Acest buletin este editat de Registrul Urbaniştilor din
România, autoritate profesională acreditată prin lege să
gestioneze exercitarea profesiunii de urbanist în România,
prin acordarea dreptului de semnătură în domeniul
urbanismului şi amenajării teritoriului, atestarea calităţii de
expert în domeniu, promovarea calităţii profesiei şi
recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul amenajării
teritoriului şi urbanismului.

Caseta redacţională

CUPRINS

Echipa redactională:

arh. Tiberiu C. FLORESCU - Preşedinte RUR
arh. Mircea GRIGOROVSCHI
arh. Radu RADOSLAV
arh. Gheorghe ELKAN
arh. Andreea AIACOBOIE - Tehnoredactare
ec. Larisa CREŢU - Secretariat/Corectură
- fotografii

Coordonator:

arh. Mircea GRIGOROVSCHI

3.

DEZVOLTAREA ZONEI DE SUBCORNISA IASI
BIROUL TERITORIAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-EST

12. PLANUL DE AMENAJARE
A TERITORIULUI JUDETULUI CLUJ (PATJ)
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ SI BANCA MONDIALA
BIROUL TERITORIAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST
14. GLOSAR AL EXPRESIILOR CHEIE UTILIZATE
IN DOMENIUL POLITICILOR DE DEZVOLTARE SPATIALA
DIN EUROPA (PARTEA 1)

www.rur.ro/BIRUR
arh. Andreea AIACOBOIE - Sigla BIRUR
Graphic Design/DTP

22. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF MODEL DE BUNA PRACTICA PRIVIND
CONSTRUCTIILE FARA AUTORIZATIE
BIROUL TERITORIAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST
23. FINANTARE PENTRU ELABORARE SI ACTUALIZARE PUG SI RLU
MDLPA
24. DEZBATERE PUBLICA MDLPA

Contact

25. INFORMATII PRIVIND DURATA MINIMA
A PROCEDURII DE INFORMARE A PUBLICULUI PENTRU
O DOCUMENTATIE DEROGATOARE FARA PUZ PMB

Sediul central
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A, etaj 5, sector 1
Bucureşti, CP 010043
Tel: (4)0314255456;
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Nord-Est
B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1, sc. B, parter,
ap.4, Iaşi, CP 700233
telefon: 0332-458643, 0332-456058,
e-mail: ruriasi@rur.ro
BULETIN INFORMATIV NR. 4/ MAI 2021

2

DEZVOLTAREA ZONEI DE SUBCORNISA IASI

DEZVOLTARE URBANA

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-EST

Oraşul Iaşi ocupă un loc privilegiat în peisajul cultural românesc. Din fericire
oraşul mai dispune de un patrimoniu - atât la nivelul spaţiului public, cât şi la
nivelul obiectului de arhitectură, care merită a fi relevat şi valorificat prin proiecte
de dezvoltare. Dezvoltarea contemporană, cu toată pleiada de probleme şi
tendinţe, presupune o nouă abordare a demersului de recuperare şi dezvoltare a
patrimoniului oraşului, precum şi deschiderea şi asumarea unor noi perspective şi
percepţii asupra evoluţiei imaginii urbane şi calităţii spaţiului public.
O zonă cu un pregnant caracter istoric prin prezenţa unor construcţii de
înălţimi reduse, cu fronturi şi o arhitectură ce vorbesc de un inefabil parfum al
locului şi mai ales prin trama stradală veche, marcată de un amplu proces de
dezvoltare este subcornişa Iaşiului, zona situată în partea de Vest a Bulevardului
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Arealul a constituit subiectul unor studii şi a unor
dezbateri ce au avut loc şi în cadrul Biroului Teritorial Nord-Est, al RUR, având ca
rezultat o serie de concluzii şi principii de dezvoltare.

