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COMUNICAT AL ASOCIAȚIEI PROFESIONALE A URBANIȘTILOR DIN 
ROMÂNIA (APUR) 

 

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR 

8 iulie 2016 

Locul desfășurării: „La Firul Ierbii” (Splaiul Unirii 160) 

 

În data de 8 iulie 2016, cu sprijinul inițiatorilor proiectului La firul ierbii, a fost organizată 
Adunarea Generală a Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România (APUR).  

În prima parte a zilei s-a desfășurat Adunarea Generală propriu-zisă, în care s-au discutat 
diferite probleme organizatorice ale asociației, iar în cursul după-amiezii a avut loc un 
eveniment asociat, cu tema: Comunitatea profesională a specialiștilor în urbanism – și care 
a inclus trei ateliere de lucru / dezbateri cu sub-temele: specialiștii și comunitatea, specialiștii 
și dezvoltarea imobiliară, specialiștii și administrația publică. 

Adunarea Generală a fost declarată statutară, fiind prezenți, direct sau prin delegați, 81 din cei 
131 de membri ai asociației. Pe parcursul adunării au fost rostite de cuvinte de salut din partea 
unor membri-invitați, în care au fost subliniate mai multe aspecte de interes pentru activitatea 
specialiștilor în urbanism și amenajarea teritoriului: 

- D-na arh. Mihaela Vrabete, secretar de stat MDRAP, a subliniat deschiderea 
ministerului pentru colaborarea cu APUR și cu alte asociații profesionale pentru 
rezolvarea unor teme prioritare din domeniu. 

- D-na dr. ing. Diana Culescu, președintele Asociației Peisagiștilor din România (AsoP), 
a exprimat dorința de colaborare între AsoP și APUR pe teme care privesc gestiunea 
peisajului și a spațiilor verzi. 

- D-l Prof. dr. arh. Alexandru Sandu, președinte de onoare APUR și președinte al 
Registrului Urbaniștilor din România a atras atenția asupra problemelor acute cu care 
se confruntă atât domeniul cât și instituția pe care dumnealui o conduce în prezent. 

În deschiderea adunării, președintele asociației a prezentat raportul cenzorului pe anul 2015 
și raportul cu privire la activitatea asociației în perioada martie 2015 – iulie 2016, ambele fiind 
aprobate în unanimitate. 

Au fost de asemenea discutate condițiile primirii în asociație a membrilor stagiari – cei cu 
experiență profesională sub trei ani. Astfel, s-a stabilit că membrii stagiari vor fi supuși 
aceleiași proceduri de primire ca și membrii asociați, urmând ca la împlinirea celor 3 ani de 
experiență profesională să fie realizată o nouă evaluare a activității profesionale a 
candidatului, pe baza căreia Consiliul Director va decide acordarea statutului de membru 
asociat cu drepturi depline. Membrii stagiari au aceleași drepturi ca și membrii asociați, cu 
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excepția faptului că nu pot fi aleși în Consiliul Director sau în Comisia de Cenzori. Cotizația 
anuală a membrilor stagiari a fost stabilită la valoarea de 20 RON. 

În ceea ce privește procedura de alegeri (ce va fi aplicată odată cu Adunarea Generală din 
2017), s-a decis ca înscrierea unui membru în buletinul de vot pentru Consiliul Director să se 
facă numai în urma unei candidaturi exprimate public și asumate de către acel membru. 
Procedura efectivă de depunere a candidaturilor a fost delegată Consiliului Director și va fi 
stabilită în luna septembrie a.c. 

A fost aprobată de asemenea, în unanimitate, constituirea unui fond de premiere al asociației, 
susținut din donații, care să fie folosit de către APUR în acordarea de premii (inclusiv Premiul 
de Excelență „Mihai Alexandru” pentru Tineri Cercetători în Urbanism). 

