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Președinte 
APUR

 O retrospectivă de proiecte de amenajarea teritoriului şi 
urbanism nu mai fusese realizată din 2008 de la prima (şi ultima, de 
altfel) Conferinţă Naţională a Urbaniştilor din România, organizată în 
parteneriat de Registrul Urbaniştilor din România (RUR) şi Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (actualmente Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice). În afara “Expoziţiei 
de urbanism”, atunci a fost lansat şi primul număr al publicaţiei de 
specialitate “Urbanismul – serie nouă”, ajunsă azi la al 15-lea număr. 
 Expoziţia “O decadă de planificare spaţială în România”, 
găzduită în spaţiile expoziţionale ale Universităţii de Arhitectură 
şi Urbanism “Ion Mincu” (UAUIM), între 28 februarie şi 9 martie 
2014 a răspuns unei nevoi: aceea de a aduce în spaţiul public lucrări 
de anvergură realizate de profesioniştii din domeniul amenajării 
teritoriului şi urbanismului din ultimii 10 ani. Evenimentul a fost 
posibil datorită sprijinului financiar acordat de către Uniunea 
Arhitecţilor din România (UAR) şi eficacităţii organizatorice a grupului 
de iniţiativă din Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România 
(APUR). Nu în ultimul rând, a contat susţinerea Secretariatului şi 
Birourilor Teritoriale ale RUR, în contactarea autorilor de lucrări. 
 Deşi anunţată cu relativ puţin timp înainte (cca. o lună), 
expoziţia a reunit 71 de lucrări expuse pe 66 de panouri de 
100x140cm pe suport rigid (forex de 4mm), distribuite astfel: 25 
proiecte de Amenajarea Teritoriului (la nivel naţional / regional, 
judeţean şi metropolitan / intercomunal pe 26 panouri, 37 proiecte 
de urbanism (planuri generale şi zonale) pe 30 de panouri şi 9 studii 
cu caracter divers (de peisaj, mediu, regenerare urbană, strategii 
etc.) pe 10 panouri. Lucrările au acoperit intervalul anunţat în mod 
diferit, majoritatea - respectiv 46 - fiind elaborate în ultimii 5 ani 
(2010-2014). Au expus cca. 20 de firme de cercetare – proiectare 
din sectorul public şi privat, ca lideri de consorţii, dar de fapt 
participarea instituţională a fost mult mai numeroasă, având în 
vedere caracterul pluri- şi inter-disciplinar al domeniului şi lucrărilor. 

O decadă de planificare spaţială în România

Vernisajul expoziţiei de proiecte 
“O DECADĂ DE PLANIFICARE SPAŢIALĂ ÎN ROMÂNIA” 

vineri 28 februarie 2014 
la ora 18:00, 

în spaţiile expoziţionale UAUIM

Dezbaterea ştiinţifică pe tema 
“PLANUL URBANISTIC GENERAL 

UN INSTRUMENT STRATEGIC 
ÎN DEZVOLTAREA URBANĂ 

PRINCIPII, INOVARE, GESTIUNE” 
sâmbătă 1 martie 2014

la ora 10.00 
în spaţiile expoziţionale UAUIM

10.00 - 11.15 prezentări
11.15 - 11.30 pauză

11.30 - 13.00 întrebări şi discuţii
KEYNOTE SPEAKERS:

prof. dr. arh. Alexandru Sandu
prof. dr. arh. Constantin Enache

conf. dr. arh. Tiberiu Florescu
lect. dr. arh. Liviu Ianăşi

MODERATOR: 
arh. Gabriel Pascariu

Organizatori: UAR şi UAUIM în parteneriat cu APUR şi RUR
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comentariilor celor trei principali vorbitori invitaţi: arh. Alexandru 
Sandu, preşedintele RUR, arh. C-tin Enache, şef de proiect pentru 
CSB 2035 şi arh. Liviu Ianăşi – vicepreşedinte APUR. Dezbaterea 
moderată de subsemnatul a generat numeroase intervenţii şi 
întrebări din partea unui public neaşteptat de numeros pentru o 
dimineaţă de sâmbătă.
 Întregul eveniment a stat sub semnul a 150 de ani 
de învăţământ de arhitectură şi a 123 de ani de la constituirea 
“Societăţii Arhitecţilor din România” şi a reprezentat un bun prilej 
de a demonstra forţa şi necesitatea colaborărilor inter-instituţionale 
întru aducerea în spaţiul public a unui domeniu încă nu îndeajuns de 
înţeles şi integrat în societate.

Organizatori: UAR şi UAUIM în parteneriat cu APUR şi RUR
coordonarea generală: prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu; consultanţi 
ştiinţifici: prof.dr.arh. C-tin Enache şi prof.dr.arh. Florin Machedon; 
orgranizare: conf.dr.arh. Gabriel Pascariu, arh. Luminiţa Patron, 
asist.drd.urb. Mihai Alexandru, asist.drd.urb. Adrian Cioangher, 
asisit.drd.urb. Eugen Marinescu, asist.drd.urb.-peis. Irina Paţa, asist.
drd.urb. Liviu Veluda.

De altfel, expoziţia a relevat din plin caracterul multi-disciplinar al 
domeniului, lucrările fiind semnate de arhitecţi, urbanişti şi geografi 
ca şefi de proiect sau coordonatori alături însă de ingineri, sociologi, 
economişti, ecologi şi de alte specialităţi ce pot fi regăsite în echipele 
elaboratoare. 
 Trebuie spus că expoziţia nu a fost realizată în sistem 
competitiv şi nu a fost urmată de atribuirea unor distincţii. Lucrările 
expuse au fost selectate dintre cele mai cunoscute şi relevante 
realizări din ultimii 10 ani, iar autorii lor au fost invitaţi să compună 
şi să trimită panourile în formatul comunicat de către organizatori. 
Criteriile de selecţie au vizat: în principiu amploarea lucrării (nivelul 
teritorial / spaţial), unicitatea /caracterul singular sau exemplar, 
importanţa teritoriului / obiectivului vizat (de ex. centre istorice, 
zone de monumente UNESCO etc.). Atunci când a fost posibil s-a 
optat şi pentru o selecţie bazată pe criteriul teritorial – spaţial, 
pentru acele zone care au beneficiat într-un interval limitat de 
timp de studii, cercetări, documentaţii concertate precum în cazul 
judeţelor Braşov, Brăila, Galaţi şi a municipiilor lor de reşedinţă unde 
lucrările s-au realizat la diferite paliere teritoriale şi au vizat aspecte 
atât globale cât şi sectoriale. Planurile Urbanistice Generale au 
vizat cu precădere municipiile reşedinţă de judeţ, sau alte municipii 
sau exemple de oraşe cu statut special – de ex. staţiune. Planurile 
zonale la nivel local nu au reprezentat o prioritate a expoziţiei, fiind 
invitate să participe acele lucrări care vizau importante arii protejate 
construite sau cu caracter peisajer. Planurile de amenajarea 
teritoriului au vizat cu precădere nivelul naţional, judeţean şi 
metropolitan. 
 Bucureştiul a beneficiat de un tratament aparte, în 
condiţiile în care Planul Urbanistic General este în curs de elaborare. 
Capitala a fost “prezentă” în expoziţie doar prin cele 2 panouri 
ilustrative ale Conceptului Strategic “Bucureşti 2035” (CSB 2035). 
Totuşi despre Bucureşti şi PUG s-a putut discuta pe data de 1 
martie în cadrul dezbaterii ştiinţifice “Planul urbanistic general, 
un instrument strategic în dezvoltarea urbană – principii, inovare, 
gestiune”, organizată în aceleaşi spaţii expoziţionale ale UAUIM. 
Dezbaterea a fost precedată de o amplă expunere a metodei şi 
obiectivelor planului urbanistic general în lucru, realizată de şeful 
de proiect, d-l arh. Tiberiu Florescu, expunere care a stat la baza 
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Amenajarea teritoriului naţional şi zonal supra-judeţean 

P.A.T.N. - Planul de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a 
VIII-a - Zone rurale  / URBAN-INCERC Sucursala Urbanproiect          / 
arh. Alexandrina Retegan

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal, Parcul Natural Apuseni (zona 
cuprinsă în județul Alba) / Capitel Proiect /arh. Marius Barbieri

Amenajare a Teritoriului Zonal Delta Dunării                                  / 
URBAN-INCERC Sucursala Urbanproiect / arh. Constantin Chifelea

Tisa Catchment Area Development  (TICAD) / Universitatea Babeş-
Bolyai (Cluj-Napoca)  / geogr. Pompei Cocean 

Amenajarea teritoriului la nivel judeţean

Plan de Amenajare a Teritoriului Județean – Arad  / URBAN-INCERC 
Sucursala Urbanproiect / arh. Alexandrina Retegan

Plan de Amenajare a Teritoriului Județean - Botoșani / UAUIM-
CCPEC / arh. Gabriel Pascariu  

Plan de Amenajare a Teritoriului Județean - Brașov / UAUIM-CCPEC 
/  arh. Peter Derer

Plan de Amenajare a Teritoriului Județean – Brăila / URBAN-INCERC 
Sucursala Urbanproiect / arh. Alexandrina Retegan

Plan de Amenajare a Teritoriului Județean – Galați / URBAN-INCERC 
Sucursala Urbanproiect / arh. Alexandrina Retegan

Plan de Amenajare a Teritoriului Județean - Gorj / UAUIM-CCPEC    /
arh. Gabriel Pascariu

Plan de Amenajare a Teritoriului Județean - Hunedoara                     / 
Universitatea Politehnică Timişoara - CCPU Quantum Leap SA         /  
arh. Radu Radoslav

Plan de Amenajare a Teritoriului Județean –  Olt / URBAN-INCERC 
Sucursala Urbanproiect  / arh. Ion Peleanu

Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean  - 
Maramureș / Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca)                   / 
geogr. Pompei Cocean

Plan de Amenajare a Teritoriului Județean – Sibiu / URBAN-INCERC 
Sucursala Urbanproiect  / arh. Ion Peleanu

Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Județului Timiș Urban 
Team /  Velplan Design / urb. Victor Gheorghe 

Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean – Evoluţia teritoriului, 
patrimoniu cultural, peisaje culturale (Botoşani, Gorj)                      /  
Quattro Design Arhitecţi şi urbanişti asociaţi/ arh. Şerban Popescu 
Criveanu 

Plan de Amenajare a Teritoriului – studii socio-economice şi de 
mediu (Botoşani, Gorj) / UAUIM-CCPEC, şi parteneri  arh. Gabriel 
Pascariu / geogr. Cristian Tâlăngă / geogr. Cristian Braghină

Amenajarea teritoriului la nivel metropolitan, periurban, inter-
urban

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Alba-Iulia – Sebeș - Teiuș 
(județul Alba) / UAUIM-CCPEC / arh. Alexandru Sandu

Zona Metropolitană Brașov – P.A.T.J. și Studiu de Urbanism             /
UAUIM-CCPEC / arh. Cătălin Sârbu

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Periurban Brăila                   /
UAUIM-CCPEC / arh. Cătălin Sârbu

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Interorășenesc Deva  - 
Hunedoara  - Simeria (județul Hunedoara) / UP-Timișoara              /  
arh. Radu Radoslav

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Periurban – municipiul 
Oltenița (județul Călărași) / PROTELCO SA                                            /  
arh. Andrei Luncan / urb. Mihai Moţcanu Dumitrescu

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal - Mărginimea Sibiului 
(județul Sibiu) / Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca)               / 
geogr. Pompei Cocean
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Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Interorăşenesc Sinaia – 
Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov - Braşov (Poiana Braşov)          / 
Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca) / geogr. Pompei Cocean 
Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal periurban Târgu Mureș        /
URBAN-INCERC Sucursala Urbanproiect / urb. Liviu Veluda

Planuri de urbanism general pentru municipii şi oraşe

Refacere Plan Urbanistic General - Baia Mare (județul Maramureș)/ 
Mina M Com  / arh. Elena Maican / arh. Valer Crişan

Reactualizare Plan Urbanistic General - Brașov / (județul  Brașov)/ 
UAUIM-CCPEC - arh. Cătălin Sârbu / arh. Mihai Cocheci

Plan Urbanistic General - Brăila (judeţul Brăila) / UAUIM-CCPEC - 
arh. Angelica Stan 

Plan Urbanistic General – Cluj-Napoca (judeţul Cluj) / Planwerk /
arh. Eugen Pănescu

Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism 
și Strategia de Dezvoltare Spațială a municipiului Galați (judeţul 
Galaţi) / UAUIM-CCPEC- arh. Tiberiu Florescu / arh. Florin Machedon 
/ urb. Andreea Popa

Plan Urbanistic General - Giurgiu (județul Giurgiu) / Mina M Com / 
arh. Valer Crişan / arh. Elena Maican

Plan Urbanistic General - Miercurea Ciuc (județul Harghita) / 
Planwerk / arh. Eugen Pănescu

Plan Urbanistic General - Oradea (județul Bihor) / Planwerk            /  
arh. Tiberiu Ciolacu

Plan Urbanistic General - Piatra Neamț (județul Neamț)         / 
UAUIM-CCPEC / arh. Florin Machedon 

 Plan Urbanistic General - Râmnicu Vâlcea (județul Vâlcea)           / 
UAUIM-CCPEC / arh. Florin Machedon

Plan Urbanistic General - Roman (județul Neamț) / Vanel Exim  / 
arh. Constantin Amaiei

Plan Urbanistic General - Sibiu (județul Sibiu) / Planwerk             / 
arh. Tiberiu Ciolacu

Plan Urbanistic General – Slatina (judeţul Olt) / UAUIM-CCPEC    / 
arh. C-tin Enache 

Plan Urbanistic General – Timişoara (judeţul Timiş) / Planwerk     / 
arh. Eugen Pănescu

Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism  -  Tulcea 
(judeţul Tulcea) / SĂGETĂTOR TULCEA / arh. Constantin Goran         /  
arh. Şerban Popescu Criveanu

Plan Urbanistic General - Caracal (județul Olt) / Mina M Com / arh. 
Valer Crişan / arh. Elena Maican

Plan Urbanistic General - Codlea (județul Brașov ) / Urban Team  / 
urb. Dana Apostol