Cornişa istorică este structura urbană determinată de forma de relief
specifică în zona nucleului istoric al Iaşiului şi de modul organic expresiv, în care
acest loc s-a mobilat cu obiecte de arhitectură în cursul timpului. În esenţă cornişa
istorică este o imagine, o icoană urbană, cu toate proprietăţile ce decurg din
această caracteristică.
Ţesutul urban dintre terasa medie a Bahluiului mărginită de str. Palat şi
terasa inferioară a Bahluiului mărginită de actuala str. Splai stâng Bahlui s-a
format începând de la sfârşitul sec. al XVII-lea. Strada şi stradela Sf. Andrei,
str. Palat (pe alt traseu decât cel actual) se păstrează chiar anterior secolului
al XVIII-lea. Multe străzi (uliţe) din ţesutul urban zonal se păstrează din secolul
al XIX-lea, cum ar fi str. Gheller cu denumirea de Ghibănescu din 2016 (fosta
str. Iacu), str. Iancu Bacalu, str. Ipsilante. Acestea se păstrează pe traseul lor din
sec. al XIX-lea. O parte din loturi şi construcţii front la aceste străzi se păstrează
de la sfârşitul sec. al XIX-lea începutul sec. XX.
O parte din fondul de locuit mai vechi a fost reparat şi transformat după
1990, astfel încât doar ca volumetrie şi regim de înălţime se mai păstrează
ambientul urban al zonei.
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Dinspre strada Splai stâng Bahlui, arhitectura a fost radical modificată
prin dezafectarea frontului stradal vechi şi construcţia în perioada 1964-1980 a
blocurilor cu P+10 etaje cu destinaţia de locuinţe. Acestea constituie un ritm de
construcţii punctuale înalte prin care se intenţiona să lase liberă vederea spre
cornişă (str. Palat) şi să flancheze Bahluiul de o parte şi de alta.
Ca structură urbană, cornişa istorică a Iaşiului s-a coagulat pe următoarele
principii:
- obiectele de arhitectură sunt aşezate punctual pe cornişă devenind astfel
repere de vizibilitate;
- dispunerea lor în plan este rezultatul unei evoluţii prin adiţionări succesive,
fără exsitenţa prealabilă a unor planuri de urbanism;
- cornişa este densă în clădiri monumentale, unite sau despărţite de spaţii
verzi;
- icoana cornişei se caracterizează prin siluete zvelte, ierarhizate;
- modul de mobilare urbanistică al cornişei permite transparenţa, relaţii
vizuale între interiorul şi exteriorul oraşului potenţată sugestiv de peisajul colinar
specific Iaşiului;
- prezenţa, pregnanţa şi importanţa cornişei istorice în peisajul urban
tradiţional au fost posibile întrucât între platoul oraşului şi lunca Bahluiului existau
clădiri mărunte, în marea lor majoritate pe parter, cu şarpantă şi cu înălţimi medii
de 5- 6 metri, adica la jumătate faţă de înălţimea medie a cornişei.

