cerasella Cră
olocviul pentru regenerare urbană organizat de Asociaţia

Internaţională de Dreptul Urbanismului, în colaborare cu Institutul
de Cercetări Juridice " Andrei Rădulescu
(urb. Paul Mureşan Iuga), la mese rotunde sau reuniuni organizate de
MDARP în intervalul septembrie – decembrie.

de asemenea participarea și co-organizarea
Seminarului Interna!ional 2h2s

” a!ia Geografilor
din România.

-

; din comitet fac par

Membrii APUR au mai partic i
la evenimente din cadrul Trienalei de Arh

ciun, dr. arh. Gabriel Pascariu),
la c

Acad. " al Academiei Române

Au fost cu siguranţă şi multe alte acţiuni şi activităţi în care membrii
APUR s-au implicat în diferite modalităţi, fără a reprezenta asociaţia
ca atare şi fără ca acest lucru să fie consemnat. Este de dorit ca pe
viitor, prin intermediul buletinului informativ a cărui primă apariţie o
putem la final de an, să semnalăm cât mai multe şi mai
interesante participări în proiecte şi evenimente de profil ale
membrilor organizaţiei.
Profit de acest prilej pentru a lansa o invitaţie membrilor noştri de a
ne scrie şi de a ne informa în acest sens. Doresc de asemenea să urez
tuturor multă sănătate, succese şi împliniri profesionale şi
LA MULŢI ANI

http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/dimensiunea-teritoriala-
2014-2020-

saluta acum,

!

APUR este de asemenea reprezentat în Colegiul de redacţie al revistei
de specialitate "Urbanismul – serie nouă";

- menţinerea şi continuarea relaţiilor bune de colaborare cu
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", în general şi cu
Facultatea de Urbanism în mod special, concretizată de asemenea
prin câteva acţiuni comune şi prin iniţierea unor acţiuni de
perspectivă.

- iniţierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia
Profesională a Geografilor din România şi a unor acţiuni pregătitoare
în vederea organizării unui eveniment ştiinţific în 2014.

APUR a iniţiat sau a
participat prin reprezentanţi la o serie de activităţi şi acţiuni

de norme de ocupare a terenurilor şi de
dimensionare pentru terenuri; acţiunea iniţiativă inter-
instituţională , din echipa de
lucru făcând parte ca reprezentanţi APUR urb. Alina Mureşan – Iuga şi
urb. Victor Gheorghe;

hold Stadler şi ec. Anamaria V sesiunea tematică a
Seminarului de la Salzburg cu titlul

participarea
la Adunarea Generală a IFLA

ului APUR, urb. Mihai Alexandru la a
10-a bienală a "Oraşelor europene şi urbaniştilor" de la Cascais
(Portugalia), în septembrie 2013, eveniment organizat de Consiliul
European al Urbaniştilor

organizarea în octombrie 2013 a unei sesiuni de prelegeri
pe teme de urbanism pentru studenţii şi cadrele didactice al
Facultăţii de Urbanism din UAUIM;

vicepreşedintelui APUR, dr. arh.
Liviu Ianăşi la Forumul Regional de Investiţii Nord - Est România,

În intervalul iulie – decembrie 2013,
cu

caracter profesional, dintre care pot fi amintite:
-participarea în perioada iulie – noiembrie, la elaborarea

unor propuneri de proiecte
a fost o

a RUR

-participarea în cursul lunii septembrie, a doi membri APUR
– urb. Rein rabie - la

"Sustainability and the City:
America and the Urban World" precum și participarea la

– Europe a colegelor Diana Culescu și
Claudia Fabian.

-participarea secretar

-
e

-participarea cu o comunicare, a

http://www.rur.ro/transparenta

http://cascaisurban2013.pt/en ;
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”10TH BIENNIAL OF EUROPEAN TOWNS AND TOWN PLANNERS - NEW PARADIGMS, CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES OF EUROPEAN CITIES; THE CONTRIBUTION OF SPATIAL PLANNING TO
OVERCOME THE CRISIS”
PORTUGALIA, CASCAIS, CENTRUL DE CONGRESE ESTORIL, ÎNTRE 18-21 SEPTEMBRIE 2013. http://cascaisurban2013.pt/
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A fost identificată drept prioritară nevoia de redefinire sau
de conturare mai clară a rolului urbaniștilor, rol contestat puternic în
prezent atât din cauza răspunsurilor stereotipe într-o lume
globalizată sau din cauza răspunsurilor mult prea rigide la probleme
cu o rată mare a schimbării. O extindere a competen!elor
urbanistului înspre cea de mediator și de facilitator al comunită!ilor
cărora li se adresează dar și o mai bună cooperare cu specialiștii din
domeniile conexe a constituit una din principalele teme discutate. De
asemenea, gândirea spa!ială a urbanistului trebuie extinsă și
îmbogă!ită dincolo de o gândire de desenator, bazată pe modele,
preconcep!ii și previzionare, pentru a trece către o gândire mai
flexibilă, mai pu!in ancorată în definirea unui design static sau al unei
viziuni de multe ori utopică.

Cele două constatări, din care decurg și două întrebări, care
par să constituie sinteza dezbaterilor din timpul conferin!ei au fost:
nu putem ac!iona decât dacă aducem împreună profesioniști cu
pregătire diferită, complementari și capabili și care ne pot ajuta să

în!elegem realitatea; ECTP a definit deja fundalul știin!ific al acestei
profesii și totuși încercăm în continuare să lucrăm într-o manieră
sectorială, specializată fără un balans între profesii. De ce nu reușim
să trecem peste această barieră mai ales în universită!i? A doua
întrebare se referă la schimbare și consecin!ele ei : atâ!ia oameni
înseamnă tot atâtea viziuni asupra viitorului, toate interesante, dar
viitorul nu va corespunde niciuneia pentru că așa cum primii
urbaniști ne înva!ă condi!iile, capacită!ile, abilită!ile locale sunt de
fapt cele care vor influen!a viitorul. Întrebarea care decurge de aici
este : dacă totul este diferit de totul la ce ar trebui să se concentreze
atunci educa!ia de urbanism astfel încât să răspundă acestei situa!ii ?
Răspunsurile date de cei 8 participan!i la masa rotundă de final a
conferin!ei sunt ample și vor fi prezentate sintetic în Revista
Urbanismul Serie Nouă.

