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SEMNATURA ELECTRONICA IN CONSTRUCTII,
ARHITECTURA SI URBANISM

DIGITALIZARE

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-EST

OUG nr. 140 din 19 august 2020 reglementează cadrul general pentru
utilizarea semnăturii electronice pe documentele şi documentaţiile elaborate şi
asumate în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, care se transmit
autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări şi
autorizaţii, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură
olografă şi ştampilă sau parafă profesională.
Conform articolului 3 al Ordonanţei în situaţia în care sunt elaborate şi
prezentate în format electronic autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de
avize, acorduri, autorizaţii şi aprobări, documentele şi documentaţiile din domeniile
construcţii, arhitectură şi urbanism, piese scrise şi desenate, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să fie prezentate integral în formă electronică;
b) să fie semnate de către toţi specialiştii prevăzuţi de lege cu semnătură
electronică calificată eliberată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de un
prestator de servicii de încredere calificat;
c) să îndeplinească condiţiile de fond prevăzute de legislaţia în vigoare privind
autorizarea lucrărilor de construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Documentele şi documentaţiile elaborate şi asumate de către specialiştii
prevăzuţi de lege în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism au aceeaşi forţă
juridică indiferent de suportul lor material, respectiv fizic sau electronic, şi de tipul
semnăturii aplicate, respectiv olografă sau semnătură electronică calificată.
Specialiştii cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului sau în urbanism
acordat de Registrul Urbaniştilor din România potrivit Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, pot
semna documentele şi documentaţiile prevăzute de lege, părţi scrise şi părţi
desenate, fie cu semnătură olografă şi aplicarea parafei profesionale specifice, pe
exemplarele fizice ale documentaţiilor de specialitate, fie numai cu semnătura
electronică calificată, care ţine loc atât de semnătură, cât şi de parafă profesională,
pe exemplarele elaborate şi prezentate în format electronic. (art. 7)
Persoanele fizice din domeniile conexe construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului
care elaborează studii de fundamentare, studii tehnice suport, analize, cercetări, studii
de impact, proiecte de specialitate şi altele asemenea, care se supun avizării şi
autorizării în procesele de avizare şi aprobare a documentaţiilor de amenajarea
teritoriului şi a celor de urbanism şi în procesele de avizare, autorizare şi executare a
lucrărilor de construcţii, pot semna toate documentaţiile prevăzute de lege, fie prin
semnătură olografă, fie prin semnătură electronică calificată. (art. 10)
Pentru emiterea sau modificarea unei semnături electronice calificate,
specifică profesioniştilor din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism şi alte
domenii conexe, prestatorii de servicii de încredere calificaţi au obligaţia ca pe
lângă verificarea documentelor prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind
semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, şi de Regulamentul
(UE) nr. 910/2014, să verifice calitatea profesională a persoanei care solicită eliberarea
sau modificarea semnăturii electronice calificată în baza documentelor specifice
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care atestă dreptul de semnătură sau de practică potrivit evidenţelor oficiale
publice privind exercitarea dreptului de practică sau de semnătură deţinute de:
[...]
d) Registrul Urbaniştilor din România, pentru verificarea şi confirmarea
dreptului de practică al specialiştilor atestaţi în amenajarea teritoriului şi/sau în
urbanism.
Articolul 6 din Normele tehnice privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 140/2020 din 18.11.2020 stabileşte că specialiştii cu drept de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism solicită
prestatorilor de servicii de încredere calificaţi emiterea unui certificat calificat pentru
semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum şi certificatul/
certificatele specificând dreptul de semnătură emis(e) de către Registrul Urbaniştilor
din România ca autoritate competentă.
În situaţia în care o persoană deţine mai multe drepturi de semnătură sau
de practică, atestări sau autorizări distincte acordate de către aceeaşi autoritate
competentă, pot fi emise fie certificate individuale pentru fiecare atestare sau
autorizare sau poate fi emis un singur certificat calificat pentru semnătura electronică.
Specialiştii care au un singur certificat pentru mai multe drepturi de
semnătură sau practică au obligaţia ca, atunci când semnează un document cu
semnătura electronică, să precizeze în cadrul documentului pentru care dintre
atestări/autorizări utilizează certificatul.
Certificatele calificate pentru semnătura electronică emise pentru specialiştii
cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului şi/sau în urbanism vor avea
următoarele menţiuni:
a) numele şi prenumele;
b) calitatea profesională: se va menţiona titlul conferit prin absolvirea cu
diplomă sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior,
conform celor menţionate în certificatul/certificatele specificând dreptul de semnătură
emis(e) de către Registrul Urbaniştilor din România, eventual în abreviere;
c) titlul de calificare: poate fi ”specialist cu drept de semnătură pentru
coordonare de documentaţii” sau “specialist cu drept de semnătură pentru elaborare
de studii de fundamentare/părţi/secţiuni de documentaţii”;
d) identificatorul unic: codul unic de identificare din Tabloul Naţional al
Urbaniştilor;
e) simbolurile aferente dreptului de semnătură deţinut, conform certificatului;
f) denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură:
Registrul Urbaniştilor din România.
Certificatele calificate vor avea menţiunea calităţii profesionale, titlul de
calificare, identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a
acordat dreptul de practică, domeniul sau subdomeniul şi specialitatea pentru care are
drept de semnătură sau de practică, calitatea de coordonator sau de elaborator de
documentaţii sau de părţi de documentaţii, precum şi denumirea autorităţii
competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii
electronice calificate.
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În termen de 5 zile de la data eliberării semnăturii electronice calificate
potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, titularul acesteia este obligat să comunice
autorităţii competente care i-a acordat dreptul de practică sau de semnătură
numele prestatorului de servicii de încredere calificat care a eliberat semnătura
electronică calificată şi perioada de valabilitate a semnăturii.
La notificarea autorităţilor competente, ca urmare a suspendării sau încetării
valabilităţii dreptului de semnătură sau de practică în condiţiile legii, prestatorii de
servicii de încredere calificaţi au obligaţia ca:
a) în condiţiile suspendării dreptului de semnătură sau de practică, să suspende
dreptul de utilizare a semnăturilor electronice calificate, eliberate în condiţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă, specialiştilor faţă de care a operat măsura suspendării;
b) în condiţiile încetării valabilităţii dreptului de semnătură sau de practică, să
revoce dreptul de utilizare a semnăturilor electronice calificate, eliberate în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă, specialiştilor faţă de care a operat măsura încetării.
Dată fiind importanţa documentelor şi documentaţiilor din domeniile
construcţii, arhitectură şi urbanism şi răspunderea asociată de asumarea conţinutului
acestora, ultima semnătura aplicată de către elaboratorii acestora, potrivit legislaţiei
specifice, se consideră sigilarea electronică a acestora, conform normelor tehnice de
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Documentele semnate cu semnătură electronică calificată vor îndeplini
următoarele condiţii:
a) vor fi semnate cu certificat calificat pentru semnătură electronică conform
Regulamentului UE nr. 910/2014;
b) formatul fişierelor semnate va fi PDF, iar semnătura va respecta
specificaţiile semnăturii PDF, aşa cum sunt definite de art. 1 din Decizia de punere
în aplicare (UE) 2015/1.506 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a
specificaţiilor referitoare la formatele semnăturilor şi sigiliilor electronice avansate
care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul
art. 27 alin. (5) şi al art. 37 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere
pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă;
c) documentele vor include opţiunea LTV definită de standardul ETSI TS 102
778-4 sau versiuni ulterioare ale acestuia care permit validarea pe termen lung a
documentului semnat;
d) documentele semnate cu semnătură electronică calificată vor fi păstrate în
format electronic.
Validarea semnăturii electronice calificate se va realiza în conformitate cu
prevederile art. 32 din Regulamentul UE nr. 910/2014.
Bibliografie:
Ordonanţa de urgenţă nr. 140 din 19 august 2020 pentru stabilirea unor măsuri privind
utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism,
publicat în Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020
Normele tehnice privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020
pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile
construcţii, arhitectură şi urbanism din 18.11.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 1216 din 11 decembrie 2020
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REŢEAUA FEROVIARĂ SECUNDARĂ
DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE VEST ROMÂNIA