O ultimă discuție organizatorică a fost centrată asupra problemei constituirii unor filiale 
regionale ale asociației, având în vedere faptul că, de exemplu, în regiunea Centru asociația 
numără peste 10 membri. Decizia cu privire la acest aspect a fost însă amânată, fiind nevoie 
de clarificări juridice și legislative cu privire la condiționările impuse de statutul de „filială” 
care implică personalitate juridică, spre deosebire de alte forme de organizare de tip 
„sucursală” sau „birou teritorial”, care ridică mai puține probleme. 

În a doua parte a evenimentului, atelierele tematice au fost precedate de o prezentare – făcută 
de secretarul general al asociației - a priorităților strategice ale asociației - urmată de 
discutarea acestora. Astfel, a fost propusă și acceptată o structură departamentală a asociației 
compusă din trei departamente: 

• Departament pentru proiecte și publicații. 

• Departament pentru comunicare și PR. 

• Departament profesional. 

În urma centralizării formularelor distribuite membrilor prezenți, participanți la adunare, 
prioritățile strategice ale asociației au putut fi ierarhizate după cum urmează: 

1. Susținerea specialiștilor implicați deja în administrația publică la nivel central, 
județean și local din România. 

2. Organizarea de conferințe, seminarii, mese rotunde, cu implicarea largă a 
membrilor APUR, dar și a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, 
a universităților și centrelor de cercetare din domeniu sau a unor companii private 
interesate. 

3. Formularea de propuneri de strategii, regulamente, proceduri menite a facilita 
procesul administrativ în domeniu. 

4. Sprijinirea implicării membrilor APUR în comisii de specialitate, la nivel central 
sau local, în domenii conexe urbanismului (mediu, combaterea sărăciei, cultură – 
patrimoniu etc.). 

5. Realizarea de parteneriate cu alte asociații profesionale din domenii conexe, în 
vederea promovării reciproce și a organizării unor evenimente comune. 

6. Realizarea de programe de formare profesională continuă pentru funcționarii 
publici din administrație. 



Comunicat APUR / iulie 2016  3 

7. Publicarea de rapoarte ale evenimentelor organizate - sinteză a concluziilor 
enunțate de participanți, cu exprimarea pașilor următori necesar a fi realizați 
pentru atingerea obiectivelor inițiale propuse. 

8. Susținerea participării membrilor APUR la conferințe naționale și internaționale 
pe teme diverse. 

9. Implicarea asociației, ca lider de consorțiu / partener / colaborator, în proiecte 
culturale și comunitare cu finanțare nerambursabilă. 

10. Publicarea unei reviste științifice de specialitate, indexată BDI. 

Pe parcursul dezbaterilor și discuțiilor au fost formulate o serie de observații, evidențiindu-se 
următoarele elemente ca având o importanță majoră în dezvoltarea asociației pe termen scurt 
și mediu: 

• Creșterea numerică a organizației – prin atragerea de noi membri. 

• Construirea de parteneriate – cu alte asociații din domenii conexe urbanismului și 
amenajării teritoriului, dar și parteneriate media în vederea unei mai bune 
diseminări a activităților asociației și a creșterii vizibilității acesteia. 

• Implicarea în probleme de natură legislativă, atât direct prin realizarea de ghiduri 
și alte propuneri de modificare sau clarificare a legislației în domeniu, cât și 
indirect prin exprimarea unor puncte de vedere cu privire la activitățile 
administrației centrale sau ale administrațiilor publice locale în domeniu, astfel 
încât asociația să joace și un rol de watchdog. 

• Abordarea problemei specialiștilor din administrația publică locală, afectată în 
prezent de o de-profesionalizare accentuată, prin susținerea specialiștilor implicați 
deja în administrație și organizarea de cursuri de formare profesională continuă 
pentru aceștia. 

• Îmbunătățirea vizibilității asociației și a comunicării, atât în rândul membrilor săi, 
cât și în exterior, cu scopul de a crește prestigiul și recunoașterea domeniului și 
profesiunii. Acțiunile vizate în acest sens sunt realizarea unui forum online pentru 
a susține dezbaterile între membrii asociației pe diferite probleme, organizarea de 
evenimente cu teme diverse care să sporească vizibilitatea asociației și facilitarea, 
prin parteneriate media, a existenței unei rubrici a asociației în diverse publicații 
de profil. A fost discutată și posibilitatea de a desemna un membru al asociației ca 
fundraiser, pentru obținerea de sponsorizări, urmând ca acesta să fie remunerat 
procentual, funcție de încasările și beneficiile aduse asociației. 