economică entrul aten!iei, nu numai pe cea
economică dar și pe cea socială și a urbanului, ă
a orașelor și urbaniștilor organizată de ECTP la Cascais, Portugalia,

încă de la început să fie încercând să
urmărească rolul

Cum ne putem pregăti orașele pentru
viitor făcându-le competitive fără a le distorsiona adevărata
identitate este întrebarea anun!ată pe site-ul bienalei încă de la
lansa Progresia accentuată a gradului de urbanizare induce un
ritm rapid al schimbării declanșează de reconsiderare a
felului în care construim și gestionăm orașele Criza este totodată
văzută și ca o oportunitate de a face lucrurile diferit.

nizarea Bienalei a presupus două componente:

Din prima remarcăm
Exemplele

alese promovează ideile și viziunea ECTP asupra viitorului orașelor și
regiunilor în rela!ia cu artă și ilustrează
diversitatea și preocuparea activită!ii de planificare prezente
concomitent cu importan!a procesului participativ ,

Prezentarea celor mai bune proiecte de interven!ie în orașe cu
problem viitoare legate de: apă, energie, informa!ie și

, e usată pe noi idei pentru oraș

ș

Punând criza în c
cea de-a zecea bienal

și-
a propus provocatoare,

pe care planificarea îl poate avea în atenuarea sau
chiar rezolvarea crizei orașelor.

re.
și nevoia

.

Orga o
sec!iune de prelegeri și dezbateri și o sec!iune de expozi!ii pentru
bune practici. : ”awarded winning projects in the
last two European Urban and Regional Planning Awards”

Noua C de la Atena

în planificare
”Best practices exhibition of innovative urban solutions”

”Best practices
exhibition of innovative plans and projects that were recently
completed” xpozi!ie foc e în diferite
culturi Ii cazuri.

Sec!iunea de prelegeri i dezbateri s-a desf șurat în sala
auditorium unde personalit !i din domeniu precum Bernardo
Secchi, Louis Albrechts, Joan Busquets, Alain Bourdin, Dominique
Lancranon, au !inut prelegeri pornind de la tema conferin!ei și au
insistat pe provoc rile profesiei și ale profesioniștilor în timpul crizei.

ă
ă

ă

Mihai Alexandru
u

secretar general

APUR

rbanist

ASOCIA$IA PROFESIONALĂ A URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA / BULETIN INFORMATIV NR.1. / DECEMBRIE 2013



0208

foto Mihai Alexandru:
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(10TH BIENNALE OF URBAN PLANNING CASCAIS, PORTUGAL)
http://cascaisurban2013.pt/en/workshops
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2. Un punct comun l-a constituit de asemenea și în!elegerea
crizei economice nu numai ca aducătoare de probleme, dar ca o
oportunitate capabilă să schimbe modul de gândire și dezvoltare a
orașelor. Noi principii care ar garanta coeziunea socială, regenerarea
urbană și scara umană a orașelor sunt necesare, punând astfel
oamenii în centrul planificării.

, identificate de către participan!i, prin care criza
economică se poate converti într-o oportunitate au fost: solu!ii
bottom-up, accentuarea scării locale, accentuarea implicării tuturor
actorilor în procesul de decizie. În concluzie este nevoie de modele
participative în rela!ia dintre cetă!eni și institu!ii.

vizează:
ilor și clădirilor vacante prin transformarea

în grădini publice, interven!ii artistice sau solu!ii de practică agricolă
urbană

i când
nivelul na!ional dă greș

importan!a recuperării și rela!ionării spa!iilor nefolosite în
contextul unor orașe care se contractă (Shrinking Cities)

vechi, deseori ignorată de
creșterea rapidă până în 2008
importan!a dreptului la oraș al cetă!enilor, de echitate socială

bile și adaptabile la diverse scări. Cum
pot fi integrate noi comportamente sau cum ar putea
planificarea să externalizeze o parte din preocupările sale unor actori
sau să co-producă orașul împreună cu

l

3. Metodele

Formulate sintetic direc!iile apreciate de participan!i

- importan!a folosirii locur

- importan!a oamenilor pentru planificare și preluarea intereselor și
ideilor lor în procesul de planificare
- importan!a nivelului local, la nivel de cartier, mai ales atunc

-

- restaurarea rela!iei dintre nou și

-
- importan!a rolului tinerilor în diversele procese de decizie; cum pot
fi implica!i în planificare?
- nevoia unor instrumente flexi

în planificare

diferi!i actori.

, cu tema orașele și criza
economică, a făcut parte din sesiunile paralele ale bienalei

În ciuda faptului că

așelor și crizei economice, au reieșit unele idei asupra cauzelor și
solu!iilor posibile pentru depășirea problemelor cu care orașele se
confruntă. Așadar, printre aspectele care ajută la conturarea unui
diagnostic sunt:

re urbană care lasă
multe goluri urbane și care exclude conturarea unei identită!i sau a
unei legături cu locuitorii. Planificarea spa!ială este în acest sens un
instrument

Workshopul pentru tineri urbaniști
de la

Cascais, fiind sus!inut de Consiliul European al Urbaniștilor prin
prezen!a președintei Dominique Lancrenon și condus de Ignacio
Pemán Gavín.

temele și amploarea problemelor
discutate au fost extrem de diferen!iate, centrate totuși pe tema
or

1. Impactul negativ al rolului excesiv al intereselor economice;
dezvoltarea orașelor cu unicul scop de a atrage investi!ii și afaceri.
Rezultatul construirii unei infrastructuri suburbane de amploare, dar
și a unor arii reziden!iale extinse, este o fragmenta

de luat în considerare ca solu!ie de conciliere a logicilor
economice și sociale.

Mihai Alexandru
u

secretar general

APUR

rbanist
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http://europe.iflaonline.org/

11

ă
ă

ă!

ăș

ă
ă

ă

ă ă

ă ă

ă ă ă! ă!