REACTIVARE

Radu RADOSLAV
Biroul Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare Vest

Între ABANDON (scenariul I) sau REACTIVARE, REVITALIZARE şi REDEZVOLTARE
(scenariul II), sau efectul aplicării scenariului II în REDUCEREA POLUĂRII şi a
BLOCAJULUI TRAFICULUI RUTIER din Regiune/ Polul de Creştere Timişoara/
Municipiul Timişoara, acţiune care permite respectarea noii politici a Uniunii Europene
(NEW GREEN DEAL şi DIGITALIZARE), respectiv atragerea de fonduri europene
pentru modernizarea zonei noastre [1].
Notă: ”New Green Deal” este răspunsul la gravele probleme generate
de schimbările climatice şi de poluarea/distrugerea mediului înconjurător, iar
”Digitalizarea” este răspunsul la dreptul fiecărui cetăţean european de a avea
acces egal la toate facilităţile oferite de comunităţile locale/regionale/europene.
Pentru început am să reamintesc două definiţii care ar trebui să ghideze
strategiile, obiectivele şi direcţiile de acţiuni locale, regionale, naţionale,
euroregionale, care au ca ţintă rezolvarea problemelor de mediu, economice şi
sociale ale fiecărei unităţi administrative teritoriale din România.
1. PLANIFICAREA STRATEGICĂ este un proces holistic în cadrul căruia
administraţiile respective se ocupă de organizarea în ansamblu a entităţilor lor,
pe termen mediu şi lung, prin stabilirea obiectivelor fundamentale cu scopurile,
domeniile şi direcţiile de acţiune aferente. Astfel se estimează categoriile de
resurse şi direcţiile în care sunt utilizate acestea, se definesc etapele şi stadiile
aferente, se identifică modalităţile instituţionale (organizaţionale) şi tipurile
de control.
2. PLANUL DE ACŢIUNI este un proces permanent care pune în acord
înţelegerea contextului (probleme, instituţii, obiective, resurse), care acceptă
iniţiativele, care transformă aceste iniţiative în planuri folositoare din punct de
vedere social, ecologic, economic, inovativ, tehnic, implementabil, managerial şi
care este o componentă a planului strategic care ghidează implementarea
proiectelor prin propunerea de acţiuni, resurse, responsabilităţi, eşalonări în timp.
Am făcut această lungă introducere pentru a sugera analiza punctului
meu de vedere exprimat în documentul “Scenariu de dezvoltare spaţială a
Aglomeraţiei Urbane Timişoara” (studiu elaborat de un colectiv din PMT condus
atunci de subsemnatul), care a stat la baza unei decizii strategice aprobate de
Consiliul Local Timişoara prin HCL nr. 325 din iulie 2005 [2] şi care pornea de la
analiza contextului european, naţional, euroregional al Aglomeraţiei Urbane
Timişoara redenumit azi Polul de Creştere Timişoara (PCT), al Municipiului
Timişoara (MT) şi ale entităţilor sale socio-spaţiale aferente. Acest scenariu avea
la bază studiul ”Eficientizarea Deplasărilor în Aglomerarea Urbană Timişoara
2005-2050” fiind însoţit de 9 (nouă) acţiuni: ”REDUCEREA TRAFICULUI
ÎN ORAŞ PRIN REALIZAREA CENTURILOR; COMPLETAREA INELELOR ŞI
PENETRAŢIILOR (RADIALELOR); REALIZAREA UNEI REŢELE DE TRANSPORT
ÎN COMUN EFICIENT; REALIZAREA DE STAŢII DE SCHIMB ÎNTRE
TRANSPORTUL URBAN ŞI EXTRAURBAN; REALIZAREA ZONELOR
REZIDENŢIALE CU VITEZA DE CIRCULAŢIE DE SUB 30 km/oră; REALIZAREA
DE PARCAJE COLECTIVE TERANE, SUPRA ŞI SUBTERANE; REALIZAREA
PISTELOR PENTRU BICICLIŞTI; REALIZAREA ZONELOR PIETONALE”.
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În contextul temei noastre de azi pentru atingerea acţiunii ”REALIZAREA
DE STAŢII DE SCHIMB ÎNTRE TRANSPORTUL URBAN ŞI EXTRAURBAN”
am propus atunci un program intitulat ”SISTEM INTEGRAT DE TRANSPORT ÎN
COMUN INTERCONECTAT între AVIOANE, ELICOPTERE, TRENURI URBANE ŞI
INTERURBANE, AUTOBUZE URBANE ŞI INTERURBANE, TRAMVAIE, MAXI-TAXI,
TAXI, BENZI RULANTE, care utilizează NODURI DE SCHIMB concepute ca CENTRE
DE VIAŢĂ cu CHIOŞCURI ZIARE, STANDURI DE MÂNCARE, LOCURI DE STAT şi care
fac parte dintr-o REŢEA AMPLĂ de CONECTARE (prin pietoni şi velo) a ZONELOR
PIETONALE”.
Pentru realizarea acestor scopuri, în conformitate cu orice plan de acţiuni
ce respectă principiului ”GÎNDEŞTE GLOBAL şi ACŢIONEAZĂ LOCAL”, am stabilit
la începutul anilor 2000 că la nivel euroregional actualul nostru Pol de Creştere
are câteva avantaje majore de fructificat în competiţia acerbă între naţiunile ce
formează euroregiunea noastră: ”Aeroportul Internaţional Traian Vuia
Timişoara”, ”Reţeaua Feroviară Secundară din regiunea noastră” şi posibila
”Universitate Regională a Banatului”. Despre inconştienţa celor care au condus
destinul mediului universitar din Timişoara şi al politicienilor locali am scris cîteva
rînduri în postarea [3]. Sper ca subiectul să-l dezvolt într-o postare viitoare, dar
acum menţionez doar că prin acţiunile personajelor menţionate mai sus,
Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa a fost obligată să se îndrepte spre tutela
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, secesionând strategic (pe o scurtă
perioadă de timp, sperăm noi) Banatul în două: Banatul Montan şi Banatul de
Câmpie. Această decizie s-a adaugat uneia mai vechi prin care accesul studenţilor
din cele două Campusuri Universitare Centrale din Timişoara din nordul şi sudul
Zonei Centrale Cetate Timişoara (ZCCT) a fost blocat în traversarea principalei
zone istorice prin realizarea ”Autostrăzii Transurbane Nord Sud Timişoara (ATNST)”
[4], ce a scăzut simţitor şansa de revitalizare a ZCCT.
Ne-au rămas pentru reparea acestor erori celelalte două avantaje
menţionate în documentul aprobat prin HCL nr. 325 din 2005: DEZVOLTAREA
AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL TRAIAN VUIA (AITVT) şi transformarea lui în
principalul aeroport euroregional şi REDEZVOLTAREA/ REVITALIZAREA REŢELEI
FEROVIARE SECUNDARE (RFS) abandonate după 1990 în regiunea noastră, odată
cu prăbuşirea industriei locale. Ambele acţiuni sunt strîns legate holistic între ele
(fig. 1), întărindu-se una pe alta.