Plan Urbanistic General - Făgăraș (județul Brașov) / Urban Team - / 
urb. Dana Apostol

Plan Urbanistic General - Mediaș (județul Sibiu) / BLOM România / 
urb. Mihai Moţcanu Dumitrescu

Plan Urbanistic General - Săcele (județul Brașov) / Urban Team   / 
urb. Constantin Olteanu

Plan Urbanistic General - Turnu Măgurele (judeţul Teleorman) / 
URBAN-INCERC Sucursala Urbanproiect - arh. Vasile Meita 

Plan Urbanistic General - Borsec (judeţul Harghita) / Planwerk             / 
arh. Eugen Pănescu

Plan Urbanistic General – Cisnădie (judeţul Sibiu)/UAUIM-CCPEC- 
arh. Florin Machedon

Plan Urbanistic General – Geoagiu (judeţul Hunedoara)                      / 
UAUIM-CCPEC / arh. Florin Machedon

Plan Urbanistic General -  Ianca (județul Brăila)                                    / 
Raumplan - urb. Mihai Moţcanu Dumitrescu

Plan Urbanistic General – Însurăței (județul Brăila)                              / 
Raumplan - urb. Mihai Moţcanu Dumitrescu
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Planuri de urbanism zonal pentru zone centrale, zone protejate şi 
parcuri

Plan integrat de revitalizare a zonei protejate – municipiul Arad / 
Planwerk- arh. Eugen Pănescu / arh. Rudolf Gräf

Plan Urbanistic Zonal – centrul istoric al municipiului Brăila / URBAN-
INCERC Sucursala Urbanproiect /  arh. Aurora Elena Jelea

Plan urbanistic zonal pentru zonele construite protejate din 
municipiul Galaţi / URBAN-INCERC Sucursala Urbanproiect / arh. 
Aurora Elena Jelea

Planuri de urbanism zonal pentru zone centrale,  zone protejate şi 
parcuri

Plan Urbanistic Zonal – Faleza Dunării, Galați / Quattro Design - 
Arhitecţi şi urbanişti asociaţi / arh. Andrei Jelescu / arh. Alexandrina 
Retegan

Plan Urbanistic Zonal şi RLU Zona Centrală – municipiul Sfântu 
Gheorghe / Quattro Design - Arhitecţi şi urbanişti asociaţi - arh. Irina 
Popescu-Criveanu

Plan Urbanistic Zonal - zona centrală municipiul Turnu Măgurele 
INCERC-Urbanproiect / urb. Cosmin Olteanu

PUZ și RLU Zona Centrală – Municipiul Sfântu Gheorghe. PUZ și RLU 
Zona Protejată a fostei mănăstiri Humor (județul Suceava) / Quattro 
Design - Arhitecţi şi urbanişti asociaţi - arh. Irina Popescu-Criveanu / 
arh. Şerban Popescu Criveanu

Plan Urbanistic Zonal – Parcul Tineretului / UAUIM-CCPEC / arh. 
Angela Filipeanu

Plan Urbanistic Zonal – Parcul Carol / UAUIM-CCPEC / arh. Cerasella 
Crăciun

Plan Urbanistic Zonal – Parcul Cișmigiu / UAUIM-CCPEC /arh. 
Cerasella Crăciun

Plan Urbanistic Zonal – Parcul Herăstrău / UAUIM-CCPEC / arh. 
Cerasella Crăciun

Studii de fundamentare, strategii

Studiu privind protecţia mediului judeţul Braşov / UAUIM-CCPEC 
arh. Cătălin Sârbu

Studiu de fundamentare: sistemul plantat, peisajul urban şi spaţiul 
public – P.U.G. Brăila / Urbis’90 / arh. Angelica Stan

Studiu de Fundamentare de Peisaj, amenajarea peisagistică a 
județului Brăila / UAUIM-CCPEC - arh. Cerasella Crăciun

Trasee pentru regenerarea spațiului public – incinta fortificată a 
municipiului Bistrița / Planwerk /arh. Endre Ványolós                   / 
arh. Vlad Creoșteanu

Studiu de Fundamentare privind protecția, managementul și 
amenajarea peisajului (Galați) / UAUIM-CCPEC                               / 
arh. Cerasella Crăciun

Studiu de urbanism privind elaborarea planului director de 
dezvoltare spaţială a tramei stradale a Sectorului 1 –  municipiul 
Bucureşti / Velplan Design / urb. Raluca Epifan

Conceptul Strategic Bucureşti 2035 / UAUIM-CCPEC                                          / 
arh. Constantin Enache / arh.  Liviu Ianăși / urb. Mihai Alexandru 
/ arh. Mircea Enache / arh. Nicolae Țarălungă / arh. Sorina 
Racoviceanu

GROSSE: Growth Poles in South East Europe / UB-CICADIT (lider 
consorţiu internaţional) / geogr.Ioan Ianoş

SIESTA: Spatial Indicators for a „Europe 2020” Territorial Strategy 
Analysis / UB-CICADIT  (partener în consorţiu internaţional)                / 
geogr. Ioan Ianoş



ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA / BULETIN INFORMATIV NR.2 / MAI 201410



ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA / BULETIN INFORMATIV NR.2 / MAI 2014 11

APUR
Asociația Profesională a 
Urbaniștilor din România

 Spaţiul public şi mobilitatea urbană reprezintă două teme 
fundamentale pentru prezentul şi viitorul oraşelor din România. 
Totodată mobilitatea urbană constituie una dintre priorităţile pentru 
cercetare în cadrul de finanţare multianual al Uniunii Europene 
(CFM 2014-2020) prin programul Horizon 2020. 
În acest context, aliniindu-se tendinţelor europene în domeniul 
urbanismului şi răspunzând nevoilor şi problemelor specifice 
oraşelor româneşti, Academia de Studii Tehnice din România (ASTR) 
împreună cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu 
(UAUIM) şi alături de Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din 
România (APUR) a găzduit în data de 7 martie a.c., la sediul AGIR 
din Calea Victoriei, conferinţa “Spaţiu Public şi Mobilitate Urbană”. 
Evenimentul interdisciplinar a adus laolaltă peste 50 de 
cercetători, cadre didactice, profesionişti şi studenţi din domeniile 
arhitecturii, urbanismului, peisagisticii, transporturilor, ingineriei 
civile, sociologiei, interesaţi de subiectele abordate. Cuvântul de 
deschidere a fost rostit de Preşedintele ASTR, d-l prof.univ.as.dr.ing. 
Euring Mihăiţă Mihai şi de Vice-preşedintele Secţiei de Construcţii 
şi Urbanism și Președinte al UAUIM d-l prof.dr.arh. Emil Barbu 
Popescu. 
 Tematica propusă de organizatori s-a referit la: ipostaze ale 
spaţiului public, forme de amenajare / utilizare a spaţiului public, 
accesibilitate şi siguranţă în spaţiul public (inclusiv aspectul legat 
de accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă), percepţie, 
comportament şi sociabilitate în spaţiul public, principii de 
conformare / proiectare a spaţiilor publice, gestionarea spaţiului 
public, spaţiul public în proiecte de regenerare urbană, mobilitate 
durabilă, mobilitate blândă (moduri de deplasare nemotorizate), 
modele de organizare a mobilităţii şi configurare a spaţiului public 
cu atenţie acordată utilizatorilor nemotorizaţi (zone 30, zone de tip 
„shared space”, zone pietonale, bulevarde etc.), crono-accesibilitatea 
şi crono-urbanismul, mobilitatea în oraşele inteligente, planificarea 
formei urbane pentru mobilitate eficientă şi durabilă, transporturile 

în peisajul urban, politici integrate de mobilitate pentru regenerarea 
zonelor urbane, intermodalitate, siguranţă rutieră, ingineria, 
economia, sociologia şi managementul transporturilor.
 Cele 14 prezentări susţinute în plen (din 25 anunţate) s-au 
situat  între discursuri teoretice şi lucrări cu caracter eseistic şi 
sinteze inedite ale unor cercetări şi studii recente, lucrări de doctorat 
în curs sau finalizate. Conferinţa s-a derulat în două sesiuni succesive 
una pentru domeniul mobilităţii urbane şi alta destinată spaţiului 
public şi s-a încheiat cu o scurtă dezbatere, moderată de d-l prof.
dr.ing. Şerban Gheorghe Raicu, Vicepreşedinte ASTR, dezbatere care 
a relevat necesitatea imperioasă de a disemina ideile profesioniştilor 
şi de a determina o schimbare de atitudine la nivelul administraţiilor 
publice locale şi centrale în gestionarea spaţiului public şi a 
mobilităţii în oraşe. În încheiere, Preşedintele Secţiei de Construcţii 
şi Urbanism, prof.dr.ing. Dan Stematiu, a mulţumit participanţilor la 
conferinţă.
 Lucrările in-extenso vor fi publicate în Buletinul AGIR şi în 
alte publicaţii de specialitate.

http://www.astr.ro/activitati-si-evenimente/conferința-spațiu-public-si-
mobilitate-urbană
http://www.uauim.ro/evenimente/spatiu-public-si-mobiliate-urbana/

Conferinţa Naţională: Spaţiu Public şi Mobilitate Urbană – Bucureşti, 7 martie 2014

Reinhold 
Stadler 

urbanist
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 M-am bucurat cu adevărat când am primit invitația de a 
participa la jurizarea concursului „Reinvent your N.E.S.T.” pentru 
că, în anii anteriori, percepusem această competiție studențească 
drept o manifestare a „forțelor înnoitoare ale vieții” într-un 
mediu academic elitist și, oarecum, formalizat, al învățământului 
universitar de arhitectură și artă… competiție generată de către 
chiar reprezentanții acestui mediu elitist :D. 
 Mi s-a părut minunată această inițiativă! 
 Totuși… un concurs de produse publicitare… 
 Imediat mi-am amintit un text al lui Frédéric Beigbeder [1] 
: „Lucrez în publicitate: ei da, poluez universul. Sunt tipul care vinde 
rahat.” Și ceva mai departe: „Apostolatul meu este să vă fac să vă 
curgă balele. În profesia mea nimeni nu vă dorește fericirea, pentru 
că oamenii fericiți nu consumă.”
 Așadar: pe de o parte - conform Temei de concurs -, trebuia 
să selectez cel mai bun „produs publicitar” al fiecăreia dintre cele 
trei sectiuni ale competiției, capabil de a surprinde transformarea 
oraşului şi teritoriului, de a „reinventa” habitatul uman prin 
raportarea de către Om la propriile Nevoi, la consumul de Energie, 
la relația cu Spațiul, la percepțiaTimpului, însă, pe de altă parte, să 
aleg produsele cele mai capabile de a produce Omului nefericire 
(conform „definiției lui Beigbeder”) … 
 Dificilă alegere… Cum să stabilesc criteriile mele subiective 
pe lângă cele comune ale echipei de jurizare?
 M-am plasat în ipostaza participantului la concurs 
încercând să formulez cinci răspunsuri relevante pentru întrebarea 
„Din ce motiv ar trebui să… ‚Reinvent your N.E.S.T.’, a.c.u.m?” 
 Și mi-am răspuns:
 Pentru că în actualul „N.E.S.T.” nu ne este prea bine… 
 Pentru că, în cea mai mare parte a timpului, nu suntem 
noi înșine, determinați fiind de sisteme de valori impuse printr-o 
educație uniformizantă, aproape „mimându-ne” propria existență.
 Pentru că, adesea, confundăm  un „moft” oarecare cu o 

nevoie, a noastră ori a celor apropiați… și uităm că suntem doar un 
„atom” raportat la marele Univers - aceeași caracteristică având-o 
și celelalte viețuitoare ale planetei, dar și plantele, ori pietrele… pe 
care am cam uitat să le respectăm.
 Pentru că fiecăruia dintre noi ne folosește, oricând, o 
creștere a nivelului responsabilității față de sine și față de tot ce 
alcătuiește mediul propriu de existență… 
 Și pentru că a venit timpul unei… schimbări de paradigmă.
 Prin urmare, selecțiile mele au purtat amprenta afinității 
„productului de publicitate” cu aceste răspunsuri ale mele dar … în 
ultima instanță… nu contează ce am selectat eu… Importantă a fost 
atmosfera în care s-a desfășurat această competiție, că studenții au 
reușit să demonteze „definiția” lui Beigbeder - generând bucurie și 
speranță prin lucrările lor :D și că… mă simt în siguranță la gândul 
că generațiile care vor prelua gestiunea planetei sunt creative și 
responsabile. 
 Mai sunt convinsă că ‚Reinvent your N.E.S.T.’ va deveni o 
mișcare de idei la scara societății românești. 
 Avem nevoie să se întâmple asta.

[1] Beigbeder, F. (2011), „13,99 lei”, Editura Trei, București.

„Reinvent your N.E.S.T.” - Criteriile mele 

Victoria 
Marinela 

Berza
arhitect
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La secţiunea postere au fost acordate următoarele premii:

PREMIUL 1 Constantinescu Irina – anul IV-urbanism
PREMIUL 2 Dimulescu Adrian – anul IV-urbanism
PREMIUL 3 Şerpescu Răzvan – anul IV-urbanism

Au mai fost acordate premii pentru:
- secţiunea instalaţii - Constantinescu Andreea -– anul IV-urbanism
- secţiunea video - Dorobanţu Cristian – anul IV urbanism
- premiul de popularitate al sălii – Strîmbeanu Elena Laura - – anul 
IV-urbanism
- premiu de popularitate pe Facebook – Dochia Bogdan şi Roberth 
Coman – anul IV-urbanism

Juriul concursului a fost format din:
- arh. Victoria - Marinela Berza (din partea APUR - Asociatia 
Profesionala a Urbanistilordin Romania)
- arh. Cerasella Crăciun (UAUIM -  Facultatea de Urbanism)
- pictor Petru Lucaci (UNARTE - Universitatea Naţională de Arte)
- arh. Georgică Mitrache (UAUIM - Facultatatea de Arhitectura)
- arh. Lorin Niculae (RUR - Revista Urbanismul) 

Echipa de organizare a fost formată din studenţii Facultăţii de 
urbanism din anul IV şi anul I de master: Ioana Nenciu, Cătălin 
Oncescu, Cristiana Oprea, Mihai Dan Pavel, Monica Pătrăşcoiu, 
Andreea Simion, Iulia Daniela Smaranda, Miruna Vassopol, Mihaela-
Raluca Vochiţa. Coordonarea evenimentului a fost asigurată de 
un grup de cadre didactice din Departamentul de Planificare şi 
Dezvoltare Urbană şi Teritorială format din arh. Gabriel Pascariu, 
urb. Adrian Cioangher şi urb. Paul Mureşan Iuga.