ă!ă
ă ă ă

ă

ă!

ă

ă

Temele majore de discu!ie din cadrul Adun rii Gelerale
IFLA-Europe s-au axat preponderent pe dezvoltarea și m rirea
vizibilit ii practicilor profesiei de Arhitect peisagist / Peisagist în
Europa, pe diversitatea curriculelor universitare europene și
parteneriatele în desf urare cu alte asocia!ii europene sau
interna!ionale din domenii conexe.

S-a ajuns la concluzia c , pentru în!elegerea profesiei de
Arhitect peisagist / Peisagist, este necesar o mai mare apropiere
asupra deciden!ilor și factorilor politici. S-a amintit, de asemenea, c
nu trebuie uita!i nici beneficiarii proiectelor, care sunt influenta!i în
mod direct de rezultatele amenaj rilor peisagistice. S-a subliniat c
sensibilizarea cu privire la importan!a arhitecturii peisajului trebuie
realizat atât la nivel na!ional, prin promovarea profesiei de c tre
asocia!iile profesionale na!ionale, cât și la nivel european prin
lansarea unui dialog cu politicienii europeni.

La nivel universitar, se dorește o cunoaștere cât mai
am nun!it a diversit ii programelor universitare și a variet ii
formelor academice de însușire a practicilor peisagistice. Prin
conturarea tabloului european al înv mântului universitar de
peisagistic se subliniaz multitudinea formelor de preg tire în
aceast profesie și dinamica domeniilor în care poate activa un
profesionist al peisajului.

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri s-au discutat și
temele legate de parteneriatele dintre IFLA-Europe - ICOMOS și IFLA-
Europe - ECLAS, precum și programul activit ilor grupurilor de lucru
pentru concretizarea obiectivelor propuse în 2014.

Pe 22 septembrie, în urma votului unanim exprimat la
Berlin de c tre membrii IFLA-Europe, Vicepreședintele pe probleme
profesionale al IFLA-Europe va fi incepând din ianuarie 2014, Andrei
Condoros, inginer peisagist, președinte al Asocia!iei Peisagiștilor din
România -Filiala Teritorial Vest.

ăș ă

ă
ă

ă ăș
ă

ă ă ă
ă

ă

Anul acesta, la Berlin, între 21 și 22 septembrie s-a
desf urat Adunarea General a IFLA -Europe (International
Federation of Landscape Architects – Europe / Federa!ia
interna!ional a Arhitec!ilor Peisagiști - Europa) în colaborare cu
BDLA (Bund Deutscher Landschaftsarchitekten / Asocia!ia German
a Arhitec!ilor Peisagiști). Aceast întâlnire s-a desf urat sub
auspiciile anivers rii a 100 de ani de la înfiin!area asocia!iei
peisagiștilor germani. Pe lâng lucr rile Adun rii Generale, au avut
loc diferite manifest ri - precum expozi!ii, vizite ghidate ale unor
obiective de interes peisager, decern ri de premii, etc. - ce au marcat
centenarul BDLA.

Diana Culescu

Claudia Fabian
inginer peisagist

inginer peisagist

© 2008, Bruxelles, Asocia"ia

Peisagiștilor din România -

ASOP // Nigel Thorne

(UK/LI) & Andrei Condoros

(RO/ASOP)
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Datorită

anifestarea a reunit un grup numeros de cercetători din
Uniunea Europeană

din Suceava, Universitatea din
Angers, Universitatea din Glasgow, Universitatea din Bamberg,
Universitatea din Valencia, Universitatea Santiago de Compostela,
Universitatea Autonomă din Barcelona, Universitatea din Tubingen,
Institutul von Thunen, Universi

rela!iei interconectate dintre dezvoltare regională și descentralizare
de noi dimensiuni de în!elegere și de dezvoltare a

ini!iativelor antreprenoriale, în urma compara!iilor și a experien!elor
europene și americane, pentru aplicarea principiilor de
competitivitate regională ridicată și atingerea obiectivelor de
creștere economică și de coeziune teritorială prin implementarea
Strategiei Europa 2020.

Totodată,

Primăria nori locali –
Marelbo (Vicovu de Sus) și Pensiunea agroturistică Poiana (Poiana
Negri) Discu!iile s-au desfășurat în jurul unor

de ac!iune locală la în!elegerea realită!ii
teritoriale locale v specificul dezvoltării regionale
în România.

subiectului generos, seminarul a implicat dezbateri
teoretice și prezentarea unor experien!e și puncte de vedere diferite.
Astfel, m

(Universitatea din București, Universitatea de
Vest din Timișoara, Universitatea

tatea din Gdansk, Universitatea
Reggio Calabria, Universitatea Kazimierz Wielki, Universitatea din
Castellon, Universitatea din Lyon), Republica Moldova (Academia de
Știin!e a Moldovei) și Statele Unite ale Americii (Universitatea
Shippensburg, Universitatea South Dakota).

Dezbaterile din cadrul seminarului s-au concentrat asupra
,

cu sus!inerea

în cadrul seminarului, au avut loc întâlniri cu
reprezentan!i ai deciden!ilor de la nivel local – Consiliul Jude!ean
Suceava, Vatra Dornei, dar și cu antrepre

. probleme diferite și
complexe , contribuind

și influen!ând decisi

rul Consor!iului European de Cercetare în Știin!e
Umane și Sociale ( ),

Întâlnirea din 2013 a Consor!iului European 2H2S a avut ca
organizatori principali

( – Universitatea din București)
), în

colaborare cu Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava,
Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad și Universitatea din
Angers (Fran!a).

Contextul european actual, privind deciziile economice și
de dezvoltare sub egida unui nou plan financiar (2014-2020), a

„Ini!
, din perspectiva Strategiei Europa 2020 a Uniunii

Europene.