Fig. 1 – (1a) 2017, reţeaua feroviară euroregională/regională din jurul Polului de Creştere
Timişoara (PCT); (1b) 2005, reţeaua feroviară metropolitană şi gările feroviare din jurul Polului de
Creştere Timişoara (PCT); (1c) 2005, reţeaua feroviară din interiorul Aglomerării Urbane Timişoara cu
posibilele gări urbane şi cu menţionarea celei de la AITVT (sursă: (1a) Radoslav R. şi Danciu M., [5]; sursă
(1b) şi (1c) – extras HCL nr 325 din 2005, [2]);
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Scopul de a unifica cele două obiective ”în adormire” este de a utiliza/a
amplifica resursele locale existente, având ca rezultat îmbunătăţirea situaţiei
ecologice, sociale, economice din arealul nostru (cca 950.000 locuitori la nivel
euroregional şi cca 500.000 locuitori la nivel regional).
Reamintim că în ciclul bugetar european de 6/7 ani (2021-2027) se finanţează
de UE doar două domenii prioritare: ENERGIA VERDE (NEW GREEN DEAL) şi
DIGITALIZAREA [1] ce presupune REDUCEREA POLUĂRII şi a BLOCAJULUI
TRAFICULUI RUTIER din Regiunea de Dezvoltare Vest România (RDVR), Polul de
Creştere Timişoara (PCT), Municipiul Timişoara (MT), acţiuni care sunt cuprinse
chiar în subtitlul postării noastre.
Salvarea impasului din RDVR a venit de la Reşiţa (de la administraţia locală)
care a solicitat anul trecut reutilizarea unui tren metropolitan între Reşiţa şi MT cu
acces final la AITVT. Scopul solicitării a fost pentru a evita izolaţionismul urbei şi
pentru a întării turismul în judeţ (punctul forte al judeţului Caraş Severin/municipiului
Reşiţa). Pentru noi acţiunea propusă ar ajuta transformarea căii ferate care
traversează municipiul TM, dintr-o barieră într-o oportunitate [7] prin utilizarea
navetismului (economic/ turistic) din RDVR şi din PCT.
Pentru justificarea afirmaţiei noastre din subtitlu am apelat la informaţiile
oferite de ”Autoritatea pentru Reforma Feroviară” care prin ”Studiul de sustenabilitate
şi eficientizare a reţelei feroviare din România” publicat în iunie 2020, a întărit
supoziţia noastră din 2005. Dacă privim datele (fig.2) putem constata că în regiunea
noastră reţeaua feroviară secundară este foarte prezentă/densă (ca urmare a
investiţiilor din ultima parte a secolului al XIX-lea) în comparaţie cu celelalte zone din
România. Studiul relevă faptul că REACTIVAREA acestor reţele feroviare secundare
poate conduce la reducerea poluării produsă de automobile şi a blocajului rutier din
zonele urbane/rurale traversate. Eficientizarea economică a traficului pe aceste reţele
feroviare secundare se poate însă realiza doar prin mărirea frecvenţei cu un tren la 2
ore şi prin mărirea vitezei medii comerciale la 50-60km/oră, ceea poate fi justificat
doar de un număr mărit de călători.

Fig. 2 - (2a) 2020 iunie – Reţeaua de linii secundare de cale ferată din România; (2b) 2020
iunie- Reţeaua de linii secundare de cale ferată din Regiunea de Dezvoltare Vest România (sursă:
Autoritatea pentru Reforma Feroviară- Studiu de sustenabilitate şi eficientizare a reţelei feroviare din
România [5]);
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Din datele oferite (fig. 3) de acest studiu referitor la volumul de călători
existent (măsurat în 2017) pe linia Timişoara-Jebel-Voiteni-Gătaia-Berzovia-Reşiţa
(din jurisdicţia Regionalei SN CFR SA Timişoara), rezultă că transportul de călători
în acest moment nu este rentabil. Scăderea numărului de călători pe această
rută se datorează faptului că după 1990 industria din zonă/România s-a prăbuşit
şi ca atare şi numărul de navetişti/călători s-a prăbuşit. Pentru a deveni rentabil
din punct de vedere economic acest sistem de transport este necesar reactivarea
sistemului pentru a ajunge la o creştere de cel puţin de 2 ori a volumului de călători
(de exemplu pe tronsonul Gătaia – Voiteni de la 225 la 643 călători sau pe
tronsonul Voiteni-Timişoara de la 630 la peste 1260 călători) într-un scenariu optimist
pentru 2025.