 

Atelierele tematice din a doua parte a zilei, coordonate de către membri ai asociației, au oferit 
prilejul unor dezbateri interesante asupra problemelor cu care se confruntă specialiștii în 
relația cu diferite tipuri de actori, fiind subliniate următoarele elemente: 

• D-l. urb. Iulian Canov, coordonator al inițiativei „La firul ierbii”, a prezentat modul 
în care s-a transformat zona „Industria bumbacului” în ultimul an, punând 
accentul pe modul de gestiune a relației cu proprietarii și cu comunitatea locală în 
intervențiile de regenerare a zonelor industriale din București. 
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• D-l. arh. Constantin Enache, profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu” și fost arhitect-șef adjunct al capitalei, a sintetizat unele probleme cu 
care se confruntă dezvoltarea imobiliară în România în prezent: timpul deosebit de 
lung de avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism, lipsa predictibilității în 
ceea ce privește durata realizării unei investiții private și conflictele cu societatea 
civilă, rezultate adesea din neclarități de ordin legislativ și procedural. 

• D-l. urb. Paul Mureșan-Iuga, arhitect-șef al orașului Tălmaciu – județul Sibiu - a 
subliniat câteva dintre disfuncțiile din administrația publică la nivel local: lipsa 
specialiștilor în structurile de specialitate ale primăriei și ale instituției 
arhitectului-șef, nerespectarea prevederilor din legislație de către anumite 
instituții de specialitate care avizează documentații de urbanism sau amenajarea 
teritoriului, problema Planurilor Urbanistice Zonale finanțate de către investitori 
privați și altele. 

 

În încheierea Adunării Generale, au fost sintetizați următorii pași în implementarea 
elementelor discutate în cadrul evenimentului, pentru anul 2016. S-a convenit asupra 
următoarelor lucruri: 

• Activarea departamentelor în luna septembrie și constituirea unor grupuri de lucru 
în cadrul acestora, pe diferite probleme, în acord cu dorințele exprimate de membri 
în cadrul Adunării. 

• Includerea în noul website al asociației, a unui forum de discuții, accesibil doar 
membrilor APUR și a unei pagini de prezentare a membrilor Asociației. 

• Trimiterea către membri a unor propuneri de teze pentru Codul Urbanismului și 
Construcțiilor și preluarea opiniilor exprimate de către aceștia, în cadrul comisiei 
care lucrează în coordonarea MDRAP, în definirea acestor teze. 

• Membrii APUR au fost invitați să comunice teme de interes pentru organizarea 
unor evenimente specifice sau publicarea unor scurte declarații ale asociației. De 
asemenea, membrii au fost invitați să comunice diferite activități în care sunt 
implicați, în vederea includerii acestor comunicări în Newsletter-ul asociației. 

• A fost anunțată și agreată inițierea unui eveniment al APUR de Ziua Mondială a 
Urbanismului, pe 8 noiembrie 2016, prin care se dorește organizarea simultană a 
unor mese rotunde / ateliere tematice / dezbateri în mai multe orașe: București, 
Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu și Iași. 

Președintele APUR a apreciat în final ca fiind legitime pozițiile critice, îngrijorările și 
frământările exprimate în direct în cadrul adunării sau prin scrisori transmise pe e-mail și a 
propus ca toate acestea să poată fi transformate în oportunități dacă asociația va reuși să le 
capteze, sintetizeze și transforme într-o imagine-diagnostic a stării urbanismului în România, 
ca bază pentru propuneri de îmbunătățire a situației.  

Declarând închise lucrările adunării, președintele asociației a anunțat că adunarea generală a 
asociaților din 2017 va fi programată în perioada martie – aprilie. 

 

Întocmit 18.07.2016 

urb. Matei Cocheci - Secretar general APUR 