Între 22 și 28 septembrie 2013,
, asupra

temei
.

s-a desfășurat la București și
Suceava cel de-al doisprezecelea Seminar Interna)ional 2H2S

"Ini)iative antreprenoriale, Dezvoltare regională și
Descentralizare"

Această reuniune știin!ifică face parte dintr-un ciclu de 12
seminarii, în cad

primul desfășurându-se în februarie 2001 la
Angers (Fran!a), iar următoarele în alternan!ă în Germania, Spania,
Italia și România. Preocupările de cercetare ale membrilor
Consor!iului 2H2S se derulează în jurul temei „Ini!iative
antreprenoriale și dezvoltare teritorială, compara!ii europene”,
în!elegând necesitatea dezvoltării mediului socio-economic în acord
cu planificarea teritorială echilibrată și implicarea tuturor actorilor
teritoriali.

Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate
asupra Dinamicii Teritoriale și
Asocia!ia Profesională a Geografilor din România (

determinat ca seminarul 2H2S din 2013 să se desfășoare în jurul
temei iative antreprenoriale, Dezvoltare regională și
Descentralizare”

2H2S

CICADIT
APGR

Mirela Paraschiv
eografg
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SALZBURG SEMINAR AMERICAN STUDIES ASSOCIATION (SSASA) 2013 SYMPOSIUM
SUSTAINABILITY AND THE CITY: AMERICA AND THE URBAN WORLD
http://www.salzburgglobal.org/
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Au fost ă
ă ă

ă

ă ă
de către

ă ă
ă ă ă !ă

extul complet ă !iei

Linkuri către mai multe

deosebit de interesante abord rile privind problemele de
s r cie și conceptul de trecere de la informal la formal (R.Sennett).
De asemenea, problematica inser!iilor de noi tehnologii în zone
protejate (discutat în cadrul grupului: "Technology and the City")
reprezint un subiect care poate fi dezvoltat în eventuale proiecte de
cercetare sau publica!ii (ex. "Hot Spot Mobility").

Conferin!a a oferit un cadru propice pentru sublinirea
tipurilor de provoc ri, dar și bune practici ce pot fi oferite de c tre
spa!iul românesc și cel central și est european. Provocarea
r mâne aplicarea contextului local al planific rii urbane din România
la o scar global – c tre rile ce acum cunosc un val de urbanizare.
T poate fi desc rcat de pe siteul asocia :

detalii despre activitatea Salzburg Global
Seminar:

h

h

ttp://conferinta-apur.ro/wp/wp-content/uploads/2013/10/Raport-

Seminar-Salzburg_septembrie-2013.pdf

ttp://www.salzburgglobal.org/current/sessions-

b.cfm?IDSpecial_Event=3550
http://www.salzburgglobal.org/current/includes/FacultyPopUp.cfm?IDSPE

CIAL_EVENT=3550&IDRecords=144950
http://www.salzburgglobal.org/current/includes/FacultyPopUp.cfm?IDSPE

CIAL_EVENT=3550&IDRecords=10476
http://www.salzburgglobal.org/current/includes/FacultyPopUp.cfm?IDSPE

CIAL_EVENT=3550&IDRecords=67248

m în
calitate de membri APUR interna!ională „Salzburg
Global Seminar” dedicată sustenabilită!ii ora

ă ă
ă

e m “Civil Society and the City",
“Culture and the City” şi "Technology and the City" abordând teme
care au inclus exemple de interven!ii asupra orașului socialist,
percep!ia noastră despre orașele globale din perspectiva unui
monopol lingvistic, realitatea augmentată și mediul urban,
contextualizarea mișcărilor "#occupy" și spa!iul public ca suport
pentru implicare civică.

În perioada 26-30 Septembrie 2013, a participat
la conferin!a

șelor.
Salzburg Seminar for American Studies este un eveniment

interna!ional organizat anual în castelul Leopoldskron din Salzburg
ce aduce împreun cercet tori, academicieni, scriitori și practicieni
în jurul unei teme de interes global, dar care contextualizeaz studii
de caz din SUA. Formatul conferin!ei a inclus atât interven!ii ale unor
prezentatori de renume ca Richard Sennett, Saskia Sassen,
Christopher Bigsby precum și ale altor profesioniști, dar și sesiuni
tematice, acoperind astfel teme extrem de diverse și actuale ca: The
Open City Followed, Bringing Cities into the Global Environmental
Debate, The Idea of the City, Planning & Sustainable Dimensions of
Asian City Development, Globalization and the Sustainability of
Cities, -Art Meta-Cities, Jakarta: Case Study for Planning Sustainable+
Asian Cities.

N -a implicat activ în sesiunile

Anamaria Vrabie

Reinhold Stadler
e

u

conomist

rbanist
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PRELEGERI PE TEME DE URBANISM LA ION MINCU*
*Textul este preluat din articolul pe aceeaşi temă transmis pentru publicare revistei Arhitext-Design la data de 21.11.2013.
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combinaţia dintre calitate şi acceptare (acceptance în limba
engleză ) indicând astfel importanţa acordată reacţ ie i
"beneficiarului" faţă de o intervenţie în oraş / teritoriu. În acest
context soluţia urbanistică şi tehnică în sine nu este singurul element
care este evaluat, cuantificat ci şi modul în care aceasta satisface
aşteptările şi nevoile unei comunităţi

Prezentarea despre piaţa locuinţelor şi rolul cercetării
acesteia ca fundamentare a proiectării
particular, prin combinaţia de aspecte metodologice, teoretice şi
practice precum şi prin prezentarea unor date variate şi relevante
despre caracteristicile pieţei locuinţelor în diferite ţări ale Europei.

ansambluri rezidenţiale realizate recent în
Olanda, Franţa, Germania, aria de acţiune a companiei olandeze.

Prezentarea a arătat cum este abordată relaţia dintre
dezvoltator, proiectant şi client / beneficiar astfel încât produsul final
să fie unul adaptat şi personalizat pentru lizator real şi nu
ipotetic / mediu. Aplicare conceptului de "tailor-made" produsului
"locuinţă" prin analiza preferinţelor grupului - ţintă este ceea ce
promovează cu succes de câteva decenii compania olandeză.

Eficienţa acestui concept pare a fi demonstrată chiar şi în
condiţiile crizei din ultimii ani. Pornind de la afirmaţia că "puterea stă
în cunoaştere", prezentarea a evidenţiat în cele din urmă importanţa
pe care o are cercetarea în fundamentarea deciziei şi a politicilor de
dezvoltare, succesul de piaţă al companiei olandeze stând mărturie
în acest sens.