Fig.3- (3a) 2017 extras -situaţia existentă a volumului de călători de pe linia de cale ferată
secundară Timişoara-Jebel-Voiteni-Gătaia- Berzovia-Reşiţa; (3b) 2025 extras -prognoza volumului
de călători în urma scenariului de revitalizare/redezvoltare de pe linia de cale ferată secundară
Timişoara- Jebel- Voiteni- Gătaia- Berzovia- Reşiţa din jurisdicţia Regionalei SN CFR SA Timişoara
(sursă 2020: Autoritatea pentru Reforma Feroviară- Studiu de sustenabilitate şi eficientizare a reţelei
feroviare din România [5]);

Greu de crezut că se poate realiza acest deziderat al dublării volumului de
călători în situaţia actuală, fără o schimbare de viziune a mobilităţii în regiunea
noastră.
Acest volum de călători ar putea să devină mai mare, chiar peste dublare,
prin acţiunea de prelungire a liniei de cale ferată până la AITVT (fig. 4a) şi prin
mărirea numărului de staţii/gări din intravilanul municipiului Timişoara de la două
la trei, adică prin realizarea unui punct de secţionare pe traseul căii ferate în
dreptul Căii Aradului (fig. 4b,c).

Fig.4 – (4a)- 2025 -Acoperirea urbană şi suburbană a trenului urban pe reţeaua de linii
secundare de cale ferată din Regiunea de Dezvoltare Vest România şi interconectare călătorilor în
Timişoara la reţeaua de transport în comun de tramvai/autobuz/troleibuz respectiv la AITVT, (4b)-2025
-3 Staţii de interschimb pe calea ferată: gările majore existente-Gara de Nord (GN) şi Gara de Est (GE)
şi un Punct de Secţionare/haltă propunere la Calea Aradului intersecţie cu Pictor Zaicu, ce ar rezolva
interschimbul între transportul feroviar cu cel rutier individual/public, cu cel public pe tramvaie dar şi
pietonal/velo; (4c) 2025 detaliu punct de secţionare propunere la Calea Aradului intersecţie cu Pictor
Zaicu, – ce leagă pietonal/velo Zona Centrală Cetate Timişoara (ZCCT), Iulius Town şi CBC Piaţa 700
(sursă: Radoslav & Danciu, 2017, [7], [8]);
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Această operaţiune ar contribui decisiv şi la Regenerarea/Revitalizarea Zonei
Centrale Cetate Timişoara (ZCCT) prin aportul celor peste 45.000 de angajaţi în
zonele adiacente acesteia. Nevoia de a aduce în zonă aceşti angajaţi a crescut mult în
condiţiile pandemiei prelungite, respectiv a muncii online. Majoritatea acestor angajaţi
provin din rândurilor navetiştilor, care ar putea beneficia de cea de a treia staţie de
la Calea Aradului/str. Pictor I. Zaicu, poziţionată la cca 2 km faţă de Gara de Nord şi
la cca 1,7 km faţă de Gara de Est (distanţe minimale ale feroviarilor) şi la cca 250m
de ZCCT. Astfel prezenţa acestei noi ”Gări Urbane” după programul de muncă ar
revitaliza ZCCT şi prin activarea vieţii de seară/noapte, oferind complementaritate cu
dezvoltările Iulius TOWN, ISHO, CBC, ce operează doar până la ora 22.00. Menţionăm
că raza de deservire de 5 km a gărilor feroviare din extravilanului Timişoara în
localităţile traversate de căile ferate secundare ar acoperi întreaga populaţie
de 450.000 locuitori din zonă. Interconexiunea celor trei ”Gări Urbane” cu sistemul
de transport în comun urban existent în Timişoara, care acoperă întreg teritoril urban
prin staţii cu raza de deservire urbană de 800 m, ar conduce atât la rentabilizarea
economică a sistemului de transport feroviar pe liniile feroviare secundare din
regiunea noastră, cât şi a sistemului de transport public urban. Dacă se va conecta
sistemul feroviar existent cu o staţie la AITVT, conectivitatea regiunii ar depăşi cu
mult graniţele regiunii, a ţării noastre şi ar restabili unitatea dintre Banatul Montan şi
cel de Câmpie.
Ce efecte în structura urbană a Timişoarei ar produce până în 2025,
respectiv 2030 realizarea acestor acţiuni majore?
Ar conduce la finalizarea treptată a planului strategic votat în 2005 de Consiliul
Local Timişoara, pentru că s-au realizat/se vor realiza până în 2030 pe etape, următoarele:
Etapa I-2015-2025
-REGENERAREA/REVITALIZAREA URBANĂ a ZCCT, apelându-se la resurse
private (reamenajarea exterioară a clădirilor şi interioară a spaţiilor aferente din
ZCCT), la resurse publice (pietonizarea spaţiilor publice din zonă) şi EXTINDEREA
ZCCT de la inelul I pînă pe inelul II (fig. 5), prin realizarea marilor dezvoltări imobiliare
private Iulius Town, ISHO, CBC din Piaţa 700, etc. Acţiunea este în continuă desfăşurare.
-MODERNIZAREA CĂII FERATE ce traversează Timişoara, MODERNIZAREA Gării
de Nord/de Est şi REALIZAREA unui punct de secţionare în dreptul Căii Aradului
intersecţie cu str. Pictor I. Zaicu, cu sprijin al investitorului public din UE şi al guvernului
României.
-EXTINDEREA CĂII FERATE până la AITTT pentru conexiunea internaţională
a PCT, cu sprijin al investitorului public din UE şi al guvernului României.
-CONCRETIZAREA INELUL II RUTIER, apelându-se la resurse financiare mixte,
după cum urmează:
a) -cu sprijinul investitorilor privaţi, prin străpungerea rutieră subterană a fostei
zone speciale a antenelor (Iulius Town) şi prin străpungerea rutieră pe vechiul traseu
ocupat de fosta întreprindere a Industriei Lânii (ISHO);
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b) - cu sprijinul investitorului public al administraţiei locale (b1) prin lărgirea
subtraversării căii ferate în dreptul Pasajului Rutier Jiul (lucrare finalizată), urmând a se
executa (b2) podul/traversarea peste canalul Bega în dreptul noii dezvoltări ISHO;