Informaţii despre concurs la:  https://www.facebook.com/concurs.nest
PREMIUL 1 Constantinescu Irina  – anul IV-urbanism

„Reinvent your N.E.S.T.” - Premii 



ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA / BULETIN INFORMATIV NR.2 / MAI 201416



ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA / BULETIN INFORMATIV NR.2 / MAI 2014 17

APUR
Asociația Profesională a 
Urbaniștilor din România

 În perioada 21 – 31 ianuarie 2014, Sala de Expoziţie a 
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti 
a găzduit expoziţia celor mai bune proiecte de disertaţie ale 
absolvenţilor din promoţia 2013 a masterelor Facultăţii de Urban-
ism: Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională, Mobilitate Ur-
bana, Peisaj şi Teritoriu, Proiectare Urbană.
 Evenimentul a fost de organizat de Facultatea de Urbanism 
– UAUIM, cu sprijinul cadrelor didactice şi împreună cu Asociaţia 
Absolvenţilor Urbanişti şi Peisagişti din România (AAUPR). Printre 
partenerii evenimentului s-a numărat şi Asociaţia Profesională a 
Urbaniştilor din România (APUR), această expoziţie fiind considerată 
un prilej de a ilustra performanţele profesioniştilor urbanişti la in-
trarea acestora de facto în viaţa profesională, odată cu terminarea 
programului de master.
 Pe 29 ianuarie 2014 a avut loc o premiere a participanţilor 
la această expoziţie la care au fost invitaţi şi coordonatorii celor pa-
tru programe de master, respectiv dl. Conf. Dr. Arh. Pascariu Gabriel, 
dna Conf. Dr. Arh. Mihaela - Hermina Negulescu, dna Conf. Dr. Arh. 
Cerasella Craciun, dl. Conf. Dr. Arh. Tiberiu Florescu, decanul Facul-
tatii de Urbanism. Toţi participanţii la expoziţie au fost felicitaţi, fiind 
remarcată calitatea proiectelor acestora, cu această ocazie fiind în-
mânate şi diplomele şi premiile constând în cărţi de specialitate. 

Următorii absolvenţi au avut proiecte de disertaţie expuse în cadrul 
expoziţiei:
Master Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională:
Cocheci Matei
Cotae Catrinel
Dimitriu Sabina
Drogeanu Horia
Ionescu Cristina
Istrate Marian
Leca Iuliana
Paraschiv Andra

Master Mobilitate Urbană:
Bălan Cristina
Stanciu Alexandru

Master Peisaj şi Teritoriu:
Bărbat Carmen
Pârloagă Ruxandra

Master Proiectare Urbană
Deac Cristian
Leru Sorana
Neacşu Suzana
Săbău Andrei
Ştefan Daniela
Ţoghe Oana
Vişan Alexandra

PROMOŢIA 2013 A MASTERELOR FACULTĂŢII DE  URBANISM

Matei 
Cocheci
master

urbanist
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 ESPON a organizat în cooperare cu Președinția Lituaniană 
a Consiliului Uniunii Europene seminarul intern anual, cu tema 
“Territorial Evidence for Cohesion Policy 2014-2020 and Territorial 
Agenda 2020”.  
 Acest eveniment a avut loc pe 4 și 5 decembrie 2013 și 
au participat în jur de 150 persoane din partea Comitetului de 
Monitorizare ESPON, reprezentanți ai proiectelor, precum și 
stakeholderii implicați în analize specifice.
 Obiectivul acestui eveniment a fost să pună în discuție 
rezultatele furnizate de Programul ESPON 2013 și să examineze 
perspectivele pe termen lung și cerințele pentru viitor ale dovezilor 
teritoriale europene, în lumina recentelor propuneri de îmbunătățire 
a politicii de coeziune a UE în perioada 2014-2020, precum și relația 
acesteia cu Agenda teritorială 2020.
 În prima zi s-au organizat două sesiuni de ateliere paralele, 
în care participanții au prezentat cele mai recente rezultate ale 
proiectelor de cercetare ESPON, analizele specifice și proiectele 
referitoare la platforma științifică. Accentul principal al acestor 
sesiuni de workshop a fost de a oferi mesaje-cheie utile pentru 
factorii de decizie politică în contextul politicii de coeziune 2014-
2020, dar și să promoveze în continuare prioritățile strategice ale 
Agendei teritoriale 2020. În plus, seminarul a oferit o sesiune în care 
s-au prezentat perspectivele cu privire la noile instrumente ESPON 
legate de cartografie și de cartografiere.
 A doua zi a început cu o prezentare dedicată proiectelor 
ESPON care contribuie la crearea unui sistem de evaluare 
comparativă și de monitorizare teritorială (ERTMS, M4D, BSR - 
TeMo și CityBench). Partenerii de proiect au evidențiat utilitatea 
instrumentelor pentru stakeholderii din întreaga Europă. A urmat 
o sesiune plenară, cu abordarea activităților de informare de 
către rețeaua de ECP. Ulterior, echipa proiectului ESPON ET2050 
a prezentat Scenariile Teritoriale și un draft al proiectului “Viziune 
Teritorială pentru Europa în 2050”.

 Seminarul s-a încheiat cu prezentări ale activităților finale 
ale actualului Programului ESPON și ultimele detalii cu privire la 
următorul program.
 Mathilde Konstantopolou, reprezentanta Greciei în cadrul  
Comitetului de Monitorizare ESPON, a prezentat intențiile viitoare 
ale Președinției grecești a Consiliului Uniunii Europene, iar la 
final, Aleksandras Gordevičius, reprezentantul Lituaniei în cadrul 
Comitetului de Monitorizare ESPON, a închis sesiunea cu un mesaj 
de rămas bun de la Președinția Lituaniană a UE.
 Participanți din cadrul CICADIT – Universitatea din București, 
proiectul ESPON GROSEE: 
Prof. Dr. Ioan Ianoș, Dr. Natașa Văidianu, Dr. Cristina Merciu
 Proiectul GROSSE - Growth Poles in South-East Europe s-a 
derulat în intervalul 2012-2103 în cadrul componentei “Targeted 
Analyses” din programul ESPON 2007-2013. Proiectul a vizat studiul 
a trei poli de creștere din sud-estul Europei: Atena, Sofia și București 
și a fost elaborat de un consorțiu internațional coordonat de Centrul 
Interdisciplinar de Cercetări  Avansate asupra Dinamicii Teritoriale al 
Universității din București.

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/
grosee.html

SEMINAR INTERN ESPON “TERRITORIAL EVIDENCE FOR COHESION POLICY 2014-2020 AND TERRITORIAL AGENDA 
2020” / Vilnius, Lituania 4-5 decembrie 2013

Natasa 
Vaidianu

geograf
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 Schimbările la scară globală sunt evidente, în moduri 
diferenţiate, în schimbări ale teritoriilor şi ale aşezărilor umane. 
Procesele demografice şi economice afectează cadrul natural şi 
modifică mediul; înţelegerea teritoriului ca „macro-resursă”, ca 
purtător de identitate culturală dar şi ca subiect al administrării, 
aduce „peisajul” în centrul atenţiei într-o cu totul altă lumină decât 
cea a tablourilor înrămate. Schimbarea în profilurile economice, 
virtuozitatea construcţiei tehnice şi creativitatea izvorând din 
dinamică şi diversitate socio - culturală, managementul urban dar şi 
mobilitatea ca atribut multiplu definitoriu modifică oraşele de azi,
contribuie la creşterea explozivă a marilor aglomeraţii din ţările cu 
„economie emergentă” sau la intrarea în stare de criză a unor centre 
urbane; aceste caracteristici îndeamnă la redefinirea raporturilor 
între oraş şi regiunea în care se află, dar şi la construirea de noi 
alianţe, la scări multiple. Oraşele înţeleg „să înveţe”, „să fie creative”, 
„să fie inteligente” sau să „facă faţă cu bine noilor provocări”(1).
Nu în siajul acestor schimbări, ci în mijlocul lor se schimbă educaţia, ca 
proces de o tot mai mare importanţă în valorificarea potenţialurilor 
creative şi în asimilarea de noi, multe şi mai structurate cunoştinţe
ori în deprinderea vechilor şi noilor abilităţi necesare traiului în 
lumea de azi şi întâmpinării provocărilor de mâine.
 La rândul ei, profesiunea de „urbanist” se schimbă şi se 
redefineşte – odată cu oraşul sau teritoriul, odată cu noi practici de 
planificare şi gestiune urbană, cu tranziţia către „administrare”(2) 
ca proces aflat în centrul atenţiei, odată cu noi tehnologii prezente 
sub cele mai variate forme în diversele „componente” ale oraşului.
 Schimbări apar şi în practicarea profesiunii, odată cu 
afirmarea unor noi profesiuni sau cu redefinirea rolului arhitectului, 
odată cu simultana creştere în importanţă a specializărilor dar şi a 
nevoii tot mai mari de multi- şi inter-disciplinaritate în înţelegerea 
trecutului şi prezentului urban şi/sau teritorial, în definirea şi 
influenţarea prezentului şi viitorului acestor entităţi spaţiale.
Educaţia profesionistului şi cercetarea sunt domenii cheie atât pentru 

ORAȘELE ÎN SCHIMBARE... ȘI SCHIMBĂRI ÎN EDUCAȚIA 
PROFESIONIȘTILOR / 4-5 decembrie 2013

(1) Formulele deja consacrate: 
„learning city”, „creative- city”, 

„smart-city”, „resilient-city” 
(2) Am preferat „administrare” 

în locul „guvernanţei”, chiar dacă 
primul termen pare uşor „obosit” 
iar cel de-al doilea face trimitere, 

pentru cetăţeanul român, la nivelul 
guvernului.

managementul şi crearea viitorului oraşului ori a teritoriului, cât şi 
pentru practica profesiei de urbanist ori a celor conexe domeniului. 
Lor li se adaugă nevoia de înţelegere şi de responsabilitate în 
decizii şi/sau acţiuni a tuturor celorlalţi „actori urbani/teritoriali” 
– factori decizionali, comunităţi, grupuri sau simpli cetăţeni, agenţi 
economici, organizaţii non-guvernamentale.
 Urmând o astfel de înţelegere, decizia de a dedica un 
număr al revistei Urbanismul – Serie nouă subiectului Educaţie 
a suferit, la rândul ei, o serie de fluctuaţii pe parcursul întocmirii 
sumarelor, atât din cauza vastităţii şi complexităţii subiectelor, cât şi 
datorită contribuţiilor substanţiale şi, în opinia mea, foarte incitante 
la noi dezbateri. Astfel, acest număr este unul dublu şi tratează 
doar subiectul educării profesioniştilor în urbanism şi amenajarea 
teritoriului, urmând ca cercetării în domeniu să i se dedice un număr 
separat. Colegiul de redacţie are, totodată, intenţia de a publica în 
viitor un număr dedicat informării şi educării altor actori urbani şi 
formării continue a profesioniştilor.
 Să revenim la procesele de schimbare. Oraşele şi celelalte 
aşezări din ţara noastră sunt marcate în evoluţia lor şi de problemele 
cu care se confruntă România în perioada post-decembristă, în 
restructurările economice şi sociale, în integrarea europeană, în 
mentalităţi şi în administraţie.
 Procese ca dezindustrializarea şi apariţia/întârzierea noilor 
investitori nu şi-au găsit răspunsuri potrivite în politici de dezvoltare 
economică. Schimbările demografice îngrijorătoare – în unele 
regiuni, chiar dramatice, expansiunea şi risipirea urbană, deteriorarea 
mediului şi vulnerabilitatea patrimoniului valoros în faţa agresiunii 
speculative ori a indiferenţei autorităţilor sunt caracteristici mai 
curând generalizate. Programele şi proiectele urbane reuşite sunt 
încă rare, iar nivelul performanţelor administraţiei publice este 
departe de aşteptări. Evoluţia urbanismului în perioada post-
decembristă a fost descrisă elocvent de unii dintre profesioniştii-
actori- principali în numerele 7-8 ale revistei. 
 Profesiile implicate în urbanism şi amenajarea teritoriului 
şi practicanţii lor – arhitecţi, sociologi, geografi, ingineri – s-au 
confruntat cu noile realităţi şi schimbări, trebuind la rândul lor să 
înveţe, să se re-formeze, să se specializeze. Un rol deosebit l-au avut 
cei pe care-i denumim „profesorii noştri”, ale căror interviuri sau 
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arhitect

probleme care ar mai trebui incluse sau dezvoltate în programele 
educaţionale ori nevoia de cooperare instituţională, de inter- şi 
transdisciplinaritate,
cât şi locul privilegiat al capacităţii de abordare a spaţiului la diverse 
scări ori nevoia de transmitere către student a pasiunii, a normelor 
de etică profesională, a importanţei documentării şi cercetării 
neobosite a realităţilor din teren prin interacţiune directă cu „actorii 
urbani”. 
 Dosarul tematic conţine şi o secţiune distinctă importantă 
dedicată Facultăţii de Urbanism din cadrul Universităţii de Arhitectură 
şi Urbanism „Ion Mincu” – singura facultate din România specializată 
în formarea urbaniştilor şi peisagiştilor – deschisă de un interviu cu 
decanul facultăţii, Tiberiu Florescu.
 Necesitatea adaptării programelor educaţionale şi nevoia 
de noi tehnici şi metode de învăţare sunt un rezultat firesc al 
schimbărilor din educaţie la nivel internaţional evocate la începutul 
acestui editorial – articolul lui Radu Radoslav exemplifică elocvent 
aceste nevoi cu cazul unor discipline/proiecte din şcoala de 
arhitectură Timişoreană.
 Varietatea subiectelor abordate şi a poziţiilor exprimate 
constituie o dovadă clară a nevoii de dialog şi de dezbatere privind 
profesiunea/profesiunile din domeniul urbanismului şi al amenajării 
teritoriului. Între subiectele ce nu au fost abordate sau care necesită 
detaliere aş aminti tehnici şi metode în educaţie, dar şi probleme 
de conţinut vizând economia urbană sau administraţia publică, 
managementul general sau istoria urbană, planificarea comunitară, 
reconstruirea
peisajelor ori marketingul urban. Toate acestea sunt indicii pentru 
direcţii noi de investigare şi dialog. 
 În interviul ce deschide programatic dosarul, profesorul 
Alexandru Sandu subliniază nevoia structurării „acum” a logicii 
viitorului. Deci, aş îndrăzni să adaptez, imperativul de a „construi 
astăzi” specialiştii „de mâine”. 
 Pentru noi ca profesori, rămâne să reflectăm cum învăţăm 
noi înşine, fiecare dintre noi, să abordăm mai cuprinzător, mai 
deschis şi mai cu patos, fără orgolii înguste şi fără idei (prea) pre-
concepute, problemele cu care se confruntă comunităţile urbane, 
rurale, regionale ale României.