Întrebările şi c
referit şi la posibilitatea integrării şi folosirii unora din etodele şi
tehnicile prezentate, în procesele educaţionale şi formative ale şcolii
de urbanism de la "Ion Mincu".

.

, a suscitat un interes

Au fost prezentate

un uti
a

omentariile care au urmat prelegerilor s-au
tre m

25 octombrie a.c. la Sala Frescelor a Universităţii
de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", au fost susţinute două
prelegeri de d-l Han Joosten, director pentru cercetare de piaţă la
Bouwfonds Property Development B.V. şi

Evenimentul
a fost organizat cu sprijinul UAUIM şi al Facultăţii de Urbanism în
colaborare cu APUR.

pecialişti olandezi au împărtăşit audienţei formate cu
precădere din studenţi şi cadre ale Facultăţii

aspecte din experienţa lor personală în domeniile planificării
participative şi pieţei imobiliare a locuinţelor. Prezentările dinamice
şi expresive, folosind nimaţie video au abordat
chestiunea facilitării proceselor participative în urbanism (Erik van
der Kooij) şi rolul pe care cercetarea de piaţă îl are în definirea
produsului final în domeniul locuirii (Han Joosten).

Participarea şi facilitarea articipative în
planificare urbană a cu ajutorul unui studiu de caz
legat de realizarea unei linii speciale de transport public în estul ariei
metropolitane a Amsterdamului. Pornind de la diferite exemple de
proiecte de infrastructură de ansport, au fost subliniate
problemele complexe şi situaţiile conflictuale pe care acestea le
generează afectând interesele locuitorilor, investitorilor sau în multe
situaţii cadrul natural. În astfel de situaţii, s-a arătat că

oar unul de natură tehnică ci şi unul de
negociator al intereselor diferitelor părţi implicate. Abordarea
specialiştilor olandezi, atenţi la astfel de situaţii şi mai ales la
problemele de mediu este fundamentată de teorii şi principii legate
de relaţia aş realizare şi de măsurarea gradului de
satisfacţie. Eficacitatea proceselor de planificare este exprimată de

Pe data de

de d-l Erik van der Kooij,
manager de proiect la APPM Management Consultans.

S i
didactice de Urbanism a

UAUIM,

tehnici avansate de a

proceselor p
u fost ilustrate

tr

rolul
urbanistului nu este d

teptare –

Gabriel Pascariu
architect

președinte APUR
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TART NORD-EST 2020: DESTINA IA COMPETITIVITATE
FORUMUL REGIONAL DE INVESTI II NORD-EST ROM NIA, EDI IA A IX-A
http://www.forum.adrnordest.ro/
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asisten! european – chiar dac prima pozi!ie înseamn cu pu!in
peste 55% grad de absorb!ie. Proiecte majore reușite – reabilitarea
liniilor de tramvai din Iași este un bun exemplu – permit speran!e mai
bune și de la “extensia” perioadei pentru finan!area/decontarea
unor proiecte “de rezerv ”. Capitala Moldovei a anun!at de altfel,
prin vocea primarului Gheorghe Nichita, inten!ia de a candida la
statutul de Capital Cultural European , fructificând voca!ia
cultural istoric a orașului și regiunii – ideea de a coopera în re!ea cu
Suceava pentru aceast candidatura este demn de aten!ie – dar și
energiile existente în sfera artelor spectacolului ori în înv mântul
superior, în reabilitarea urban ori în domeniul turismului ecumenic.

Forumul a ar tat, dincolo de mobilizare și organizare, de
prezen! – nu numai la deschidere – a politicienilor și a presei,
existen!a unui num r crescând de “specialiști” în scrierea și
administrarea de proiecte europene, dar și poten!ialul unor idei noi
prezentate, a unor construc!ii de parteneriate care nu sunt doar
conjuncturale – pentru fructificarea unei finan! ri posibile – ci cu un
orizont strategic mai bine în!eles. S-au v zut astfel roadele unora
dintre ac!iunile vizând domeniul resurselor profesionale din cadrul
programelor cu asisten! european .

ând sunt prezentate rezultatele pozitive ori sunt lansate
noi initia!ive se simte înc lipsa unei articul ri în politici publice a
programelor sau proiectelor, prea des raspunzând unei nevoi
“individualizate” – și nu e greu atunci când sunt atât de multe
aștept ri – și prea pu!in c utat sinergia spa!ial la nivelul orașelor
ori a unor zone din acestea, dar și la cel al unor micro-regiuni. Nu doar
tensi ni sau “t ceri” politice au putut fi identificate, cât și o cvasi-
absen! a arhitec!ilor șefi de jude!e și de municipii sau orașe din
regiune, indicând astfel o nevoie înc puternic de cooperare intra-
institu!ional , cooperare pe care poate regionalizarea ar stimula-o la
scar teritorial , dar care r mâne de construit la scara municipiilor.
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Excelent organizat de c tre Agen!ia de Dezvoltare
Regional din Piatra Neam! și g zduit de s lile de conferin!e ale
complexului Palas din Iași, forumul a reunit peste dou sute de
participan!i care au dezb tut timp de dou zile, 14 și 15 noiembrie,
atât realiz rile și problemele legate de proiectele cu finan!are
european din perioada ce se încheie în 2013 – dar “prelungit
excep!ional” – cât și perspectivele și provoc rile din anii urm tori,
201 -2020.

