
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 2015 – 2016 (forma sintetică) 

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

intervalul martie 2015 – iunie 2016. 

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

principale: 

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

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

mediul profesional și în societate 

- Alte activități organizatorice și administrative. 

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

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

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

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

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

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

civile, reprezentarea internaţională a profesioniştilor în domeniul urbanismului şi amenajării 

teritoriului. 

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

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

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

științifice și profesionale. 

Ca și în anii trecuți pot fi subliniate: 

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

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

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

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

lucru ale RUR;  

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

pregătirea unui acord de parteneriat;  

- colaborarea cu Ordinul Arhitecților din România, concretizată prin implicarea 

reprezentanților APUR în organizarea conferințelor LAUD-INGLASS 2015 și 2016; 

- continuarea cooperării cu Uniunea Arhitecților din România; 

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

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

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

profesional. 

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

elementelor de bilanț și a declarațiilor lunare și anuale la administrația financiară.  



În plan profesional, conducerea asociației, cu sprijinul și participarea unora dintre membrii săi, 

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

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

evenimente științifice și profesionale. O întâlnire importantă a avut loc în luna iunie 2016, în 

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

la care au participat reprezentanți a 3 asociații profesionale ale urbaniștilor din Polonia, Rusia 

și România, hotărându-se inițierea unei colaborări profesionale și științifice la nivel de asociații 

în zona central și est-europeană. 

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

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

asociației și pe pagina de Facebook. 

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

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

sau profesională.  

În a doua parte a intervalului, membrii Consiliului Director au inițiat o serie de acțiuni vizând: 

- instituirea „Premiului de Excelență pentru Tineri Cercetători în Urbanism ”Mihai 

Alexandru” 

- eficientizarea activității financiar-contabile; 

- revizuirea procedurii și formularelor pentru primirea de noi membri; 

- colaborarea cu inițiatorii proiectului La firul ierbii pentru organizarea de activități cu 

caracter profesional și științific; 

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

În prezent sunt în curs de pregătire, printre altele:  

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

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

Se au în vedere de asemenea elaborarea, 

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

2016 

- inițierea unei publicații cu caracter științific în domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului,  

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

O listă a activităților derulate este prezentată în anexă. 

În iulie 2015, SC Rostrada a donat APUR mobilier de birou (scaune, birouri, dulap), prin grija 

domnului arhitect Crișan Victor Popescu. 

În încheiere, cu regret trebuie amintită pierderea unor colegi: arhitect Cătălina Ioniță și urbanist 

Mihai Alexandru dispăruți în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015 și mai recent în 

primăvara anului 2016 a profesoarei dr. arhitect Doina Cristea – membru de onoare al APUR – 

precum și a inginerului Dinu Zaharescu.  

 

 

7 Iulie 2016          Întocmit, 

 

Arh. Gabriel Pascariu 

Președinte APUR 



ANEXĂ 

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

Evenimente din intervalul martie 2015 – iunie 2016 în care a fost implicată Asociația 

Profesională a Urbaniștilor din România prin reprezentanți ai săi 

 

Nr. 

crt. 

Activitate  Perioadă  

1.  Organizarea unei dezbateri cu tema Apa în contextul noii agende 

urbane: habitat III 2016 în cadrul Festivalului de dezvoltare urbană 

UrbanFest (16-21 iunie 2015) 

20 iunie 2015 

2.  Participarea APUR ca partener în organizarea Expo-conferinței internaționale 

LAUD 2015 

23-24 iunie 

2015 

3.  Organizarea mesei rotunde „O agendă urbană pentru orașele în 

contracție din România – provocări și inițiative” în cadrul celei de-a 

zecea ediții a Conferinței de cercetare în construcții, economia 

construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială, organizată și 

găzduită de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare URBANINCERC 

16 octombrie 

2015 

4.  Participare la conferința Dezvoltarea urbană inteligentă. Soluţii şi bune 

practici în contextul implementării politicii regionale şi de coeziune 

2014-2020 (Alba-Iulia) 

11 noiembrie 

2015 

5.  Organizarea dezbaterii Statement for Better Cities la ARCUB 

Gabroveni 

3 decembrie 

2015 

6.  Acord parteneriat pentru promovarea proiectului „Noi Timpuri Noi” în 

cadrul concursului „Urbaniada” 

Decembrie 2015 

7.  Participarea ca partener în pregătirea Forumului CAESAR „România în 

3D”, organizat de Fundația CAESAR (secțiunea urbanism) 

17-18 decembrie 

2015 

8.  Contribuții la apariția numărului 20 al revistei „Urbanismul-serie nouă” cu tema 

„COLECTIV” dedicat colegilor Cătălina Ioniță și Mihai Alexandru 

Ianuarie 2016 

9.  Participare în cadrul jurizării concursului „Urboteca” Februarie 2016 

10.  Organizarea expoziției de proiecte studențești „Conexiuni între Calea Victoriei 

și strada Academiei – amenajarea pasajelor Majestic, Comedia, Victoria și 

Englez” 

Martie 2016 

11.  Acord de colaborare cu Asociația „Igloo Habitat și Arhitectură” pentru 

implementarea proiectului Academia de Jurnalism Urban București - AJU 

Aprilie 2016 

12.  Organizarea atelierului cu tema „SMART CITIES & STANDARDS” în cadrul 

proiectului european ESPRESSO la ARCUB 

19 aprilie 2016 

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

Regulamentului General de Urbanism  

Aprilie – mai 

2016 

14.  Participarea APUR ca partener în organizarea Expo-conferinței internaționale 

LAUD 2016 și a conferinței New Cities 

13-14 iunie 

2016 

15.  Participarea unor membrii APUR / ISOCARP la Metropolitan Solutions (Berlin)  1-2 iunie 2016 

16.  Apariția primului număr al revistei JULP – Journal of Urban and Landscape 

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

Iunie 2016 

17.  Participarea președintelui APUR la Conferința „Living in the City” – Gdynia 

(Polonia), la invitația Asociației Urbaniștilor din Polonia 

23-24 iunie 

2016 

18.  Participarea Secretarului General la a 21-a conferința REAL CORP, la 

Hamburg  

22-24 iunie 

2016 

19.  Participarea APUR la Forumul Administrației Publice Locale  4-5 iulie 2016 

20.  Participarea APUR la Grupul de lucru  privitor la Codul Urbanismului Iulie 2016 

 