evocări le găzduim în acest număr dublu al revistei – Doina Cristea, 
Petre Derer, Angela Filipeanu, Virgil Ioanid şi Alexandru Sandu – 
având temeinica pregătire şi experienţă, valorificate în cursuri şi 
programe de formare, în conducerea primelor cercetări şi studii 
privind dezvoltarea urbană şi teritorială în noile condiţii. 
 Înfiinţarea Facultăţii de Urbanism în Universitatea „Ion 
Mincu” şi apariţia specializării în peisagistică sunt momente 
esenţiale care au generat profesionişti „croiţi” pentru a se implica în 
dezvoltarea urbană şi regională, în planificare şi proiectarea urbană 
şi a peisajului, în amenajarea teritoriului: urbaniştii şi peisagiştii.
Educaţi, re-formaţi, specializaţi, toţi cei menţionaţi mai sus şi mulţi, 
mulţi alţii, politicieni sau alţi factori de decizie din administraţie, 
au beneficiat de multiple programe sau ateliere de formare 
profesională, de stagii practice oferite în cadrul asistenţei bilaterale 
sau multilaterale din partea unor ţări, regiuni, oraşe, organizaţii 
sau experţi cu experienţă recunoscută în dezvoltarea şi planificarea 
urbană sau teritorială. Opinii sau poziţii, nu neapărat direct legate 
de problematica din ţara noastră, dar relevante pentru ea, ale 
unor astfel de personalităţi – Klaus Kunzmann, Simon Bell, Bernard 
Lensel, Eric Raimondeau – găzduieşte şi „dosarul tematic” al acestui 
număr. Atât în cazul profesiunii, cât şi în ceea ce priveşte educaţia, 
am asistat, într-un fel, la „regăsirea” unui drum trasat de înaintaşii 
urbaniştilor de azi. 
 Dacă rubrica „Repere” restituie texte ce sunt dovezi ale 
începuturilor, articolul Andreei Udrea (3) le comentează şi le înscrie 
în contextul general al vremii. 
 Educaţia profesioniştilor în urbanism şi în amenajarea 
teritoriului este foarte variată la nivel European – ca domenii 
educaţionale din care se revendică, din punctul de vedere al 
structurii şi conţinutului programelor, ca durată, instituţionalitate 
sau calificare pe care o acordă, ca specializări sau titluri pe care le 
furnizează. Această varietate, evocată de Andreea Popa dar şi de 
mulţi dintre cei ce îşi exprimă opiniile în articole, interviuri sau în 
cadrul mesei rotunde, trebuie văzută poate mai curând ca o bogăţie, 
ca un atu, decât ca o problemă a spaţiului european.
 Opiniile mai multor specialişti români în educaţia 
profesioniştilor implicaţi în urbanism şi în amenajarea teritoriului 
– cuprinse în consistentul text al mesei rotunde – creionează atât 

(3) Autoarea 
unei teze de 

doctorat despre 
primele planuri 
urbanistice ale 
Bucureştiului, 
teză pe care o 

sper tipărită în 
curând.



ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA / BULETIN INFORMATIV NR.2 / MAI 201422

Foto 1 - (sus) Coperta analizei 
”Ordinul 2701 după doi ani” http://
www.orasulestitu.ro/upload/
ORDINUL_2701_DUPA_DOI_ANI.
pdf
Foto 2 - (Jos) Curs Dezvoltare 
Durabilă – noiembrie 2013 / foto 
Alexandru MATEI
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 Alături de aceste patru sesiuni de studiu, în luna iulie, 
a avut loc de asemenea(ca parte a proiectului) conferința și 
atelierul ”Schimbul de bune practici privind participarea publică în 
dezvoltarea urbană” care a fost susținută de experții internaționali 
Daisy Froud (AOC - Marea Britanie) și Paul Cromwell (ECON – 
Germania). Atelierul s-a concentrat pe tema dezvoltării comunitare, 
campaniilor de advocacy, instrumente de cooperare între actorii 
urbani precum și exemplificarea unor metode ”consacrate” 
considerate aplicabile și în România.   
 Spre deosebire de majoritatea sesiunilor de instruire la 
care am participat până acum, am constatat câteva aspecte ce au 
adăugat valoare cursurilor din cadrul proiectului CUPA.  
 În primul rând, consider că temele și capitolele abordate 
reprezintă aspecte de maxim interes pentru specialiștii implicați 
în dezvoltarea urbană și au fost abordate în strânsă legătură cu 
contextul european. Exemplele europene și relaționarea subiectelor 
cu tendințele recunoscute internațional au dat valoare dezbaterilor. 
 Un al doilea aspect se referă la metodele pedagogice 
interactive și uneori pline de creativitate (”The Bridge Game” - 
management de proiect (2)) care alături de pasiunea experților 
au construit un mediu propice învățării, dezbaterilor și schimbului 
de idei. Un al treilea element pozitiv pe care l-am resimțit a fost 
prezența unor participanți interesați, implicați și foarte diverși din 
punctul de vedere al experienței profesionale, fapt ce contribuie 
la îmbunătățirea relațiilor între specialiștii din domenii conexe și 
depășirea preconcepțiilor despre aceștia. 
 Ca o concluzie a parcurgerii acestor module, am constatat 
încă o dată importanța magistrală pe care comunicarea si cooperarea 
între actorii urbani, instituții și specialiști o are în realizarea orcărui 
tip de proiect. În acest context, consider că dezvoltarea acestor 
abilități la specialiștii activi în domeniul dezvoltării urbane reprezintă 
unul din elementele cheie în inițierea, implementarea și finalizarea 
proiectelor urbane de succes.  

Alexandru
Matei

urbanist

(1) http://www.
orasulestitu.ro/ 

(2) http://
thebridgegame 

.com/  Joc 
dedicat 

înțelegerii 
managementului 

de proiect și 
cooperării în 

echipă.
 

ORAȘUL EȘTI TU! PROIECTUL ” CAPACITATE PENTRU 
URBANISM PARTICIPATIV APLICAT”

 În perioada ianuarie 2013 – ianuarie 2014 a fost 
implementat proiectul “Capacitate pentru Urbanism Participativ 
Aplicat” – CUPA, (1) cofinanțat din Fondul Social European, prin 
Programul Operațional “Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 
– 2013”. Proiectul a fost derulat în parteneriat de căte Asociația 
”ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei”, ”Asociația pentru 
Tranziție Urbană”(ATU) și ”Grupul pentru Dezvoltare Locală(GDL)”.
 Proiectul și-a propus să dezvolte capacitatea celor trei 
organizații neguvernamentale de a colabora eficient cu administrația 
publică, locală si centrală, în vederea îmbunătățirii procesului și 
rezultatelor politicilor publice ce se concentrează asupra dezvoltării 
urbane. Dintre toate rezultatele proiectului le voi menționa pe 
cele mai importante: îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor 
membrilor și voluntarilor organizațiilor prin 4 module de instruire, 
ce au abordat teme relevante pentru procesele participative din 
domeniul urbanismului; publicarea unui ghid de bune practici 
referitor la ”Participarea Publicului în Procesul de Planificare 
Urbană”; și publicarea analizei nationale a implicării cetățenilor în 
deciziile referitoare la urbanism, ”Ordinul 2701 După Doi Ani”. 
 În calitate de voluntar al organizației ”Grupul pentru 
Dezvoltare Locală”, am participat la sesiunile de instruire și la 
monitorizarea administraței municipiului Brașov, în vederea 
cunoașterii modului în care sunt implementate măsurile de 
informare și consultare a cetățenilor în planificarea urbană.  
 Modulele de instruire implementate în cadrul proiectului 
au fost: Politici publice (3 zile)- strategie/ misiune/ viziune/ obiectiv/ 
buget/ resurse;  Management de proiect (5 zile, examen certificare)- 
cereri de finanțare/ factori interesați/ indicatori/ drum critic/ riscuri/ 
evaluare/ monitorizare; Dezvoltare durabilă și egalitate de șanse (3 
zile)- participarea publică/ planificare participativă/ dezvoltarea 
comunitară/ facilitatorul/ drepturile omului/ proiecte sociale;  
Comunicare și relații publice (3 zile)- comunicare/ relații publice/ 
evenimente de atragere de fonduri/ sponsorizări;       
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“ Văzând rezultatele Forumului 
Urban Mondial, încurajez 
și insist asupra considerării 
urbanizării în scopul său 
global, de la orașele mari, la 
sate și piețe. Toate împreună 
reprezintă provocările 
urbanizării în următorii 40 de 
ani” 
Joan Clos (Sub-Secretar-general 
al ONU și Director Excecutv al 
ONU-Habitat) 
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 Forumul Urban Mondial – cea mai importantă conferință 
interdisciplinară dedicată orașelor organizată la nivel internațional. 
Forumul este organizat de ONU-Habitat, o dată la doi ani şi este una 
din cele mai deschise şi renumite platforme internaţionale în cadrul 
căreia sunt puse în discuție procesele de urbanizare şi impactul lor 
asupra oraşelor, economiilor, mediului şi politicilor publice. Cea 
de-a șaptea ediție a avut loc în perioada 5-11 aprilie 2014 în orașul 
Medellin (Columbia), desemnat în 2013 drept cel mai inovativ  oraș 
din lume și a avut ca temă “ Echitatea în dezvoltarea urbană - Orașe 
pentru viață”.
 Scopul Forumului este acela de a identifica și pune în discuție 
noi subiecte de interes pentru dezvoltarea orașelor prin schimb 
de experiență bazată pe bune practici la nivel local și evidențierea 
inițiativelor și politicilor publice exemplare.  În acest sens, printre 
cei peste 22.000 de participanți  din 142 de țări s-au numărat 139 de 
primari și 42 de miniștri ca reprezentanți ai administrațiilor naționale, 
regionale și locale, alături de reprezentanți ai comunităților locale, 
ai institutelor de cercetare și universități, ai sectorului privat, ai 
organizațiilor non-guvernamentale, ai instituțiilor care finanțează 
dezvoltarea orașelor, ai agențiilor internaționale de dezvoltare și 
ai mass-mediei; într-un cuvânt, profesioniști ai “orașelor”, reuniți 
pentru a dezbate importanța echității în mediul urban pentru 
agenda urbană mondială.
 Printre cei peste 22.000 de participanți  din 142 de țări 
s-au numărat 139 de primari și 42 de miniștri ca reprezentanți ai 
administrațiilor naționale, regionale și locale, alături de reprezentanți 
ai comunităților locale, ai institutelor de cercetare și universități, ai 
sectorului privat, ai organizațiilor non-guvernamentale, ai instituțiilor 
care finanțează dezvoltarea orașelor, ai agențiilor internaționale 
de dezvoltare și ai mass-mediei; într-un cuvânt, profesioniști ai 
“orașelor”, reuniți pentru a dezbate importanța echității în mediul 
urban pentru agenda urbană mondială. Dezbaterile din fiecare 
zi a forumului au fost de asemenea provocate și completate de 

discursurile de tip keynote de către formatori de opinie globali, 
printre care menționăm: economistul Joseph Stiglitz- laureat al 
premiului Nobel pentru economie, economistul Richard Florida- 
cunoscut pentru cercetarea sa asupra clasei și orașelor creative, 
arhitectul Leon Krier, pionierul școlii de “new urbanism”, arhitectul 
Teddy Cruz, cunoscut pentru teoriile privind comunițățile informale 
din mega-orașe și fostul primar al Medellin-ului și actual guvernator 
al provinciei Antioquia, Sergio Fajardo.
 Creșterea inegalității în orașe, devenită o problemă 
universală vizibilă prin diferențieri acute în accesul la oportunități, 
venituri, consum, informație și tehnologie a evidențiat faptul că 
accelerarea proceselor de urbanizare și polarizarea socială pot fi 
considerate probleme majore de planificare urbană pentru următorii 
40 de ani. Aceste probleme s-au regăsit ca teme transversale în cele 
șașe dialoguri în care a fost structurat Forumul: (1) Echitatea în 
legislația de dezvoltare urbană; (2) Urbanism și design urban pentru 
coeziune socială; (3) Servicii de bază: afaceri locale pentru orașe 
echitabile; (4) Instrumente inovative de finanțare pentru autorități 
locale; (5) Creșterea standardelor pentru reziliența urbană și (6) 
Orașul sigur ca oraș just și echitabil. 
 Prin “Declarația de la Medellin – Forumul Urban Mondial 
7 – Echitatea ca fundație a dezvoltării urbane sustenabile”, 
participanții la Forum au susținut considerarea echității urbane 
ca parte integrantă a agendei urbane de dezvoltare pentru o mai 
corectă abordare a provocărilor ridicate de problemele structurale 
ale orașelor întrucât ”Echitatea este o obligație morală și un element 
central de justiție socială și devine parte a puterii transformatoare” 
(1).   Așadar noua agendă urbană care răspunde provocărilor generate 
de expansiunea orașelor, consum intensiv de energie, impact 
climatic major și multiple forme de excluziune și ineqitate, care va 
fi discutată la Conferința ONU Habitat III (Locuirea și dezvoltarea 
urbană sustenabilă) va prelua ideile expuse în “Declarația de la 
Medellin” care propun considerarea unui model viitor de urbanizare 
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Forumul Urban Mondial , ediția a 7-a: Echitatea ca fundament al dezvoltării urbane sustenabile *
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centrat pe om - Orașe pentru viață prin folosirea noilor tehnologii 
(în special pentru date veridice și integrate), aplicarea proceselor și 
măsurilor de planificare participativă, creșterea capacității sociale 
în orașe, în principal a grupurilor dezavantajate, încurajarea unei 
participări asumate a sectorului public, a celui privat și asocietății 
civile prin parteneriate și extinderea asigurării de servicii de bază 
pentru zonele defavorizate. 
 În concluziile evenimentului apare ca evidentă procuparea 
pentru dezvoltarea durabilă reală a așezărilor umane fie ele dezvoltate 
sau nu și combaterea sărăciei ca direcții susținute prin programele 
ONU de dezvoltare economică, socială, și umană începând cu 2015. 
Discuțiile au reluat și completat concluziile  Conferinței ONU privind 
dezvoltarea durabilă (Rio +20) cu procuparea pentru continuitate 
în politici publice prin programe de dezvoltare locală (de exemplu 
programul de biblioteci publice și licee în comunele Medellinului) și 
intervenții punctuale de design urban ca exemple de bune practici. 
Așadar putem spune că pentru a implementa măsuri de dezvoltare 
durabilă în legătură cu așezările umane, conform documentului final 
al FMU 7, Declarația de la Medellin , autoritățile centrale și locale 
românești, asociațiile profesionale, profesioniștii și societatea civilă 
ar trebui să promoveze un model de urbanizare bazat pe echitate, 
centrat pe om, care favorizează: “planificarea cuprinzătoare și 
participativă”, „punerea oameniilor pe primul loc”, „coeziunea 
socială”, „egalitatea de gen”, „dezvoltarea echilibrată a terenurilor”, 
„o mai bună reziliență urbană la schimbările climatice și alte 
dezastre”, „transportul în condiții de siguranță la prețuri accesibile”.