c) - cu sprijinul investitorului public din UE şi a guvernului României, urmează
realizarea celei de a treia coborâri de pe A1;
d) - cu sprijinul investitorului public din UE şi a guvernului României, urmează a
se executa supratraversarea rutieră a căii ferate principale Bucureşti - Timişoara – Arad,
prin modernizarea/dublarea acesteia în dreptul străzii Baader;
e) - cu sprijinul investitorului public din UE, a guvernului României şi a
administraţiei locale, urmează completarea inelului III prin realizarea subtraversării
căii ferate principale în dreptul căii Bogdăneştii şi conectarea sistemului transportului
public urban prin str. Gării;
Etapa II-2025-2030
f) - cu sprijinul investitorului public din UE, a guvernului României şi a
administraţiei locale urmează completarea inelului III, prin realizarea supratraversării
Canalului Bega în dreptul fostei zone industriale Solventul şi conectarea inelului cu
zona din sud (b-dul Rebreanu);
g) - cu sprijinul investitorului public din UE, a guvernului României şi a
administraţiei locale urmează completarea inelului III prin realizarea tronsonului
ce porneşte din B-dul Stan Vidrigin (Calea Buziaşului), urmată de supratraversarea
Canalului Bega în dreptul străzii Bobâlna, de supratraversarea căii ferate principale
Bucureşti-Timişoara-Arad şi închiderea inelului III în dreptul Pădurii Verzi până la
str. Grigore Alexandrescu;
h) - cu sprijinul investitorului public din UE şi a guvernului României urmează
finalizarea Centurii Rutiere Sud şi începerea lucrărilor pentru Centura Rutieră Vest;
i)- cu sprijinul investitorului public din UE şi a guvernului României, urmează
finalizarea/realizarea radialelor/penetrărilor rutiere până pe inelul II.
notă: eşalonarea în timp a începerii/finalizării acestor proiecte depinde de
abilitatea administraţiilor locale/judeţene/naţionale de a se înscrie în ţelurile
europene: ”New Green Deal” şi ”Digitalizare”.
Doar prin realizarea acestor proiecte, de multe ori conexe modernizării căii
ferate principale Bucureşti-Timişoara-Arad, se poate trece etapizat (după finalizarea
inelului II şi a lucrărilor pomenite anterior) la întărirea pietonizării totale a spaţiului
cuprins în interiorul inelului I, la trecerea treptată la semi-pietonizare a spaţiului
cuprins între inelul I şi inelul II (areal ce va rămâne doar pentru transport public
şi pentru riverani) în conformitate cu propunerea din fig.5.
Numai un astfel de PLAN INTEGRAT de ACŢIUNE în domeniul MOBILITĂŢII
(asumat de toţi factorii responsabili, de la nivel local până la nivel central) şi multe
altele precum cel referitor la realizarea culoarelor ecologice verzi-albastre şi a
spaţiilor verzi, de realizare a facilităţilor de învăţământ aferente comunităţilor locale,
de realizare de comunităţi rezidenţiale ce respectă necesarul de spaţii/funcţiuni
pentru epoca online pot facilita integrarea noastră deplină în Uniunea Europeană.
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REACTIVARE
Fig. 5 – post 2030- sistemul integrat în PCT, între mobilitatea aeriană, feroviară, rutieră şi
cea pietonală, velo pentru Timişoara, ce presupune pietonizarea completă a ZCCT cuprinsă în
interiorul inelului I (marcată cu roşu) şi semipietonizarea zonei cuprinse între inelul I şi inelul II
(marcată cu violet) – (sursă: 2021 Radoslav Radu);
REFERINŢE:
[1] Comitetul European al Regiunilor COTER-VII/001 din 2020 (12-14 octombrie) - Reînnoirea Cartei de la
Leipzig pentru oraşe europene durabile;
[2] “Scenariu de dezvoltare spaţială a Aglomeraţiei Urbane Timişoara” aprobat de Consiliul Local Timişoara
prin HCL nr. 325 din iulie 2005;
[3] RADOSLAV RADU (2020) ”2020.09 – O CAMPANIE ELECTORALĂ FĂRĂ O DEZBATERE REALĂ” https://radulblog.wordpress.com/2020/09/29/2020-08-o-campanie-electorala-fara-o-dezbatere-reala/?fbclid=IwAR1hbr1ZlRCB6I5Ksbqcm9Hsy1Qyfx6p5HN4JwjBQVue5JpSkXMDzPemCRY
[4] RADOSLAV RADU (2020) BLOGUL LUI RADU -Jurnalul unui urbanist timişorean, vol III, INTERMODALITATEA şi DEZVOLTAREA INTEGRATĂ; STUDIU de CAZ- CONFLICTUL dintre ”AUTOSTRADA TRANSURBANĂ”
şi ”TRASEELE MAJORE PIETONALE” în ZONA CENTRALĂ CETATE TIMIŞOARA (partea II) pg 211-218,
sau 2019/12/04 INTERMODALITATEA şi DEZVOLTAREA INTEGRATĂ STUDIU de CAZ- CONFLICTUL dintre
”AUTOSTRADA TRANSURBANĂ” şi ”TRASEELE MAJORE PIETONALE” în ZONA CENTRALĂ CETATE
TIMIŞOARA (partea II) | Blogul lui Radul (wordpress.com)
[5] Autoritatea pentru Reforma Feroviară (2020 iunie) – Studiu de sustenabilitate şi eficientizare a reţelei
feroviare din România<
[6] RADOSLAV RADU (2017) BLOGUL LUI RADU -Jurnalul unui urbanist timişorean, vol II, – POSIBILA
DECIZIE STRATEGICĂ ISTORICĂ PRIVIND DUBLAREA CĂII FERATE DIN TIMIŞOARA partea I, pg 11-14, sau
2017.05.04 – https://radulblog.wordpress.com/2017/05/04/posibila-decizie-strategica-istorica-privind-dublarea-caii-ferate-din-timisoara/
[7] RADOSLAV RADU (2017) BLOGUL LUI RADU -Jurnalul unui urbanist timişorean, vol II, – Transformarea
Căii Ferate din Timişoara dintr-o barieră într-o oportunitate, prin rezolvarea navetismului şi a unificării pietonale a nordului cu sudul urban, pg. 31-36, sau https://radulblog.wordpress.com/2017/05/04/posibila-decizie-strategica-istorica-privind-dublarea-caii-ferate-din-timisoara/ partea III -concluzia finala)
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CLUJ - NAPOCA
”PARCUL EST” - DIN TRECUT PANA IN PREZENT