APUR a fost prezent la forum în sec!iunea de deschidere
“Dezvoltarea urban integrat prin Regio”, moderat de dr.ec.
Dragoș Pâslaru, printr-o interven!ie referitoare la “Modernizarea
orașelor pentru stimularea investi!iilor, atragerea turiștilor și
creșterea standardelor de via! a locuitorilor”, sus!inut de
dr.arh.Liviu Ian i, vicepreședintele asocia!iei. În prezentare sunt
reliefate atât caracteristici ale evolu!iei orașelor românești în ultimii
ani, cât și modalit i în care obiectivele fixate la nivel european
pentru 2020 ar trebui avute în vedere atunci când sunt elaborate
programe și proiecte de dezvoltare local ce aspir la finan!are
european – din perspectiv urbanistic , sunt necesare: o limitare a
expansiunii urbane, o concentrare asupra calit ii serviciilor
conexate cu ameliorarea infrastructurii, un sprijin mai coerent
pentru ini!iativele economice locale de scar medie și mic , dar și o
cooperare mai bun între deciden!i și profesioniști, un dialog mai
structurat cu comunitatea și parteneriate pragmatice cu sectorul de
afaceri, avându-se mai ales în vedere concentrarea pe “arii de
interven!ie” și rolul ini!iativei economice în regenerarea urban , în
!intirea simultan a competitivit ii și locuibilit ii, drept obiective
strategice.

Între realiz rile prezentate la forum se num r și pozi!ia
fruntaș a regiunii nord-est (cea mai întins dar și cea mai pu!in
dezvoltat regiune) în absorb!ia fondurilor din programele de

Liviu Ianăși
architect

vicepreședinte

APUR
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PROIECTUL ”G2G REGATUL %ARILOR DE JOS – ROM NIA”Â
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Pentru a face Zonele Urbane Func!ionale generatori de dezvoltare
sunt propuse 6 ”instrumente cheie”:

pereze.
3. Specializare ”Smart”- Definirea de profile urbane realiste

și diversificate.
4. Politici spa!iale și de transport coerente - Realizarea unui

plan integrat de mobilitate la nivelul ZUF.
5. Suport financiar – Realizarea de mecanisme financiare

specifice și rela!ionate cu „Integrated Teritorial Investments”(ITI).
6. Suport pentru competen!e ”soft”- Realizarea de

programe
i dezvoltarea ini!iativelor de

cooperare.

onale și Administra!iei Publice MDRAP în cadrul
documentului intitulat ”Functional Urban Areas and their
contribution to economic growth” la începutul lunii decembrie.

1. Concentrarea – Prioritizarea investi!iilor pe un număr
restrâns de ZFU.

2. Cooperare voluntară – Sprijinirea administratiile locale ce
dovedesc că doresc să coo

de formare și asisten!ă pentru în!elegerea beneficiilor
cooperării și pentru ini!ierea ș

Rezultatele proiectului au fost prezentate Ministerului
Dezvoltării Regi

[1] Cooperarea este parte a programului Dutch Initiatives for Sustainable Cities (DISC)

ini!iat în anul 2010. www.disc-network.eu
[2] lor

europene 2014-2020. Trebuie

permit implementareai de proiecte

începând cu data de 1 ianuarie 2014.

semnat în luna martie 2014.
[3] ”Competitive cities - Reshaping the Economic Geography of Romania”, studiu,

Programul

Acordul justifică nevoi / oportunită!i și stabilește priorită!ile de alocare a fonduri

men!ionat faptul că Acordul de Parteneriat trebuia să

fie semnat pe parcursul anului 2013 astfel încât să

La acest moment (decembrie 2013) se estimează

că acordul va putea fi

Dezvoltare Regională, realizat de Banca Mondială, Ministerul Dezvoltării

Regionale și Turismului și Ministerul Afacerilor Europene.

Pe parcursul anului 2013 a avut loc Proiectul ”Government
To Government The Netherlands - Romania”.

[ ] avut ca scop identificarea
unor ”instrumente cheie” de coordonare și implementare a noii
Strategii Teritoriale de

e este o cerin legal i un punct n programul
guvernului pe care

ui de Parteneriat [2] pentru noua
ogramare a fondurilor europene. Proiectul G2G a abordat doar

mediul urban din România, concentrân
conceptului de Zone Functionale Urbane / Functional Urban Areas
(definit prin Studiul 1.1.1 ESPON; a nu se confunda cu ”Zone
Func!ionale”- PUG ) și asupra contribu!iei pe care o pot avea ZFU
asupra

În mod concret cooperarea exper!ilor români și olandezi s-a
realizat prin ateliere, seminarii și grupuri

cheie” (solu!ii)
referitore la

în proiect au reflectat
asupra

în România, asupra conceptului de Zone Functionale
Urbane și au prezentat a

i
acordat domeniului

nte ale structurii ministerului
ive

sunt men!ionate ca fiind în
ndiale [3] .

a Zonelor Urbane
Func!ionale, având ca prioritate aspectele economice, mobilitatea,
planificarea

Proiectul a fost realizat
în parteneriat de către cele două !ări 1 și a

Dezvoltare a României (STDR 2014-2020).
Această strategi !ă ă ș î

autorită!ile Române o are de finalizat în vederea
semnării Acordul perioadă de
pr

du-și aten!ia asupra utilizării

dezvoltării economice.

de lucru care au dezbătut
principalele probleme, viziuni și ”instrumente

dezvoltarea urbană și STDR. Premergător identificării
”instrumentelor cheie”, exper!ii implica!i

evolu!iei și contextului actual al dezvoltării teritoriale și
economice

specte din experien!a olandeză. Referitor la
contextul local este de remarcat faptul că diminuarea interesulu

urbanismului și amenajării teritoriale
(eviden!iată în schimbările frecve
reprezentativ MDRAP) precum și numeroaselor modificări legislat

contrast cu recomandările Băncii
Mo

Recomandarea rezultată în urma acestui proiect este
stabilirea, legiferarea și dezvoltarea integrată

urbană și structurile de administrare.

Alexandru Matei
urbanist
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50th ISOCARP International Planning Congress
"Urban Transformations - Cities and Water”
23-26 September 2014, Gdynia, Poland

ISOCARP, the International Society of City and Regional Planners, will
hold the 2014's leading annual urban and regional planning
congress, which will attract professionals from the private, public
and academic sectors from many countries over all continents.