Programul complet al evenimentului: http://wuf7.unhabitat.org/pdf/
WUF7-Programme-a1April.pdf
Declarația de la Medellin:  http://worldurbanforum7.org/Media/Default/
PDF/Medell%C3%ADn%20Declaration.pdf
WUF7 Closing Remarks: http://worldurbanforum7.org/Media/Default/
PDF/Medell%C3%ADn%20Dr%20Clos%20Speech.pdf
UN-Habitat Post 2015 Agenda: http://unhabitat.org/urban-initiatives-2/
post-2015-agenda/
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 Gustavo Restrepo (arhitect activ în sectorul public și privat, 
Medellín, Columbia), bazându-se pe proiecte implementate cu 
succes în cariera sa de practician cu experiență vastă în domeniul 
implementării de programe și proiecte urbane  care au contribuit 
substanțial la recunoașterea de care se bucură Medellin astăzi, a 
prezentat și susținut ideea unei dezvoltări sustenabile bazată pe 
orașe compacte, pe acces la servicii de bază și transport în comun 
performant, pe educație, pe participare, dar mai ales pe creșterea 
mândriei cetățenești prin proiecte emblematice.
 Cea de-a doua secțiune a atelierului a constat într-o 
secțiune de tip dialog World Café în care Cătălina Ioniță (FU-
UAUIM/APUR), Irina Paraschivoiu (Odaia Creativă) și Anamaria 
Vrabie (Odaia Creativă/APUR)  au angajat publicul participant într-o 
discuție tematică pe temele practici informale, proprietatea asupra 
terenurilor și locuințelor respectiv echitatea văzută în procesele de 
planificare. Discuțiile au fost conduse pe baza unor întrebări cheie 
care au urmărit să pună în evidență specificități din experiența și 
țara fiecărui participant din public și a generat noi idei și reflecții 
asupra celor trei teme, contribuind la o înțelegere extinsă a echității.
 La Forum, România a fost prezentă și la secțiunea Cinema 
Room, prin proiecția filmului documentar “Metrobranding“ (2010, 
Ana Vlad, Adi Voicu), vineri 11 aprilie, ora 11:10. Sala de cinema 
a devenit un spațiu catalizator pentru punerea în discuție a temei  
Forumului dintr-o perspectivă umanistă prin intermediul filmului ca 
instrument fin de conștientizare a fenomenelor urbane.
 Atât atelierul cât și discuțiile suscitate de proiecția filmului, 
au fost apreciate atât de organizatori cât și de participanți, au oferit 
României și experientelor sale urbane particulare o vizibilitate 
importantă, argumentând astfel necesitatea menținerii și creșterii  
interesului pentru spațiile tranziționale și pentru lecțiile oferite de 
acestea, ajutând totodată la afirmarea poziției României ca sursă de 
inovație în agenda urbană viitoare.

 Asociația Odaia Creativă, ca unic reprezentant al României 
la acest eveniment, cu sprijinul Institutului Cultural Român și 
al Ordinului Arhitecților din România, a organizat împreună cu 
partenerii columbieni Red de Ciudades Como Vamos și La Ciudad 
Verde atelierul ”Equity: Lessons Learned by In-Between Countries” 
la secțiunea networking events, (în data de 9 aprilie 2014, orele 
14:00-16:00, în sala 17, Pavilonul Roșu), convinși de aportul pe care 
țările în tranziție îl pot avea pentru înțelegerea echității. 
 Atelierul a constat într-o secțiune panel moderată de 
Anamaria Vrabie (Odaia Creativă) în care tineri profesioniști implicați 
în dezvoltarea urbană în România, Albania și Columbia au expus 
aspecte specifice ale echității pentru cele două regiuni. 
 Astfel, Mihai Alexandru (FU-UAUIM / APUR) a expus 
posibilele contribuții ale României la înțelegerea echității pornind 
de la studii de caz axate pe orașe de diferite dimensiuni, și punând 
în discuție regimul de proprietate asupra locuințelor pe care îl 
are România (cea mai mare rată a posesiei din Europa) precum și 
diversele manifestări din spațiul public și efectele lor care sunt omise 
de planificare. 
 Giulia Maci  (URBEGO / IFHP) a prezentat pe baza unei 
cazuistici din Albania, evoluția și diversele înțelesuri pe care le 
are spațiul public, de la moștenire a trecutului la nouă scenă de 
manifestare socială. 
 Natalia Escobar Santander a prezentat metodologia 
de monitorizare a calității vieții dezvoltată de Red de Ciudades 
Como Vamos , în parteneriat cu multe alte asociații locale sau 
internaționale, și aplicată cu succes în peste 14 orașe columbiene, 
explicând rolul ei în crearea de rețele incluzive social. 
 Carlos Cadena Gaitán, membru activ al asociației La Ciudad 
Verde , a prezentat rolul de mediator activ al planificatorilor, de 
interfață între locuitori și politicieni, de sprijin pentru materializarea 
dorințelor locuitorilor. 

România – participant apreciat la Forumul Urban Mondial ediția a 7-a
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perioada de programare 2014-2020; 
• Nevoia unui dialog deschis și colaborare între actorii principali din 
București (administrație locală, investitori, ONG, cetățeni), pentru 
stabilirea priorităților între proiecte divergente;
• Există nevoia de a întări capacitatea comunităților de a participa în 
dezvoltarea urbană, precum și de a crește capacitatea autorităților 
publice și a experților în a lucra cu tehnici de planificare participativă 
pentru un oraș sustenabil; 
• La nivelul României, principalele obiective de dezvoltare ar trebui 
să urmărească: (1) încurajarea densității economice și urbanizării; 
(2) promovarea dezvoltării teritoriale eficiente; (3) continuarea 
procesului de integrare regională; investițiile în infrastructură, 
integrarea comunităților marginalizate și extinderea rețelelor de 
infrastructură publică rămân priorități esențiale la nivel national.

Irina 
Paraschivoiu 

economist

 Odaia Creativă a găzduit, alături de London School of 
Economics and Political Science, atelierul “Focus: Bucharest. A 
transforming city”, între 24 și 28 martie 2014. 
 Rezultatele atelierului indică faptul că București este un bun 
exemplu pentru experiența post-socialistă a dezvoltării urbane, un 
oraș în schimbare, în care există provocări în urmărirea unei agende 
comune, dar și oportunitatea pentru schimbare la nivel strategic în 
sectoare precum administrație și guvernanță, eficiență economică, 
dezvoltare comunitară, patrimoniu. În același timp, orașul trebuie să 
urmărească un proces deschis al planificării urbane, care să reușească 
să echilibreze tensiunile existente între forțe și proiecte divergente: 
conservare / dezvoltare; comunități / administrație publică locală; 
proprietate privată / domeniu public; densitate / spații verzi; mașini 
/ pietoni.
 Evenimentul a adus la București studenți ai programului 
masteral în Dezvoltare Urbană și Regională ai London School of 
Economics and Political Science, folosind o varietate de metode, 
precum tururi ghidate, discuții-panel, explorare urbană și grupuri de 
lucru.
 Câteva dintre concluziile atelierului care merită reținute: 
• Este nevoie de o strategie coerentă și coordonată de dezvoltare 
urbană la nivelul zonei urbane metropolitane a orașului București, 
precum și de capacitate crescută de planificare la nivel regional 
în domenii precum mobilitate, planificarea suprafeței construite, 
furnizarea de servicii și utilități publice. De asemenea, este nevoie de 
acțiune coordonată, atât la nivel orizontal, între autoritățile publice 
locale (Primăria Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov), 
precum și vertical (la nivel local, regional și național);
• Cooperarea între actorii locali pentru găsirea unor soluții de 
finanțare va avea un rol decisiv în reducerea disparităților la nivelul 
orașului București și a zonei metropolitane, luând în considerare 
poziționarea regiunii București-Ilfov conform PIB și, în consecință, 
reducerea finanțării prin Fondul European pentru Coeziune în 

Atelier “Focus: Bucharest. A transforming city” 

Programul atelierului
Luni, 24 martie 2014:  Perspective asupra zonei urbane metropolitane  
Invitat: Gabriel Pascariu, UAUIM, Coordonator Master Amenajarea 
teritoriului şi dezvoltare regională 
Marți, 25 martie 2014: Participarea în dezvoltarea urbană și dezvoltarea 
cartierelor / Invitați: Nicoleta Chiriță (Centrul de Resurse pentru Participare 
Publică), Grupul de Inițiativă Favorit. 
Miercuri, 26 martie 2014:  Competitivitate și restructurare economică
Vizită Banca Mondială din România / Invitat: Marcel Ionescu-Heroiu, Senior 
Analyst, Banca Mondială din România. 
Joi, 27 martie 2014: Aspecte ale dezvoltării urbane centrale /
Invitat: Prof. Augustin Ioan, UAUIM. 
Vineri, 28 martie 2014: 
Sesiuni interactive Pecha-Kucha: întâlniri cu experți și expunere de proiecte 
și organizații / Invitați: Pierre Bortnowski – PRISPA / Hala Matache; 
Lorin Niculae – Arhipera; Maria Duda – Scenarii urbane – Facultatea de 
Arhitectură, Universitatea Spiru Haret; Raluca Pop – Metrucub; Reini Stadler 
– Urban 2020; Loredana Brumă – Rhabillage; Vera Marin – Association for 
Urban Transition; Simon Hicks & Răzvan Zamfira – Poiana lui Iocan. 
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 La sfârșitul anului 2013 a fost lansat spre consultare publică 
proiectul de ordin pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul. Apariția acestor norme a fost anunțată la momentul 
adoptării Legii nr. 190/2013 privind aprobarea OUG nr. 7/2011, prin 
art. II referitor la normele metodologice de aplicare a legii și de 
elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism. 
Necesitatea acestora fusese semnalată anterior în scopul detalierii 
unor proceduri administrative de aplicare a legii, atât pentru 
stabilirea unei practici unitare în teritoriu cât și pentru clarificarea 
unor neconcordanțe cu alte acte normative cu incidență asupra 
activităților de elaborare, avizare, aprobare și implementare a 
documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. O altă 
cerință a rezultat din completarea succesivă a Legii nr. 350/2001 cu 
noi prevederi privind documentațiile de amenajare a teritoriului, 
deși după apariția acestei legi și până în prezent nu au fost 
elaborate și aprobate metodologii și conținut-cadru pentru astfel de 
documentații iar metodologiile pentru documentațiile de urbanism 
nu au fost actualizate conform completărilor legii. 
 În consecință, prima versiune a normelor metodologice 
supusă consultării publice a fost apreciată ca salutară întrucât 
a urmărit cumularea soluțiilor pentru toate problemele sus-
menționate. Totuși, reacția profesioniștilor din domeniu a atras 
atenția asupra unor obiective pentru care prevederile necesită 
completare sau revizuire în contextul legislației actuale, precum 
intenția de eficientizare a procesului de avizare și aprobare a 
documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. Deși în 
proiectul de norme metodologice se propune reducerea termenului 
de emitere a avizelor la cel mult 30 de zile și introducerea 
procedurii de aprobare tacită în cazul depășirii acestui termen, 
se atrage atenția că Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că 
procedura aprobării tacite nu este aplicabilă în cazul autorizaţiilor 
de construire, certificatelor de urbanism şi documentaţiilor de 

OBSERVAȚII ASUPRA PROIECTULUI DE ORDIN PENTRU 
APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE 
A LEGII NR. 350/2001

Echipa de 
redacție 

APUR
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oportunitate și elaborării PUZ sau taxa de certificat de urbanism 
calculată la suprafața zonei studiate în PUZ. În vederea clarificării 
interpretării prevederilor legii și aplicării acesteia în mod unitar 
în teritoriu, se recomandă includerea în normele metodologice 
de precizări suplimentare și detaliate privind scopul, conținutul 
și procedura de emitere a certificatului de urbanism, avizului de 
oportunitate, precum și a altor avize prevăzute în Legea nr. 350/2001 
(avizul parteneriatului periurban) sau în alte legi cu efecte asupra 
avizării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism 
(avizul coordonator al autorității administrației publice centrale 
competente – în Legea nr. 50/1991). 
 Dat fiind că în forma actuală a legii sau în cuprinsul normelor 
metodologice sunt utilizați termeni de specialitate (zona urbană 
funcțională, strategia de dezvoltare spațială / teritorială) care nu au 
corespondent în Anexa nr. 2 a Legii nr. 350/2001 sau în ghidurile 
metodologice pentru documentațiile de urbanism, se recomandă 
completarea normelor metodologice cu definițiile specifice acestor 
termeni.
 După revizuire și completare, proiectul de norme 
metodologice se aşteaptă să fie supus unei noi consultări publice.