Biroul Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare N-V

De-a lungul timpului, RUR- Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare N-V a
fost preocupat şi implicat în diverse acţiuni profesionale de susţinere a asociaţiilor
civice şi a comunităţii clujene, în ce priveşte problematica spaţiilor verzi existente
şi viitoare.
O zonă verde deosebită din municipiul Cluj-Napoca, care nu este doar un
spaţiu verde – ci un parc natural urban, fiind cea mai bogată avifaună a Clujului,
este ”Parcul Est”, situat între cartierele Gheorgheni, Becaş, între Lacuri.

CONCURS

Proiectarea Parcului Est începe în anul 1967, când arhitecta Natalia Helgiu
şi inginerul horticol Ana Micu propun o amenajare peisageră pe aproximativ 140
de hectare în zona de sud-est a Clujului, pe o zonă cu trei oglinzi de apă cu
izvoare proprii, dar şi cu o alimentare suplimentară, o zonă mlăştinoasă spre nord
şi spre sud pârâul Becaşului regularizat. Între anii 1970 şi 1980 din proiect s-a
realizat doar dragarea lacului de la vest şi câteva plantări.

Proiectul a fost reluat în 1984, dl arh. Vasile Mitrea fiind responsabil de
proiect, care a gândit parcul ca unul de agrement şi sport pentru toate vârstele,
cu zone de promenadă, trei lacuri pentru utilizarea ambarcaţiunilor, terenuri de
sport – inclusiv un stadion, un complex sportiv, popicărie, teatru în aer liber, şcoală
de artă şi pavilioane de alimentaţie publică.
Documentaţia nouă prevedea o suprafaţă de 118 hectare şi adăuga funcţiuni
de agrement şi sport, plus un târg naţional de expoziţii de artă în aer liber şi florale.
De asemenea s-a propus şi o extindere a suprafeţelor de apă ce vor acoperi peste
25 de hectare, deci 21% din totalul general de spaţii amenajate.
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CONCURS

La cele trei lucii de apă existente, din care doar primul din vest era amenajat,
se vor adăuga încă două, pe locul mlaştinilor, şi de asemenea un bazin „cascadă”
pe cursul pârâului Becaş. Aşa se vor naşte „Lacurile” 1-5 dintre care ultimul de la
est, cu funcţie de ştrand, în timp ce suita lacurilor 2-3 va permite realizarea unei
piste de canotaj de 50/1000 metri. Parcul urma să includă terenuri de baschet,
volei, tenis, handbal şi chiar badminton plus un patinoar cu pistă pentru viteză şi
un stadion de fotbal, o sală de spectacole, o mică grădină zoologică şi lucrări de
artă monumentală.
După 1990, parcul a fost dezmembrat bucată cu bucată pentru diverse
interese. În momentul de faţă zona verde are în jur de 50 ha, fiind neamenajat
şi discontinuu din cauza proiectelor imobiliare deja realizate sau în curs de
realizare.
În ciuda faptului că în ultimii 30 de ani zona Parcului Est a suferit intervenţii
antropice discutabile, suprafaţa parcului fiind puternic diminuată, anul 2020 a
venit cu o veste bună pentru comunitatea clujeană. Administraţia publică locală
a lansat concursul de soluţii privind ”Amenajarea Parcului Est”.
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Potrivit comunicatului Primăriei Cluj-Napoca, în perioada 5-7 februarie
2021 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la Concursul de soluţii „Amenajarea
Parcul Est Cluj-Napoca”, competiţie lansată în data de 20 octombrie 2020.

CONCURS

Scopul concursului a fost selectarea celei mai bune soluţii, din 26 de proiecte
înscrise, în vederea amenajării Parcului Est din Cluj-Napoca pentru atribuirea
contractului de proiectare.
„Parcul Est” are o suprafaţă totală de 45,5 ha şi cuprinde luciul de apă şi
malurile Lacului 3, zona fostei pepiniere a RADP şi o porţiune umedă care, alături
de o salbă de lacuri, constituie un biotop unic în mediul urban. Noua amenajare va
asigura conservarea habitatului sălbatic, dezvoltat spontan al zonei.
Totodată, s-a dorit amenajarea unui parc care să îndeplinească funcţiunile
obişnuite pentru acest fel de spaţii publice şi care să reactiveze social şi funcţional
zona prin atractivitatea peisajeră a cadrelor create. Prin integrarea în sistemul
celorlalte plantaţii urbane, viitorul Parc Est va deveni un nod important în reţeaua
verde a oraşului şi a zonei estice a municipiului Cluj-Napoca.
Proiectele câştigătoare au fost prezentate în 8 februarie 2021 în cadrul
unei conferinţe de presă online. Concursul a avut parte de o diversitate culturală
semnificativă, pe lângă concurenţii din România numărându-se şi participanţi din
Belgia, Bulgaria, Italia, Olanda, Polonia, Ungaria, Marea Britanie şi Franţa.
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„Ne aflăm în faţa celui mai important proiect verde din istoria acestui oraş.
Îi felicit pe toţi concurenţii pentru că s-au implicat cu profesionalism şi au încercat
să ofere cea mai bună soluţie pentru acest <<plămân verde>> al oraşului. De
asemenea, vreau să mulţumesc juriului pentru munca depusă. (…) Obiectivul
nostru este de a asigura dezvoltarea prietenoasă cu mediul înconjurător nu
numai în municipiu, ci în întreaga zonă metropolitană, astfel încât emisiile de gaze
cu efect de seră să se reducă cu 10% până în 2030, iar suprafaţa de spaţii verzi să
crească cu 15%. Concursurile de soluţii reprezintă cea mai bună soluţie din punct
de vedere tehnic pentru a avea calitate, însă acestea sunt proceduri laborioase,
care necesită timp, dar odată realizate ele sunt pentru eternitate. De aceea, chiar
dacă durează mai mult, preferăm calitatea în detrimentul cantităţii” a declarat
primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
(…)”Ne propunem să atragem finanţare din fonduri europene deoarece
Clujul Verde, programul de investiţii pe care îl derulăm, este în linie cu obiectivele
strategice ale Uniunii Europene şi cu direcţiile principale de finanţare din
Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă” a explicat Ovidiu Cîmpean, director
de dezvoltare în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.
PREMIILE ACORDATE
Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 6.288.360
RON, fără TVA
Premiul II: 120.000 RON, fără TVA
Premiul III: 60.000 RON, fără TVA
În urma deliberărilor juriului au fost selectate proiectele câştigătoare şi anume:

CONCURS

PREMIUL I – Proiect nr. 100 – PE2030 – Metapolis Architects S.P.R.L. în asociere
cu S.C. Studio de peisaj Ana Horhat S.R.L. şi S.C. Atelier Mass S.R.L.
Autor principal: Metapolis Architects, Studio de Peisaj Ana Horhat, Atelier Mass
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CONCURS

PREMIUL II – Proiect nr. 107 – OS4996 – Karres en Brands Landschapsarchitecten B.V şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”
Autori principali: Darius Reznek, Bart Brands, Natalia Gruszczynska, Oana Paraschiv,
Justyna Chmielewska, Mathijs Peters, Ida Pedersen (KARRES EN BRANDS)
Colaboratori arhitectură: Cristina Enache, Alexandra Coltos, Sorina Rusu (UAUIM)
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PREMIUL III – Proiect nr. 126 – NO2223 – SC NORMA ARHITECTURĂ ŞI
URBANISM
Autor principal: Péter Eszter, Fleşeriu Alexandru Nicolae
Coautori: Afrasiabi Dariush Vlad, Filip Oana Antonia, Farkas Kinga, Hrenciuc Andra
Gabriela, Stoica Radu Nicolae
Colaboratori specialităţi: Dudaş Maria Cristina, Tetelea Cristian