1. Urban Design, Landscape and Livable Cities
2. Social Aspects, Collaborations and Governance
3. Economic, Leisure and Tourism Aspects
4.Water Management
5.Environment, Ecosystem and Climate Change
6.Ports, Transportation and Infrastructures

http://www.isocarp.org/index.php?id=1694

AESOP, Annual Congress
“From control to co-evolution”
9 – 12 July 2014, Utrecht / Delft, The Netherlands

For many years deeply embedded notions of planning as the rational
technocratic control of urban development have been confronted by
the reality of complex social-spatial systems. Many questions have
been raised about whether it is still possible to anticipate and
influence change through fixed plans, pre-arranged procedures and
conventional institutional settings.
The Congress asks: to what degree has planning theory, practice and
education progressed from technocratic to co-evolutionary
understandings and methods? To what extent does planning still try
to assert its scientific expertise in seeking to control development, or
is planning finding new ways to engage with complexity, uncertainty
and questions of accountability in the context of fragmented
governance across institutional and territorial boundaries

http://www.congrexprojects.com/aesop/home

REAL CORP 2014 19th International Conference on Urban Planning
and Regional Development in the Information Society
“PLAN IT SMART! Clever Solutions for Smart Cities”
21-23 May 2014, Vienna, Austria

“Smart Cities” has become a widely used term for the
implementation of information and communication technologies
(ICT) into the processes of cities and the built environment, aiming to
improve the integration of the physical assets as well as social and
environmental capital. Questions that REAL CORP 2014 will deal
with.
·What does “Smart City” mean in terms of quality of life?
·How does it influence the economic perspectives?
·Are the concepts of sustainability and resilience part of “Smart
Cities”?
·What about politics and administration, policies and governance?
·How do “Smart Solutions” influence the “hardware” of a city, the
urban fabric?
·Last but not least: what is the role of urban/spatial planning in and

http://www.corp.at/

46th Annual SCUPAD Congress
“No Time to Waste: Planning to Reduce, Reuse, and Recycle”
16 -18 May, 2014 in Salzburg, Austria

Imagine cities where our current concepts of waste are thrown away,
and instead we envision a city's waste as resource. In our world,
where scarcity and excess define the chasm between the haves and
have-nots; exploring the social, environmental and economic
dimensions of waste will help us understand more deeply how we
manage our Earth's resources and how we may help to address the
inequities intrinsic to this dichotomy.

http://www.scupad.org/web/content/call-papers-2014

2ICAUD–Second International Conference on Architecture and
Urban Design
8 – 10 May, 2014 in Tirana, Albania

Architectural History and Historic Preservation
Architectural and Landscape Design
Urban/Building Physics and Technology
Urban Planning and Design
Architecture & Urban Design Education
Industry and Practice in Albanian context

http://icaud.epoka.edu.al/2014/
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IGU (International Geographical Union) Regional Conference
18-22 August 2014 , Kraków, Poland
http://www.igu2014.org/index.php?page=main

The main theme of the conference is Changes, Challenges,
Responsibility. Modern geography faces significant challenges
focusing on the recognition of and response to contemporary
changes in the environment, society and economy. All this calls for
our responsibility. The conference aims to create a forum at which
these issues can be addressed. It is open to all geographers across the
spectrum who specialize in all fields of the discipline.

Regen Europe Part of the International Festival for Business 2014
25 – 26 June 2014, Liverpool, UK

The key event in 2014 that explores and discusses the challenges that
face our European towns and cities as they continue to develop,
increasingly look to link their citizens to opportunities and play an
ever stronger role in driving regional and national growth.
The Exhibition:- Whatever your interest in regeneration, Regen
Europe will offer a fabulous platform to generate new opportunities,
network with fellow industry professionals from around the
continent and because we are part of IFB 2014 gain valuable publicity
for your organisation and projects.
The Conference:- A 32 speaker conference where industry leaders
lend their expertise, share their knowledge and debate key themes

http://www.regen-europe.com/index.html

"Resilience in Urban and Regional Development. From Concept to
Implementation" International Conference DLGS
March 27-28, 201, Berlin, Germany

In contrast to sustainability, the definition of resilience relates to the
ability of ecosystems to absorb shocks and disruptions and to
maintain central functions in a system to the greatest possible extent
even when exposed to stress. Of significance here is not only the
development of robust and resistant structures, but also the
establishment of a regional system with a high level of adaptive
capacity that can both reactively and proactively adjust to changing
framework conditions.

http://www.dlgs-dresden.de/1/konferenz-2014/

IFHP – The International Federation for Housing and Planning
Hague Housing Conference 2014
27 February,  The Hague, Netherlands

Neo-liberal ideas and social housing realities. Affordable housing
when government participation is shrinking. The second Hague
Housing conference will stimulate an in-depth discussion about
the continuing retreat of the state from housing assistance, its
impact on housing policies and on the performance of the housing
sector as a whole. The conference will provide a dynamic and
professional environment for participants to explore the impacts
of liberalization policies on social housing provision and overall
housing affordability and accessibility in different countries. The
conference will  explore various mechanisms and experiments in
the actual context to provide affordable housing opportunities.

http://www.ifhp.org/event/hague-housing-conference-2014
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IFHP Activity Calendar for 2014 Online
http://www.ifhp.org/news/activity-calendar-2014-online
http://www.ifhp.org/sites/default/files/staff/articles/IFHP%20Cent
enary%20Activity%20Calendar%202014%20as%20of%20Decembe
r%202013.pdf

Congresul CAAP-AAPC 2014
29-31 Mai 2014, Ottawa, Canada

Congresul CSLA (Canadian Society of Landscape Architects) se va
des la Hotelul Château Laurier din Ottawa

Tema congresului se intituleaz

Deadline: 24 Ianuarie 2014

http://www.csla-apc.ca

făşura şi va marca 80 de ani
de la înfiinţarea CSLA. ă “Climate –
Adaptări – Peisaje” şi va fi focusată pe rolul proiectării şi planificării
adaptative a peisajului în contextul schimbărilor climatice.
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Co EFUF 2014

Past, Present and Future of Public Space –

ECLAS

Conf

nferinţa

Simpozion şi expoziţie
internaţională despre artă, arhitectură şi proiectare urbană,

Conferinţa

erinţa ICOMOS

3-7 Iunie 2014,

se va axa pe problematica
CROSSING BOUNDARIES: Urban Forests – Green Cities).