Material bazat pe prelucrarea comentariilor transmise de membrii 
APUR si alţi specialişti

urbanism. În scopul simplificării procedurilor de avizare și reducerii 
duratei acestora, se recomandă extinderea utilizării sistemelor 
informaționale în crearea bazelor de date urbane și în gestionarea 
fluxurilor de date și documentații, precum și crearea de birouri unice 
ca interfață exclusivă între autoritățile publice și solicitanții de avize. 
În plus, se recomandă elaborarea documentațiilor în format digital, 
și transmiterea acestora ca atare spre avizare. Totodată, propunerea 
de înființare a unei comisii de acord unic a fost semnalată ca 
inoportună, cu risc de îngreunare și întârziere a procedurilor de 
avizare, după cum a rezultat și din precedentul creat în baza Legii nr. 
50/1991. 
 Întrucât propunerile privind structura și conținutul-cadru 
al documentațiilor de amenajare a teritoriului au fost indicate 
doar pentru unele dintre acestea (PATZR și PATJ), cu precizarea 
conținutului numai pentru anumite capitole, se recomandă 
elaborarea metodologiilor și conținutului-cadru pentru fiecare 
categorie de documentație în parte, sub formă de ghid, separat de 
normele metodologice de aplicare a legii. 
 Deși în ghidurile metodologice pentru documentațiile 
de urbanism (aprobate în 1999 și 2000) este precizat și conținutul 
documentațiilor pentru avize și acorduri, precum și organismele 
centrale și teritoriale avizatoare, dat fiind că acestea s-au modificat 
între timp, împreună cu cerințele privind emiterea avizelor, este 
necesară actualizarea procedurilor de avizare pentru documentațiile 
de urbanism. Similar, pentru documentațiile de amenajare a 
teritoriului, se recomandă introducerea în ghidurile metodologice 
a conținutului documentațiilor pentru avize și acorduri aferente 
fiecărei autorități avizatoare în parte. Se recomandă ca lista avizelor și 
acordurilor pentru fiecare categorie de documentație să fie stabilită 
de către autoritatea centrală și nu de către autoritățile județene 
sau locale, în caz contrar existând riscul unei avizări incoerente și 
inechitabile a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de 
urbanism, considerabil diferită pentru fiecare unitate administrativ-
teritorială în parte. 
 Un alt aspect pentru care s-a propus completarea normelor 
metodologice a fost semnalat din practica diferită în teritoriu, uneori 
chiar contradictorie, privind emiterea certificatelor de urbanism, 
precum certificatul de urbanism emis în scopul obținerii avizului de 
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 selectie și
prelucrare 

realizate de 
Gabriel

Pascariu

 Ocupaţia de urbanist a fost introdusă prin Ordinul nr. 
1364 din 11/06/2009 privind completarea Clasificării ocupaţiilor 
din România, (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 
25/06/2009 - intrare in vigoare: 25/06/2009) la poziţia 26 cu codul 
214110, în gupa minoră 214, respectiv grupa de bază 2141 (grupa 
majoră 2, subgrupa majoră 21). 

 Codul ocupaţiilor cuprinde 9 grupe majore, iar ocupaţiile 
sunt descrise pe 6 niveluri (6 caractere). Iniţial, aşadar, ocupaţia de 
urbanist a fost inclusă în:
Grupa majoră 2: Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice 
Subgrupa majoră 21: Fizicieni, matematicieni si ingineri
Grupa minoră 214: Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri 
din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn şi materiale de 
construcţii)

Grupa minoră 214 cuprindea la rândul ei 9 grupe de bază, 
dintre care prima – 2141 – se referea la Arhitecţi în urbanistică şi 
amenajarea teritoriului şi cuprindea 10 ocupaţii:
• 214101 - arhitect clădiri
• 214102 - conductor arhitect
• 214103 - arhitect urbanism, peisagistică şi amenajarea teritoriului
• 214104 - arhitect restaurări
• 214105 - consilier arhitect
• 214106 - expert arhitect
• 214107 - inspector specialitate arhitect
• 214108 - referent de specialitate arhitect
• 214109 - proiectant arhitect
• 214110 - urbanist
 În descrierea grupei de bază 2141 se afirma că: “Arhitecţii 
în urbanistică şi amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit, 
comerciale, industriale şi căi rutiere; elaborează schiţe şi planuri 

de detaliu pentru construcţii şi restaurări; identifică şi găsesc cele 
mai bune soluţii privind asigurarea calităţii mediului înconjurător, 
elaborează planuri de amenajare urbanistică şi peisagistică, 
urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfăşurare a activităţilor 
şi diverselor reglementări în vigoare.” 

 Prin HG 1352 din 23/12/2010, privind aprobarea structurii 
Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, se adoptă 
Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor - ISCO 08 publicată 
şi ea în MO, Partea I nr. 894 din 30/12/2010 (intrare în vigoare: 
01/01/2011). În noul sistem de clasificare grupa minoră 214 devine 
grupa minoră 216 - Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri cu 6 
grupe de bază după cum urmează:
• 2161 Arhitecţi constructori
• 2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic
• 2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte
• 2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a 
traficului
• 2165 Cartografi şi topografi
• 2166 Designeri grafică şi multimedia

 În august 2011 se publică Ordinul nr. 856 din 11/07/2011, 
(MO, Partea I nr. 561 din 08/08/2011), privind aprobarea Clasificării 
ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere). Nu 
se produc modificări în grupa minoră 216. “Arhitecţii, proiectanţii, 
topografii şi designerii planifică şi proiectează peisaje, exteriorul 
şi interiorul clădirilor, produse pentru activitatea de fabricaţie şi 
furnizează informaţii pentru comunicare vizuală, publicare şi afişare. 
 Aceştia coordonează activitatea de topografiere pentru a 
determina cu precizie caracteristicile poziţiei geografice, proiectează, 
realizează şi revizuiesc hărţile, dezvoltă şi implementează planurile 
şi politicile pentru controlul utilizării terenului.” Grupa de bază 

Informare cu privire la: Ocupaţia de urbanist şi ocupaţii asociate conform Clasificării ocupaţiilor din România 
(COR) 
Versiune actualizată până la data de: 12/01/2011 [1]
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2164 afirmă că “Proiectanţii din domeniul urbanismului şi de 
sistematizare a traficului dezvoltă şi implementează planuri şi 
politici pentru utilizarea controlată a terenurilor rurale şi urbane şi 
pentru sistemele de trafic. Aceştia coordonează direct cercetări şi 
oferă consiliere cu privire la factorii economici, de mediu şi sociali 
care afectează utilizarea terenurilor şi a fluxurilor de trafic.” Grupa 
cuprinde 2 ocupaţii: 
• 216401 urbanist 
şi
• 216402 arhitect urbanism 

Formal grupa minoră 216 corespunde grupei similare din clasificare 
ISCO-08 , cu observaţia că a fost tradusă eronat. Textul original se 
referă la “Architects, planners, surveyors and designers”, termenul 
de “planner” fiind asimilat în versiunea românească termenului de 
proiectant deşi semnificaţia lui este de URBANIST. În mod similar 
sintagma “Town and traffic planners” corespunzătoare grupei de 
bază 2164 a fost tradusă prin “proiectanţi în domeniul...” când poate 
mai corect ar fi fost “specialişti în planificarea oraşelor şi organizarea 
traficului”. Importanţa acordată ideii de planificare a dezvoltării 
oraşelor şi teritoriului, în textul original rezultă şi din descrierea 
detaliată a ocupaţiei în ISCO-08. Redăm mai jos textul original, care 
descrie sarcinile asociate grupei 2164:

(a) planning layout and coordinating development of urban areas;
(b) compiling and analyzing data on economic, legal, political, 
cultural, demographic, sociological, physical and environmental 
factors affecting land use;
(c) conferring with government authorities, communities and 
specialists in fields such as architecture, planning, social science the 
environment and the law;
(d) devising and recommending use and development of land, and 
presenting narrative and graphic plans, programs and designs to 
groups and individuals; 
(e) advising governments, companies and communities on urban 
and regional planning issues and proposals;
(f) reviewing and evaluating environmental impact reports;

(g) planning layout and coordinating development of urban areas;
(h) planning and the development of land areas for parks, schools, 
institutions, airports, roadways and related projects, and for 
commercial, industrial and residential sites;
(i) planning and advising on routing and control of road traffic and 
public transportation systems for efficiency and safety.
Calsificarea internaţională sugerează trei posibile ocupaţii care 
pot fi incluse în această grupă de bază: land planner (specialist în 
amenajarea teritoriului), traffic planner (inginer de trafic) şi urban 
planner (urbanist).

Conform ultimelor versiuni consolidate ale COR, se mai întâlnesc 
următoarele ocupaţii conexe domeniului urbanismului:
a. în grupa de bază 1223 (din grupa majoră – 12 – conducători în 
domeniul administrativ şi comercial; subgrupa 122 - conducători în 
domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare) conducători în domeniul 
cercetării şi dezvoltării care “coordonează direct activităţile de 
cercetare şi dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizaţii ori 
ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte 
organizaţii sau întreprinderi”, la poziţia 122301 se găseşte ocupaţia 
de arhitect-şef; 
b. în grupa de bază 2162 - arhitecţi în domeniul peisagistic care 
“planifică şi proiectează peisajele şi spaţiile deschise pentru proiecte 
cum ar fi parcuri, şcoli, instituţii, drumuri, zone externe pentru 
amplasamente comerciale, industriale şi rezidenţiale, planifică şi 
monitorizează construcţia, întreţinerea şi restaurarea acestora” 
se găseşte la poziţia 216201 ocupaţia de arhitect peisagistică şi 
amenajarea teritoriului; 
c. categoria / ocupaţia de proiectant apare la numeroase poziţii, cele 
mai apropiate de domeniul urbanismului fiind cele de la poziţiile 
216108 – proiectant arhitect şi 216506 – proiectant inginer geodez; 
d. în grupa de bază 2422 - Specialişti în domeniul politicilor 
administrative care “dezvoltă şi analizează politicile referitoare 
la proiectarea, implementarea şi modificarea operaţiunilor şi 
programelor guvernamentale şi comerciale” apar la poziţiile 242207 
– agent de dezvoltare, 242213 - expert accesare fonduri structurale 
şi de coeziune europene, 242221 – expert / specialist în parteneriat 
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public-privat, 242229 - consilier dezvoltare locală şi regională; 
e. în grupa de bază 2632 - Sociologi, antropologi şi asimilaţi care “se 
ocupă cu investigarea şi descrierea structurii societăţilor, originii şi 
evoluţiei acestora, precum şi interdependenţa dintre condiţiile de 
mediu şi activităţile umane” şi “oferă consiliere cu privire la aplicarea 
practică a rezultatelor lor în formularea politicilor economice şi 
sociale” se găsesc ocupaţiile de analist teritorial (poz. 263204) şi 
cercetător în dezvoltare comunitară (poz. 263207).

Se mai poate observa că faţă de sistemul de clasificare anterior 
celui din 2010, grupa de bază 2511 - cercetători şi asistenţi de 
cercetare în arhitectură şi urbanism cu ocupaţiile distincte: 
251101 - cercetător în arhitectură şi 251102 - asistent de cercetare 
în arhitectură, se modifică, iar cele 2 ocupaţii capătă poziţiile 
216109, respectiv 216110, în cadrul grupei de bază 2161 – arhitecţi 
constructori (sintagma “cercetare în urbanism” dispare!). De 
altfel în vechea versiune exista o grupă minoră (258) destinată 
cercetătorilor şi asistenţilor “de cercetare în ştiinţe economice, 
sociale şi umaniste efectuează studii şi cercetări asupra legităţilor 
fenomenelor şi proceselor economice, interdependenţei ramurilor 
economiei, cercetări asupra factorilor care asigură creşterea 
economică; elaborează studii şi cercetări privind dezvoltarea şi 
evoluţia societăţii, dezvoltarea urbanistică a localităţilor, evoluţia 
alimentaţiei, realităţile societăţii contemporane.” În noua versiune, 
ocupaţiile de cercetare sunt repartizate altfel, dar referirea la 
dezvoltare urbană dispare! 

Termenul de peisagist apare doar în combinaţia peisagist-floricultor 
la poziţia 611205, din grupa majoră 61 – muncitori calificaţi în 
agricultură, subgrupa 611 – grădinari şi cultivatori, grupa de 
bază 6111 - Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi 
legumicultură!

[1]   Pe baza actelor normative şi reglementărilor în vigoare la data 
de 25 aprilie 2014. (sursă legislativă – INDACO Lege-online, http://
www.legenet.indaco.ro/ verificată şi cu http://www.rubinian.com/
cor_1_grupa_majora.php). 
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Versiune preliminară a principiilor de conduită profesională ale Consiliului European al Urbaniştilor (ECTP-CEU)
Pe baza Anexei C din Carta Fondatoare (Carta de la Amsterdam din 1985), actualizată în 2012

 1. Obiectivele ECTP-CEU aşa cum sunt definite în Statutele 
sale, sunt de a colecta, studia şi promova informaţia legată de 
exercitarea profesiunii de urbanist în Statele Membre ale Consiliului 
Europei şi în Instituţiile şi Asociaţiile din care fac parte, de a apăra 
drepturile urbaniştilor şi de a efectua cercetări  pentru a le defini 
îndatoririle. Consiliul acţionează în această direcţie indiferent de 
orice considerent politic, lingvistic sau filozofic. 

 2. Carta de Conduită Profesională stabileşte principiile după 
care se vor ghida toate activităţile profesionale ale membrilor ECTP-
CEU. Toţi membrii sunt chemaţi să ţină cont de prevederile Cartei.

 3. Profesioniştii din domeniul urbanismului se vor comporta 
astfel încât să ridice prestigiul şi reputaţia profesiunii în general şi a 
Instituţiei sau Asociaţiei din care fac parte, în particular. Vor respecta 
şi ridica nivelul eticii profesionale din Instituţiile sau Asociaţiile din 
ţările în care îşi exercită activitatea.