CONCURS

În plus, juriul competiţiei a decis acordarea a două menţiuni pentru
următoarele proiecte:
MENŢIUNE SPECIALĂ – Proiect nr. 120 – MI2605 – STARH – ARHITECTURA,
CONSTRUCTII, DESIGN SRL
Autor principal: FLORIAN STANCIU
Coautori: MARIA-IULIA STANCIU, COSMIN GĂLĂŢIANU, OCTAVIAN BÎRSAN,
ROBERTA FRUMUŞELU, CRISTIAN BEŞLIU, COSMIN GEORGESCU
Colaboratori arhitectură: EDUARD UNTARU, SEBASTIAN CIULEI, DAVID MIHAI
MENŢIUNE SPECIALĂ – Proiect nr. 108 – SI4510
Fără acord dezvăluire date.
Concursul a fost organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri
al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor – UIA – şi prevederile Recomandărilor
Internaţionale pentru Concursuri de Arhitectură şi Urbanism adoptate în
Conferinţa Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978,
cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică.
Concursul de soluţii a fost public, într-o singură fază, deschis pentru România,
Ţările Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană.
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Concursul de soluţii a fost organizat ca o procedură independentă conform
art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, urmând ca ulterior,
în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeaşi lege, contractul de servicii de
proiectare să fie atribuit concurentului câştigător al concursului, în urma unei
proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

CONCURS

JURIUL CONCURSULUI a fost format din membri titulari:
– arh. peisag. Catherine Mosbach – Preşedintele Juriului
– arh. peisag. Peter Veenstra
– dr. geograf Catherine Franceschi-Zaharia
– arh. Tamina Lolev
– Cristian Domşa – specialist biodiversitate
– arh. urb. Toader Popescu
– arh. Radu Ponta
Organizarea unui asemenea concurs este salutară. Pe lângă faptul că întreţine
dorinţa de a atinge calităţi superioare a mediului locuit, oferă beneficiarilor prilej
de a alege, de a combina soluţii şi idei, fiind în cazul nostru un binevenit pas
spre a nu pierde un teritoriu urban existent, cu o mare valoare ambientală, prin
decizii mărunte, dăunătoare. „Parcul Est” din Cluj-Napoca a fost şi este o temă
complexă, cu atât mai mult cu cât este înconjurat cu funcţiuni urbane care vor
trebui să existe în conexiune armonioasă cu aceste propuneri. Una din cele mai
importante conexiuni este corelarea proiectului ”Parcul Est” cu proiectul Centurii
de ocolire sud-vest a municipiului, în zonele de întâlnire cu pârâul Becaş şi Băile
Someşeni. Considerăm că este cel mai potrivit să încheiem această intenţie de a
face cunoscut urbaniştilor un eveniment profesional important, cu cuvintele
d-lui conf. dr. arh. Vasile Mitrea care este elaboratorul mai multor proiecte cu acest
obiectiv - Parcul Est:
“Faţă de celelalte 26 de propuneri, proiectul câştigător are nişte calităţi. Am
găsit interesant că s-a dat atenţie zonei protejate, că s-a prevăzut şirul de ape, că
proiectul aduce puncte de interes pentru observarea faunei zonei, pentru specii de
păsări. Reproşul meu s-ar lega de faptul că nu s-a acordat atenţie destulă pârâului
Becaş. Îmi pare foarte rău că s-a pierdut atât de mult teren de-a lungul timpului.
Armata, mall-ul, toate au mai luat din teren. Acolo era o zonă care trebuia doar
întreţinută. În Bucureşti, pentru zonă de agrement cu lacuri a trebuit muncit. Aici,
la Cluj, natura făcuse tot ce trebuia, era nevoie doar de gândirea potrivită. Iar un
concept exista încă din 1967 şi un al doilea din 1984. E bine că s-a făcut acest
concurs, că există iniţiativa, să sperăm că rezultatele competiţiei nu vor deveni
material de <arhivă>.”
Surse: Articole din ziarul on-line ”Actual de Cluj”:

https://actualdecluj.ro/istoria-adevaratului-parc-est-avea-piste-de-canotaj-stadion-siteatru-schitele-originale-din-1967-si-1984-cum-trebuia-sa-arate/
https://actualdecluj.ro/cum-va-fi-cel-mai-mare-parc-al-clujului-interviu-din-bruxelles-cu-arh-mircea-munteanu-din-echipa-de-premianti-ai-concursului-pentru-parcul-estspecial-notele-profesorului-care-a-trasat-primele-schite/
https://www.oar.archi/ro/concursuri/parc-est
https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/castigatorii-concursului-de-solutii-pentru-amenajarea-parcului-est/
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CONFERINTA PUBLICA ONLINE
PEISAJ SI TERITORIU

Biroul Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare N-E

Facultatea de Urbanism, Departamentul „Proiectare urbană şi peisagistică” din
cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” a organizat conferinţa
publică online „PEISAJ ŞI TERITORIU”
Speaker invitat: dr. ing. Florin Munteanu, membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, membriu titular al Academiei Oamenilor
de Ştiinţă din România
Tematica: „RELAŢIA HABITUS HABITAT DIN PERSPECTIVĂ TRANSDISCIPLINARĂ”
Evenimentul s-a desfăşurat online, pe data de 10 martie 2021, ora 19.00, pe
platforma Zoom.

EVENIMENT

Abstract conferinţă:
• Traversăm o perioadă turbulentă, de Criză! Adaptare? sau Metamorfoză?
• De la Multidisciplinaritate la Transdisciplinaritate - un salt de paradigmă.
• Bariera cuvintelor, Harta mentală şi Reţeaua Semantică;
• Biosemiotica şi Biomimetica – sprijin în Înţelegerea unităţii lumii (modelul
GAIA);
• Instrumentele Complexităţii şi relaţia Structură-Arhitectură;
• Odobleja, Sahleanu, Lupascu, Dragaescu, Nicolescu – pionieri ai drumului
către Societatea Conştiinţei; Informaţia ca dimensiune ontologică;
• Creativitatea şi dinamica relaţiei Habitus-Habitat;
• De la Informaţie la Structura şi Arhitectura, provocări pentru Viitorul imediat.
Materiale documentare ale Conferinţei se găsesc pe pagina web a
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti.
(https://www.uauim.ro/evenimente/conferinta-peisaj-si-teritoriu-2021/Materiale%20documentare%20aferente%20conferintei.pdf)
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CONFERINTA INTERNATIONALA
DE ANTROPOLOGIE URBANA

Biroul Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare N-E

Muzeul Municipiului Bucureşti, Facultatea de Litere a Universităţii din
Bucureşti, Universitatea de Urbanism şi Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti,
România, Universitatea din Valladolid, Spania, Ambasada Spaniei în România
au anunţat organizarea celei de-a şasea ediţii a Conferinţei Internaţionale de
Antropologie Urbană, cu tema Spaţii publice: locuri ale oraşului, locuri ale
memoriei, la Bucureşti, în zilele de 2-3 aprilie 2021 (reprogramare datorată evoluţiei
pandemice şi restricţiilor de călătorie).
Tema celei de-a VI-a ediţii a Conferinţei de Antropologie Urbană se
construieşte în jurul relaţiilor dintre spaţiile publice ale oraşelor, oamenii care le
traversează şi comunitatea care le-a creat, într-o lectură antropologică.
Tema mare a conferinţei va fi dezvoltată în patru axe, organizate în
secţiuni diferite:
1. Spaţii, locuri şi discursuri publice. Pieţe, străzi, parcuri, monumente de for
public;
2. Viaţa cotidiană a spaţiilor publice;
3. Spaţiile publice şi ritualurile;
4. Textele despre oraş şi oraşele din texte.