Deadline: 31 Ianuarie 2014

25-27 Iunie 2014, Bologna, Italia

Deadline: 20 Ianuarie 2014

21-23 Septembrie 2014, Porto, Portugalia

“Peisajul:

Deadline: 6 Ianuarie 2014

10-14 Noiembrie 2014

Generale a ICOMOS (International Council on

.

Laussane, Elveţia

A şaptesprezecea conferinţă EFUF (European Forum on Urban
Forestry) pădurilor urbane şi a oraşelor
verzi (
Conferinţa se adresează profesioniştilor şi cercetătorilor din domenii
precum peisagistică, silvicultură, ecologie, urbanism, amenajarea
teritoriului, arhitectură şi dezvoltare durabilă.

Conferinţa este organizată de asociaţia culturală “City Space
Architecture” cu scopul de a explora noi dimensiuni ale spaţiului
public şi de a dezbate rezultate ale activităţilor de cercetare într-o
manieră interdisciplinară comparând teorii şi proiecte cu consultanţi
şi corespondenţi din diferite domenii.

Conferinţa anuală ECLAS 2014 (European Council of Landscape
Architecture Schools) va avea ca temă loc al cultivării” cu
patru subteme: “Cultivarea Ideilor”, “Cultivarea Pământului”,
“Cultivarea Artei” şi “Cultivarea Naturii” şi va fi găzduită de
Universitatea din Porto.

, Florenţa, Italia

Simpozionul ştiinţific va avea loc la Florenţa cu ocazia celei de-a
optsprezecea Adunări
Monuments and Sites) având ca temă “Patrimoniul şi peisajul ca
valori umane”

http://www.efuf2014.org/the-conference

http://www.cityspacearchitecture.org

http://www.eclas2014.pt

http://www.icomos.org
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Cea de-a treia edi$ie a ECTP/ Young Planners Workshop 2014
Spatial planning and energy
http://www.ectp-

ceu.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=287&It

emid=215

Unul din obiectivele principale ale ECTP-CEU îl constituie
impulsionarea dialogului și a schimburilor între profesioniști dar și
între aceștia și diverse organisme

Având ca punct de plecare directiva UE 2012/27/UE

-

-

-

-

-
moduri de finan!are,

instrumente, proprietari de imobile, etc.

implicate în planificarea spa!ială.
Acest obiectiv este urmărit prin diverse facilită!i oferite de ECTP-CEU
printre care și organizarea celei de-a treia edi!ii a workshopului
pentru tineri planificatori (Young Planners workshop). Tema acestei
edi!ii abordează ”Planificare spa!ială și energie”. Această temă
deschide posibilitatea explorării unor noi solu!ii pentru noi
paradigme ale planificării și energiei, lucru care se va face prin
prezentarea unor proiecte dezvoltate de tineri urbaniști promovând
astfel discu!iile și concluziile, dar și prin publicarea unui e-book cu
toate proiectele și lucrările realizate și prezentate în cadrul
workshopului.

cu
privire la eficien!a energetică, recunoscând 40% din consumul total
de energie din UE provine de la construc!ii, și faptul că statele
membre trebuie să mizeze pe schimbări majore în acest domeniu, pe
termen lung prin implementarea unor măsuri în special de
reabilitare, workshopul vizează în!elegerea planificării spa!iale ca un
instrument important pentru promovarea noilor cerin!e de eficien!ă
energetică.

Workshopul propune următoarele teme majore:
cum poate planificarea să ajute la implementarea unor solu!ii

sustenabile?
cum poate planificarea spa!ială să promoveze reabilitarea clădirilor

pentru adaptarea la eficien!a energetică
poate planificarea spa!ială să creeze Orașul Amprentei Zero

(Neutral Energy City)
cum poate planificarea să promoveze designul morfologiei orașelor

pentru a evita automobilitatea
noi instrumente care permit o reabilitare și adaptare integrată a

clădirilor la noua paradigmă energetică:
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Jurnalul Oficial al UE

A fost publicat pe 20 decembrie Regulamentul Nr. 1297/2013 de
modificare a Regulamentului 1083 (vizând extinderea termenului de
dezangajare automată pentru România), precum şi cele şase
regulamente din pachetul legislativ pentru politica de coeziune
aferente perioadei 2014 – 2020.

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:EN:HTML

ECTP - The 2013 Barcelona General Assembly of ECTP-CEU
approved in April
http://www.ectp-ceu.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2

The Charter combines the Istanbul Addendum with the 2003 New
Charter of Athens into a single document. It retains the core Vision in
the 2003 NCA document but made clearer, less time-dated and
stronger. It also promotes a more pro-active role for planners in
shaping public debate (e.g. in dealing with the economic role of
planning).
It updates the 2003 Charter so that it continues to be relevant to the
current and future issues Europe faces which need to be greater
weight than they were given in the 2003 Charter (e.g. climate
change, regional planning and ecosystems).

“The Charter of European Planning”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administra'iei Publice

Totuși, vă propunem să facem o adresă din partea APUR către
minister, motiv pentru care vă rugăm să ne trimite'i comentariile
voastre până pe 15 ianuarie pe adresa mi.alexandru@yahoo.com
pentru a le putea centraliza.

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului Ii urbanismul

În temeiul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparen a
decizional în administratia public , republicată, cu modificările şi
completarile ulterioare, Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administra!iei Publice aduce la cunostin!ă publicului textul
proiectului de act normativ – Proiect de Ordin pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 24.12.2013.
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi
transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale și
Administraţiei Publice - str. Apolodor nr. 17, Latura Nord - Directia
Generală Avizare, Contencios, Rela!ia cu Parlamentul și Dialog Social,
la e-mail: iulia.matei@mdrap.ro și la nr. fax 0372.111.640.

http://mdrap.ro/ordin-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-

aplicare-a-legii-nr.-350-2001-privind-amenajarea-teritoriului-si

urbanismul

-

!

ă ă
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LA MUL$I ANI!
ÎMPLINIRI ȘI SUCCESE PROFESIONALE, SĂNĂTATE, BUCURII ȘI REUȘITE PERSONALE
VĂ UREAZĂ PENTRU 2014

COMITETUL DIRECTOR AL APUR
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