 4. Fiecare Institut sau Asociaţie va elabora propriul său Cod 
de Conduită Profesională şi va fi responsabil de a urmări respectarea 
Codului de către membrii săi. Acesta va cuprinde următoarele 
Principii, la care subscriu toţi Urbaniştii din Europa: 

 5. Profesioniştii din domeniul urbanismului:

a. vor acţiona cu integritate şi onestitate acordând o maximă 
consideraţie intereselor comunităţii;

b. vor exercita o judecată profesională independentă şi la nivelul 
maxim al abilităţilor şi înţelegerii lor;

c. vor menţine un nivel ridicat de competenţă profesională de-a 
lungul carierei lor profesionale prin dezvoltare profesională continuă, 
inclusiv prin solicitarea sprijinului Instituţiei sau Asociaţiei din care 
fac parte; 

d. îşi vor sprijini personalul în scopul dezvoltării şi menţinerii 
competenţelor acestuia, al extinderii nivelului de cunoaştere, 
experienţă şi al abilităţilor tehnice;

e. se vor baza strict pe capacitatea lor profesională pentru a obţine 
lucrări şi nu prin înlăturarea altui practicant şi va notifica întotdeauna 
un practicant care a fost angajat într-o lucrare, atunci când o preia 
pentru a o continua;

f. vor delega cu grijă şi atenţie diferitele responsabilităţi,  către 
angajaţi, clienţi, colegi şi alţii; 

g. nu vor face discriminări pe bază de rasă, gen, orientare sexuală, 
crez, religie, handicap sau vârstă şi vor promova egalitatea de şanse;

h. vor respect alte profesiuni din domenii conexe, vor colabora cu 
ele şi vor căuta să le folosească expertiza ori de câte ori aceasta 
corespunde naturii sarcinii pe care o au de îndeplinit;

i. nu vor afecta prin acţiunile lor, reputaţia profesiunii sau a 
Consiliului European al Urbaniştilor 

 6. În mod special, membrii nu vor întocmi sau subscrie la 
declaraţii sau rapoarte care sunt contrare opiniei lor profesionale de 
bună credinţă (bona fide) şi nu vor intra cu bună ştiinţă în contracte 
sau acorduri care le-ar solicita acest lucru. Toate activităţile 
membrilor vor fi legale, decente, oneste şi de bună credinţă şi vor 
trebui să evite exagerări, arătând respect faţă de alţi membri.

Traducere după textul original în limba engleză preluat de pe pagina 
ECTP-CEU http://www.ceu-ectp.eu/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=283&catid=1.

A fost menţinută grafia originală. Termenul de Institut se referă la organizaţii 
profesionale în domeniu şi nu la companii de proiectare – cercetare.
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1. Europa are nevoie de oraşe şi regiuni (teritorii) care să fie puternice 
şi adecvate pentru a fi locuite. Totuşi, dimensiunea şi ritmul schimbării 
pun o presiune inacceptabilă asupra solului, aerului şi resurselor de 
apă. De aceea, viitorul dezvoltării Europei trebuie să fie:
• Bazat pe valorile echităţii şi dreptăţii
• Incluziv pentru toţi cetăţenii, ţinând cont de nevoile şi aspiraţiile 
lor locale
• Durabil, sub aspectul impactului asupra ecosistemelor naturale şi 
umane şi 
• Integrat de-a lungul graniţelor şi la nivelul intereselor locale

2. Există un pericol real ca acestor provocări să nu li se facă faţă dacă 
politicile publice sunt gândite pe termen scurt şi sunt fragmentate. 
Pentru ca Europa să aibă o economie durabilă şi societăţi drepte 
şi echitabile este nevoie de o planificare spaţială eficace. Această 
Cartă stabileşte prin urmare, Viziunea amenajării teritoriului şi 
urbanismului european şi Angajamentele tuturor urbaniştilor de a 
îndeplini această viziune.

3. Viziunea viitoarelor oraşe şi regiuni (teritorii) europene se bazează 
pe o reţea de oraşe şi regiuni (teritorii) care:
• vor contribui la bunăstarea şi calitatea vieţii tuturor; 
• vor creşte constant în competitivitate, prin acţiuni complementare 
şi cooperare; 
• vor păstra bogăţia şi diversitatea culturală moştenite de-a lungul 
timpului;
• vor fi mai strâns conectate social şi cultural; 
• vor integra dezvoltarea ecosistemelor naturale, prezervând bio-
diversitatea şi făcând faţă schimbărilor climatice.
4. Urbaniştii se disting prin primul lor Angajament şi anume cel de a 
lucra în beneficiul publicului şi pentru interesele pe termen lung ale 
societăţii. Diversitatea Europei este reflectată de această Cartă, care 
nu susţine un anumit sistem în particular. Carta subliniază valorile 

Carta Amenajării Teritoriului şi Urbanismului European 
Barcelona 2013 / O viziune pentru oraşele şi regiunile 
(teritorii) din Europa secolului al 21-lea
APEL LA ACŢIUNE

traducere  
echipa de 

redacție 
APUR
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potenţiale ale urbanismului ca un instrument de acţiune creativă 
indiferent de cadrul / sistemul administrativ în care este operaţional.
5. Urbaniştii sunt gardienii viitorului Europei. Pentru a îndeplini 
acest rol este esenţial ca urbaniştii să caute să fie lideri ai schimbării 
în societate, care să conducă către un viitor durabil şi mai sigur al 
Europei. De aceea, ei trebuie să aibă o triplă agendă pentru a susţine 
Europa în nevoia de a face faţă provocărilor cu care se confruntă 
prin:
• Acordarea de sprijin pentru acţiunile de asigurare a viitorului 
comunităţilor europene; 
• Asocierea cu cei care au scopuri comune în planificarea dezvoltării 
Europei;
• Acţionarea prin activitatea membrilor săi, în scopul realizării 
Viziunii pentru comunităţile, oraşele, regiunile (teritoriile) Europei, 
în ansamblu.
6. Carta Amenajării Teritoriului şi Urbanismului European este 
un APEL LA ACȚIUNE, la toate nivelurile societăţii civile, incluzând 
autorităţi administrative, mediul de afaceri, învăţământul, sectorul 
ONG, grupurile de interes comunitar şi mai ales cetăţenii în mod 
individual. O planificare spaţială eficace este esenţială pentru viitorul 
unei Europe cu o dezvoltare economică echilibrată, un nivel crescut 
al dreptăţii sociale şi cu ecosisteme vitale. Componentele acesteia 
trebuie să fie cuprinse în politicile publice ale tuturor nivelurilor 
teritoriale de guvernare / administrare.

ROLUL URBANISMULUI

BUNASTAREA ECONOMICA
1. Bunăstarea economică este influenţată de două forţe principale: 
globalizarea şi specializarea locală şi regională. Aceasta înseamnă că 
oraşele şi regiunile noastre sunt responsabile atât pentru schimbarea 
condiţiilor locale şi externe care decurg din volatilitatea economiei 
globale. Viziunea noastră este a unei Europe care promovează o 
competitivitatea economică durabilă şi puternică.

2. De aceea este necesar un echilibru între factorii locali şi externi 
care generează în mod curent aceste schimbări. Crearea unor medii 
plăcute, sănătoase şi sigure pentru a trăi şi munci va contribui la 

creşterea atractivităţii lor pentru activităţi economice viitoare. Un 
avantaj competitiv semnificativ se obţine prin planuri care valorifică 
din plin capitalul cultural şi natural al oraşelor şi le promovează 
unicitatea şi diversitatea, contracarând astfel impactul omogenizator 
al activităţilor corporatiste globale.

3. Distanţele de deplasare pentru muncă oferta pentru zone 
rezidenţiale devin tot mai extinse. Ariile de servire ale oraşelor 
devin tot mai mari şi azi 60% din populaţia Europei trăieşte în 
zone metropolitane. Mega-regiunile devin astăzi forţa economică 
principală a Europei. Dezvoltarea oraşelor nu mai poate fi astfel, 
planificată în mod izolat. De aceea Oraşele şi Regiunile (Teritoriile) 
trebuie să coopereze pentru a-şi menţine şi spori avantajele lor 
competitive, în funcţie de conjunctura locală. Aceasta poate lua 
forma:
• unei asocieri de oraşe cu specializare similară, care obţine 
vizibilitatea, dimensiunea şi productivitatea necesare pentru a fi 
global competitive, prin cooperare funcţională şi organizaţională; 
• unei conexiuni între oraşe cu specializări diferite, în scopul de a se 
completa reciproc şi de a direcţiona finanţarea proiectelor publice 
între ele în raport de specializare; 
• unei reţele de oraşe inter-conectate într-un sistem flexibil de 
schimb de bunuri şi servicii sau care împărtăşesc interese economice 
şi / sau culturale comune, astfel încât să îşi sporească capacităţile şi 
profilul şi implicit avantajele lor competitive sau 
• a unei acţiuni complementare de promovare şi abordare integrată 
a viitorului comunităţilor rurale ale Europei. 

CALITATEA VIETII

4. Urbanismul deţine potenţialul susţinerii calităţii vieţii în oraşele 
şi regiunile (teritoriile) Europei fie că este vorba de marile regiuni 
metropolitane (ex: Londra sau Paris) sau arii rurale izolate şi 
comunităţi insulare (ex: Norvegia şi Malta). Estompează efectele 
adaptându-se la ameninţările urbanizării rapide, ale inegalităţilor 
sociale în creştere şi ale pierderii ecosistemelor vitale, în speciale 
din cauza schimbărilor climatice. Ţine piept provocărilor induse 
de globalizare precum omogenizarea culturală în creştere şi 
îmbătrânirea populaţiei europene.
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abordare integrată a peisajului (inclusiv a resurselor de patrimoniu 
natural şi cultural) în politicile de planificare spaţială este esenţială 
pentru a asigura valoarea culturală, socială, economică şi ecologică. 
Implicarea publică activă în dezvoltarea peisajelor, democraţia 
participativă reprezintă un factor esenţial de garantare a suportului 
public pentru politicile de dezvoltare a peisajului. 

8. Dezvoltarea durabilă presupune întreţinerea, ameliorarea şi 
crearea de resurse naturale care se regăsesc în oraşele noastre şi 
cărora le aduc beneficii. Aceasta implică: 
• folosirea înţeleaptă a resurselor, în special reducerea consumului 
resurselor naturale ne-regenerabile de teren, aer şi apă şi 
promovarea unei utilizări corelate cu nevoile reale şi nu pur şi 
simplu cu cererea de consum;
• protecţia sporită a oraşelor împotriva poluării şi degradării şi 
împotriva riscului dezastrelor naturale, astfel încât să îşi poată 
păstra calitatea mediului
• atingerea unui nivel fără precedent al eficienţei în producerea 
şi folosirea energiei şi cu prioritate creşterea folosirii surselor de 
energie regenerabilă 
• o abordare auto-suficientă în procesarea şi refolosirea deşeurilor, 
eliminând exportul acestora către alte comunităţi locale sau din 
afara ţării

9. Gândirea eco-sistemică trebuie dezvoltată prin teoria şi practica 
planificării spaţiale, prin cercetare şi educaţie care recunosc 
valoarea resurselor naturale, a biodiversităţii, a energiilor, a apei, a 
gestionării deşeurilor şi limitează şi combate efectele schimbărilor 
climatice, care sunt deja evidente 

5. Această Cartă a Amenajării Teritoriului şi Urbanismului European 
promovează o viziune bazată pe Oraşe şi Regiuni (Teritorii) Conectate 
şi Integrate, care:
• asigură conexiuni eficiente şi eficace între activităţi urbane 
individuale, reţele de infrastructură şi tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiei;
• evidenţiază particularitatea oraşelor şi regiunilor (teritoriilor) 
şi reduce tendinţa lor de omogenizare şi de fragmentare a formei 
urbane, prin respectarea diversităţii culturale şi sociale;
• localizează activităţile umane în centrele de oraş şi inversează 
tendinţa de expansiune periferică în periurban, care acaparează arii 
naturale şi rurale;
• creează noi infrastructuri şi moduri de transport care nu încurajează 
modelele care dispersează activităţile, militante împotriva modelelor 
durabile de transport şi creează o mai mare libertate de alegere a 
modului de deplasare; şi
• asigură o mai mare ofertă de locuire complementar unor servicii 
educaţionale, comerciale, culturale, recreaţionale accesibile 
pentru cetăţeni şi însoţite de un puternic sentiment de identitate 
comunitară, al proprietăţii şi securităţii

6. La baza acestei idei stau Implicarea şi Abilitarea Comunităţilor. 
Sistemele de guvernanţă urbană nu trebuie limitate la opinia sau 
voturile locuitorilor mai influenţi sau ale intereselor puternice 
de afaceri. Nevoile grupurilor marginalizate şi excluse trebuie 
recunoscute. Noi sisteme de reprezentare şi participare sunt 
necesare pentru a crea “alianţe urbane” necesare reinventării 
oraşelor existente, prin
• asigurarea de noi forme de acces la informaţie
• promovarea unei implicări crescute a reţelelor de “cetăţeni activi”
• susţinerea democraţiei locale şi a delegării de puteri comunităţilor

CALITATEA MEDIULUI

7. Calitatea mediului este esenţială pentru garantarea coeziunii 
sociale şi culturale şi contribuie la competitivitatea economică. 
Menţinerea ecosistemelor este de asemenea o precondiţie pentru 
supravieţuire. Biodiversitatea trebuie protejată şi conservată. O 
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ANGAJAMENTUL URBANIŞTILOR 

Urbaniştii europeni, indiferent de rolul lor, îşi iau următoarele 
angajamente pentru a implementa Principiile enunţate în această 
Cartă. În aceste acţiuni ei îşi asumă respectarea Codului de Conduită 
Profesională al Urbaniştilor Europeni.