EVENIMENT

Lucrările susţinute vor fi publicate în Revista de Antropologie Urbană.
Comitetul de Organizare este alcătuit din:
Eliana Radu, Maria Sfrijan, Silvia Zamfir (Muzeul Municipiului Bucureşti);
conf. univ. dr. Cristina Bogdan, conf. univ. dr. Alexandra Crăciun (Facultatea
de Litere a Universităţii din Bucureşti);
prof. univ. dr. Augustin Ioan (Universitatea de Urbanism şi Arhitectură „Ion
Mincu” din Bucureşti);
prof. univ. dr. Mercedes Cano Herrera (Universitatea din Valladolid).
Comitetul ştiinţific este alcătuit din:
Adrian Majuru, dr. Dan Pîrvulescu, dr. Vasile Opriş (Muzeul Municipiului Bucureşti);
prof. univ. dr. Mercedes Cano Herrera (Universitatea din Valladolid);
prof. univ. dr. Carmen Muşat, conf. univ. dr. Cristina Bogdan;
conf. univ. dr. Cătălin D. Constantin (Facultatea de Litere a Universităţii din
Bucureşti);
prof. univ. dr. Sorin Vasilescu (Universitatea de Urbanism şi Arhitectură „Ion Mincu”);
prof. univ. dr. Doina Ruşti, dr. Andreea Răsuceanu (membri invitaţi).
(http://muzeulbucurestiului.ro/conferinta-antropologie-2020/)
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CONFERINTA
INTERNATIONALA
SE CAUTĂ EXECUTANT PENTRU
REALIZAREA LUCRĂRILOR
LA

ANTROPOLOGIE
URBANA
CORIDORUL DE MOBILITATEDE
URBANĂ
DURABILĂ ÎN PIATA
E. GOJDU

Pe data de 10 martie 2021, a fost publicat pe site-ul Primăriei Oradea
www.oradea.ro anunţul de participare la licitaţia “Execuţia lucrărilor pentru
obiectivul de investiţii “Coridor de mobilitate urbană durabilă în piaţa Emanuil
Gojdu din Oradea - Etapa I”, cod SMIS 126216, Cod unic: 4230487/2021/17.”

EVENIMENT

Data limită de depunere a ofertelor în SICAP este 19 aprilie 2021, ora 15:00.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute accesând site-ul www.e-licitatie.ro anunţ de participare nr. CN 1029040
Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate - preţ.
Valoarea estimată a lucrărilor este 91.368.147,55 lei fără TVA, iar durata
contractului este de 24 de luni.
Acest proiect este unul dintre cele mai complicate proiecte din ultimii 20 de
ani care se va derula în Oradea. Pasajul subteran din Piaţa Gojdu, dintre Catedrala
Ortodoxă şi Casa de Cultură a Sindicatelor, va avea deasupra o piaţă pietonală, care
va lega centrul oraşului Oradea prin Parcul 1 Decembrie de Cetate.
Implementarea proiectului “Coridor de mobilitate urbană durabilă în
piaţa Emanuil Gojdu din Oradea” va rezolva deficienţele de trafic care afectează
semnificativ transportul public, Piaţa Emanuil Gojdu fiind punctul de întâlnire a
peste 80% dintre traseele de tramvai şi autobuz din municipiul Oradea şi
promovează transportul nemotorizat.
Prin implementarea proiectului se vizează reorganizarea traficului
în zona Pieţei E. Gojdu şi a Parcului 1 Decembrie, prin separarea fluxului de
circulaţie rutieră de cea pietonală şi liniile de tramvai prin construirea de drumuri
cu benzi dedicate transportului public de călători şi prin redirecţionarea în
subteran a altor fluxuri de circulaţie rutieră existente. Se va asigura în acest
fel separarea acestui tip de circulaţie de liniile de tramvai pe întreaga lungime a
acestora în zona proiectului, prin subtraversare (drumuri cu bandă dedicată
pentru autobuze) sau prin treceri la nivel cu liniile de tramvai şi se va reamenaja
infrastructura rutieră la care se intervine în acest scop prin bretele şi benzi de
încadrare.
Proiectul prevede astfel crearea unui coridor de mobilitate urbană durabilă
din Piaţa Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, printr-o abordare integrală bazată pe
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Oradea.
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REGIUNEA NORD-EST, ÎNTÂLNESTE-TE CU NOI!

CONFERINTA INTERNATIONALA

EVENIMENT

29 MARTIE

POLITICA URBANĂ A ROMÂNIEI,
GHIDUL TĂU
DE ANTROPOLOGIE
URBANA
PENTRU ORASE SUSTENABILE

Regiunea Nord-Est!
Locuieşti în regiunea Nord-Est şi vrei să participi la evenimentul care are ca
scop prezentarea direcţiilor propuse de prima politică urbană a României pentru
dezvoltarea oraşelor româneşti într-un mod sustenabil?
Bonus: Vom discuta despre idei şi soluţii de a creşte gradul de participare a
comunităţii locale, în cadrul procesului de dezvoltare urbană a oraşului şi multe altele!
CONTEXT
În perioada martie-aprilie 2021, vor fi organizate o serie de evenimente în
toate regiunile de dezvoltare ale ţării, cu scopul de a prezenta direcţiile propuse de
Politica Urbană a României pentru dezvoltarea oraşelor româneşti şi de a dezbate
modele de bună practică pentru a creşte implicarea comunităţii în dezvoltarea
zonelor urbane, ca parte a proiectului „Elaborarea politicii urbane ca instrument de
consolidare a capacităţii administrative şi de planificare strategică a zonelor urbane
din România”, proiect confinanşat din Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SMIS 129720, cod SIPOCA 711.
Formular de înscriere: Politica Urbană a României, ghidul tău pentru oraşe
sustenabile
https://forms.gle/kRTEBYKAbmTSCBMT9
Evenimentul are ca scop prezentarea direcţiilor propuse de prima politică
urbană a României pentru dezvoltarea oraşelor româneşti într-un mod sustenabil.
Totodată, una dintre secţiunile evenimentului va consta într-o discuţie aplicată cu
privire la instrumentele pe care politica urbană le pune la dispoziţie pentru pregătirea
mai rapidă şi mai eficientă a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană.
Prin completarea acestui formular sunteşi de acord ca datele cu caracter
personal colectate în scopul înscrierii la eveniment să fie procesate în conformitate
cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor GDPR).
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