Urbanistul îşi asumă conducerea schimbării prin:
• Înnoirea spiritului Perspectivei Dezvoltării Spaţiale Europene 
pentru a crea o Viziune spaţială comună în scopul dezvoltării durabile 
a continentului european şi al interpretării adecvate a directivelor, 
politicilor şi programelor europene;
• Conceperea de strategii şi planuri locale pentru toate comunităţile 
europene în scopul combaterii efectelor urbanizării rapide, 
schimbărilor climatice, sărăciei şi inegalităţii în creştere; şi
• Promovarea programelor europene de Regenerare Rurală şi Urbană 
şi o mai mare auto-suficienţă a comunităţilor, care vor conferi o nouă 
prosperitate şi creştere economică, precum şi garantarea accesului 
la apă, energie şi hrană.
Urbanistul îşi asumă susţinerea unui proces de decizie fundamentat 
prin:
• Analizarea, monitorizarea regulată şi actualizarea condiţiilor 
existente, a tendinţelor şi scenariilor privind nevoile pe termen 
lung, managementul cererii şi luarea în considerare a contextului 
geografic mai larg;
• Asigurarea accesului la date disponibile şi împărtăşirea rezultatelor 
din experienţa practică şi din cercetare prin angajamentul amplu şi 
critica constructivă care permit sintetizarea informaţiei formale 
şi informale, incluzând sursele locale de cunoaştere culturală şi 
comunitară; şi 
• Contribuţia la educare şi instruire, susţinând şi evaluând dezvoltarea 
profesiei de urbanism în Europa.
Urbanistul îşi asumă dezvoltarea de viziuni spaţiale care:
• Se încadrează în contextul reţelelor regiunilor metropolitane 
şi urbane europene şi în cel al tendinţelor globale în paralel cu 
elaborarea alternativelor bazate pe particularităţi locale care 
integrează agenda rurală şi urbană;
• Extind libertăţile de alegere şi oportunităţile pentru toţi, în 
special pentru cei cu nevoi speciale sau pentru grupuri şi persoane 

marginalizate şi dezavantajate;
• Protejează şi îmbunătăţesc cadrul natural şi ecosistemele sale 
şi promovează excelenţa în designul urban pentru a crea locuri 
mai bune care prezervă patrimoniul natural şi construit pentru 
generaţiile viitoare.
Urbanistul este hotărât să acţioneze pentru rezolvarea conflictelor 
şi colaborare prin: 
• Sprijinirea autorităţilor civile şi a democraţiilor participative în 
realizarea și facilitarea unui dialog semnificativ între părţile aflate 
în conflict; 
• Coordonarea diferitelor niveluri teritorial şi sectoriale pentru a 
asigura parteneriate, implicare şi suport pentru toate structurile 
administrative, luând în considerare aspectele economice, 
ecologice, sociale şi culturale ale dezvoltării durabile; şi 
• Adoptarea unor abordări care nu sunt constrânse artificial de 
cerinţe prevalente cu caracter administrativ şi care sunt eficiente şi 
eficace inclusiv sub aspectul accesului la finanţări europene şi din 
terţe surse.

Autorii
Vincent Goodstadt 
Luc-Emile Bouche-Florin 
Paulo Correia 
Ilustraţia
Yves Fauvel
ECTP-CEU
The European Council of Spatial Planners 
Le Conseil Européen des Urbanistes 
Consiliul European al Urbaniştilor
Septembrie 2013

Textul rezumatului Cartei este preluat de pe http://www.ceu-ectp.
eu/index.php?option=com_content&view=article&id=283&cat
id=1. Traducerea are la bază versiunea în limba engleză, versiune 
în care este publicat rezumatul (The Charter of European Planning- 
Illustrated Executive Summary (2013))
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EVENIMENTE 2014: URBANISM, PEISAGISTICĂ ,GEOGRAFIE, PATRIMONIU
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REAL CORP 2014 19th International Conference on Urban Planning
and Regional Development in the Information Society
“PLAN IT SMART! Clever Solutions for Smart Cities”
21-23May 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? 
http://www.corp.at/index.php?id=80

LE:NOTRE Landscape Forum 2014
25-28 May 2014, Sarajevo, Serbia
Sarajevo - Unity in Diversity
http://www.le-notre.org/landscape_forum/landscape-forum-
public-2014.php
Cultures, meanings and landscapes in transition 
The four established thematic groups will continue their work in the 
exploration of the Sarajevo landscape 
1. Urban growth and peri-urban sprawl
2. Sustainable tourism
3. Heritage and identities
4. Rural fringe
Target Groups
The Forum aims to provide a discussion platform for a wide range 
of landscape issues at a European and global level. Target groups 
include
• researchers and practitioners from landscape architecture 
and related disciplines (including architecture, arts, geography, 

agricultural sciences, dendrology, economics, environmental 
psychology, forestry, hydrology and water management, IT, 
archeology, ecology, regional planning, social anthropology, 
sociology, tourism, urban design, etc.),
• academics and educators involved in teaching and research from 
many different disciplinary perspectives,
• members of public institutions or authorities and NGOs,
• doctorate and masters students from landscape architecture and 
related disciplines

Resilient Cities 2014 - Annual Global Forum on Urban Resilience 
and Adaptation
29 to 31 May 2014 in Bonn, Germany
Where local impacts find a world of solutions 
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2014/about/
For the fifth time “Resilient Cities 2014 - Annual Global Forum on 
Urban Resilience and Adaptation” will be taking place from 29 to 31 
May 2014 in Bonn, Germany. Resilient Cities is the global platform for 
urban resilience and climate change adaptation, organized by ICLEI 
– Local Governments for Sustainability and co-hosted by the World 
Mayors Council on Climate Change and the City of Bonn, Germany.

‘BECOMING LOCAL’ - The atomising society and public space – the 
case of post-socialistic territories - (AESOP) Thematic Group – 
Public Spaces and Urban Cultures Annual Meeting - 
 11-14 June 2014, Bucharest, Romania
Ion Mincu University of Architecture and Urbanism, Bucharest, 
Romania 
http://becominglocalbucharest.ro/ 
Ion Mincu University of Architecture and Urbanism will host a four-
day annual meeting of the AESOP thematic group of Public Spaces and 
Urban Cultures in Bucharest, Romania. The meeting is a second one 
under ‘Becoming Local’ theme, following an inspiring first meeting in 
Istanbul in November 2013. The aim of the ‘Becoming Local’ series 
is to share international, interdisciplinary and transdisciplinary 
perspectives in studies of public spaces and urban cultures.
The objective of Bucharest meeting is to debate locally present issues 
within a broader context of the post-socialistic communities across 
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Europe and wider. The field-visits, presentations and discussions 
of high quality work of scholars and practitioners working on the 
theme aim to offer an insight into the topic as well as provide 
valuable sources of inspiration for further improvements of both 
theoretical and practical approaches in the field.
Preliminary Meeting Schedule
Wednesday – June 11th 2014 – Arrivals & Introductory session
Thursday – June 12th 2014 – Field trip and discussions
Friday – June 13th 2014 – Workshops and panel discussion
Saturday – June 14th 2014 – Sum up & Departures

Regen Europe Part of the International Festival for Business 2014
25 –26 June 2014, Liverpool, UK
http://www.regen-europe.com/index.html
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

International Seminar on Urban Form
3-6 July 2014 Porto, Portugal 
http://isuf2014.fe.up.pt/
The 21st International Seminar on Urban Form - ISUF2014, hosted 
by the Faculty of Engineering of the University of Oporto, will take 
place in Porto, Portugal, from 3 to 6 July 2014. 
The theme of the conference is Our common future in urban 
morphology. It reflects the key role of environment in the debate on 
the physical form of cities. But it also evokes the need to identify what 
are the fundamental issues that should be placed on the agenda of 
urban morphology for the next years. Indeed, Our common future 
in urban morphology must involve a careful reflection on what 

should be our contribution as urban morphologists, how it could be 
part of wider integrated research on cities, and how this could be 
applied in day-to-day practice. 
The Organizing Committee of ISUF2014 would like to invite you to 
share your research work with us, submitting an abstract to one of 
the following themes:
• Urban morphological theory (Chair: Michael Conzen)  
• Urban morphological methods and techniques (Chair: Karl Kropf) 
• The evolution of urban form (Chair: Terry Slater)  
• Agents of change (Chair: Michael Barke) 
• Revisiting urban morphological classics (Chair: Giancarlo   Cataldi) 
• Multidisciplinarity in urban morphology (Chair: Teresa   Marat-
Mendes) 
• Comparative studies of urban form (Chair: Jeremy Whitehand)  
• Integrated approaches (Chair: Kai Gu)  
• Teaching urban form (Chair: Peter Larkham)  
• The relations between research and practice (Chair: Ivor   Samuels)

AESOP, Annual Congress “From control to co-evolution”
9 –12 July 2014, Utrecht / Delft, The Netherlands
http://aesop2014.eu/
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.
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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. European 

Urban Summer School (EUSS)
1st-8th September 2014, Tours, France 
http://euss2014.webs.com/
In 2010 AESOP launched a new annual event: the European Urban 
Summer School (EUSS) for young professionals. AESOP wanted to 
bring together young professionals and experienced academics and 
practitioners across Europe to discuss planning issues. 
The concept does not involve economic profit. The European Urban 
Summer School should be a platform of debate and exchange and 
should be run on as low as possible fee for participants. Tutors do 
not get any fee for their work. 
AESOP decided to invite European partners from planning 
organizations to cooperate in this project. In 2012 the folowing 
organsations have joined EUSS: European Council of Spatial 
Planners (ECTP-CEU), International Federation for Housing and 
Planning (IFHP), International Society for City and Regional Planners 
(ISOCARP). 
The terms urbanization, deforestation, globalization, lack of 
public transportation, lack of heritage conservation, over energy 
consumption, ecological degradation, environmental extinction 
and so on are today’s realities which can be felt in every part of the 
world. Thus, they create a common experience in planning issues 
which may lead to a better understanding for planners from all over 
the world to exchange ideas and tackle the global problematic. 
The European Urban Summer School (EUSS) for young professionals 
and academics, launched basically in 2010 by AESOP is hosted 
annually by one of the European Higher Education Establishments. 

This year Ecole Polytechnique de l’Université de Tours-Département 
Aménagement (EPU-DA) is organizing the 5th summer school from 
1st to 8th September 2014 in Tours (France) to create a platform to 
discuss these issues. 
This school with series of seminars and workshops is aiming to bring 
together young planners and academics to benefit from a worldwide 
creativity. The target is to create a platform for every participant 
to contribute to practical intervention in real time projects and 
exchange ideas in an international context with other students and 
professionals. It would be an effort to create a friendly environment 
in which every individual can discuss and transfer his/her knowledge 
to one another.

50th ISOCARP International Planning Congress
“Urban Transformations - Cities andWater”
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.WaterManagement
5.Environment, Ecosystem and Climate Change
6.Ports, Transportation and Infrastructure

Planning Africa - Making Great Places
19-22 October 2014
http://www.sapi.org.za/
Durban, South Africa 
The 6th Planning Africa Conference will be held in Durban, eThekwini 
on 19-22 October 2014. The conference will build on the outcomes 
of previous conferences relating to the role of planners and the 
value of planning in the development and growth of South Africa in 
particular and the African continent more broadly. 
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ANUNȚ
Echipa de cercetare formată din urb. Andreea Udrea, arh. Ilinca 
Păun Constantinescu. arh. Irina Calotă, arh. Toader Popescu 
demarează, prin Asociația pentru Tranziție Urbană (ATU) și prin 
Ordinul Arhitecților Filiala București, un proiect cultural menit să 
completeze un pasaj important al prestigiosului trecut al arhitecturii 
și urbanismului românesc, prin cercetarea și promovarea operei 
personalității culturale a lui Cincinat Sfințescu.
Proiectul este susținut de Asociația Profesională a Urbaniștilor din 
România – APUR, Revista „Urbanismul-serie nouă” editată de Registrul 
Urbaniștilor din România, Asociația Profesională a Geografilor din 
România – APGR, Ideogram Studio, birou de arhitectură și Urbanesc 
/ țesătură citadină cu restaurant, cafenea, concept store și spațiu de 
evenimente culturale, și este finanțat de Uniunea Arhitecților din 
România și de Ordinul Arhitecților din România.

„Cincinat Sfințescu-întemeietor al urbanismului românesc și reputat profesor al Școlii de Arhitectură din București”

APEL
Proiectul Sfințescu adună, organizează, transmite fidel și apoi 
interpretat teoretic o arhivă care trebuie să devină pilon esențial 
al oricărei cercetări asupra istoriei arhitecturii, urbanismului și 
disciplinelor tehnice românești și a relațiilor dintre acestea de-a 
lungul timpului. Acesta va deveni un proiect din categoria „digital 
humanities” și se va transforma treptat într-un muzeu virtual C 
Sfințescu, bineînțeles open-source. Vom aduna la un loc documente 
și informații legate de întreaga viață și activitate a marelui urbanist. 
Prin urmare, vrem să împrumutăm imagini și amintiri pe care 
să le găzduim pe acest site-muzeu, sub indexări care vor conține 
informații despre surse și detalii ale obiectelor / amintirilor și facem 
apel la bunăvoința celor care dețin orice fel de materiale originale 
/ sau copii, informații, însemnări, notițe de curs, amintiri legate de 
Cincinat Sfințescu, familia, colegii sau studenții săi.

persoane de contact: 
Andreea Udrea     andreea.udrea@uauim.ro 
Ilinca Păun Constantinescu ilincapaun@yahoo.com
Irina Calotă  icalota@yahoo.com
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Activități în care APUR a fost implicat sau reprezentat prin membrii săi în perioada ianuarie-aprilie 2014:

Concursul ”Reinvent your N.E.S.T.”

Expoziție ”Promoţia 2013 a masterelor facultăţii de urbanism” -  

Expoziție”O decadă de planificare spaţială în România” - 28 februarie - 9 martie

Dezbatere profesională cu tema ”Planul Urbanistic General, instrument strategic de dezvoltare spațială” – 1 martie

Conferinţa Naţională: Spaţiu Public şi Mobilitate Urbană – 7 martie

Conferința UrbanConcept Sinaia – 13 martie

Reacții la ”Proiectului de ordin pentru aprobarea normelor de aplicare a legii 350/2001” - 

Consultări pentru ”Proiectul de lege a turismului” – 15 aprilie

Atelier “Focus: Bucharest. A transforming city” – 24 – 28 martie

Forumul Urban Mondial Medellin, Columbia – 6 – 11 aprilie

Finalizare norme tehnice terenuri RUR

Asociere cu ATU la concursuri de acordare de finanțare de proiecte OAR, UAR, AFCN pentru „Proiectul Sfințescu”

APUR
Asociația Profesională a 
Urbaniștilor din România