Plan zona preluat din studiu elaborat de SC ARTCA SRL
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Dezvoltarea comunistă a Iaşiului s-a făcut prin intervenţii masive în nucleul
istoric al oraşului şi în zonele adiacente acestuia. Dezvoltarea post-comunistă a
urmat aceleaşi direcţii, cu particularitatea că această nouă dezvoltare s-a făcut
fără ca proiectarea urbanistică să fie o preocupare continuă a administraţiei. În
procesul de dezvoltare, imaginea cornişei a suferit transformări:
1 Imaginea cornişei istorice a fost negată atât în interiorul oraşului, cât şi în
exteriorul ei.
2. Silueta noilor construcţii din zona centrală şi de cornişă nu este rezultatul
unor situaţii specifice cu obiectivul de a potenţa valoarea imaginii cornişei
istorice. Dimpotrivă, imaginea de ansamblu trădează lipsa de interes, de viziune
pentru păstrarea sau, cel puţin, redesenarea unei siluete urbane noi pentru centrul
oraşului.
3. Pe cornişă au fost amplasate construcţii masive, înalte, lungi, într-o
indiferenţă maximă faţă de contextul istoric.
4. În lunca Bahluiului au apărut, în forme diverse, nerelaţionate, construcţii
de locuinţe colective şi individuale, birouri, servicii etc cu înălţimi între 8 şi 22 metri.
Tendinţa actuală este de a se construi cu POT-uri şi CUT-uri din ce în ce mai mari.
5. Singurele invariabile ale zonei au rămas trama stradală şi parcelarul: în
contextul actual, ele amplifică dezordinea urbană ivită din lipsa unor reglementări
urbanistice de ansamblu.
În acest sens au fost stabilite concluzii şi principii funcţionale, compoziţionale,
de arhitectură şi economice respectiv direcţii de dezvoltare pentru această zonă.
Principii funcţionale
- Dezvoltarea unor funcţiuni atractive în regim continuu, compatibile cu zona
centrală a Iaşiului.
- Identificarea şi migrarea funcţiunilor centrale către sub cornişă.
- Respectarea tramei stradale existente cu optimizarea şi ierarhizarea prospectelor.
- Dezvoltarea unei reţele pietonale structurate în trasee şi pieţe în relaţie cu
reţelele pietonale ale cornişei. Reţeaua de carosabil trebuie să rămână carosabil şi să fie
suprapusă cu altă reţea de pietonal (o tramă pietonală) care să traverseze curţile.
- Susţinerea rezolvărilor cu parcări subterane sau construcţii cu destinaţii speciale.
Principii compoziţionale
- Asigurarea coerenţei de ansamblu având ca unitate semnificativă un UTR.
- Realizarea unor ansambluri de pieţe şi realizarea unor trasee, un principiu care
ar revitaliza zona şi i-ar aduce o anumită coerenţă în relaţie cu cornişa. Pieţe, nu incinte,
şi relaţionarea pieţelor între ele prin trasee urbane.
- Fronturi continue la stradă.
- Transparenţă maximă în funcţie de vizibilitatea reală din teren.
- Structurare urbanistică atractivă spre şi dinspre cornişa istorică.
- UTR-uri diferite.
- Fâşia verde sub cornişă.
- Protejarea cornişei cu clădiri mici şi creşterea regimului de înălţime în rest.
- Valoarea fronturilor până la capăt de perspectivă.
- Păstrarea perspectivelor favorabile către cornişă.
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Principii de arhitectură
- Limitarea, eventual definirea tipurilor de finisaje, culori, texturi utilizate în zonă.
- Susţinerea, eventual impunerea rezolvărilor de terase circulabile şi verzi.
Principii economice
- Stimularea dezvoltării zonei prin înlocuirea fondului construit existent, în mare
parte nou şi prin mărirea coeficienţilor de utilizare în contextul unei viziuni urbanistice
integratoare.
- Instituirea negocierii în probleme de dezvoltare urbană ca modalitate de bază
în configurarea unei soluţii urbanistice durabile.
- Intervenţii investiţionale în temeiul studiilor complexe de urbanism, funcţionale,
compoziţionale, arhitecturale şi economice, având ca obiectiv integrarea şi relaţionarea
în raport cu cornişa istorică.
Concluzii
- Ideea de a reconsidera funcţiunile ce trebuie implementate aici şi care trebuie
determinate, dar care să devină atractive, care să lege partea de cornişă cu partea de
sub cornişă.
- Imaginea urbană creată în zona de sub cornişă trebuie să fie agreabilă văzută
de pe cornişă.
- Fronturi continue (local) – dar în funcţie de rezolvarea fiecărui UTR, stabilirea
unor zone de continuitate urbană mai mari sau mai mici.
- Zona taluzului şi imediat sub cornişă - ar trebui generată o zonă mai verde cu
regim de înălţime mai redus sau fără. Avem o zonă verde de protecţie a cornişei care
nu trebuie pierdută.
- Cornişa ar trebui remodelată, regândită cu un set de principii de dezvoltare
urbană pe termen mediu şi lung.
- Creşterea regimului de înălţime în zonă pentru a deveni ofertantă.
- Există pe străzile perpendiculare pe cornişă imagini urbane favorabile care ar
trebui prezervate şi puse în valoare prin fronturi structurate.
- Optimizarea tramei existente.
Zona Sf. Andrei constituie începând cu 2020 obiectul unei investiţii de amploare,
Palas Campus, office & retail, aproximativ 86.000 mp, 6 corpuri de birouri conectate
pe orizontală atât la parter, cât şi la primele 3 etaje. Totodată 2 niveluri subterane
vor fi alocate unei parcări cu capacitate de aproximativ 625 locuri. Investiţia îşi
propune o reconversie urbanistică a unei părţi importante din zona centrală a Iaşiului,
care cuprinde terenuri şi clădiri nevalorificate şi în stare de degradare.
Proiectul se doreşte un campus IT care să aducă împreună diferite facilităţi
pentru locuitorii din zonă, un fresh market, un centru medical, diferite servicii de care
au nevoie locuitorii din Sf. Andrei, un spaţiu exterior de coworking, tot ce e legat de
zona universitară.
În partea de Vest a ansamblului Palas, între 3 artere principale - Bulevardul
Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Palat, str. Sf. Andrei şi Splai Bahlui - se propune şi
debutul unui parcurs care să lege pietonal zona Palatului de Splai, componentă
esenţială în proiect.
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Un factor important în conturarea soluţiei au fost conurile de vizibilitate dintre
anumite monumente şi clădiri şi punctele de percepţie fundamentale ale reliefului
oraşului: Mănăstirea Cetăţuia spre Catedrala Mitropolitană, Biserica Trei Ierarhi, Palatul
Culturii; Mănăstirea Galata spre aceleaşi obiective; percepţia din Piaţa Podu Roş a
Mitropoliei, percepţia de pe pasajul Alexandru cel Bun.
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Din cele 3 amplasamente, aceste conuri de vizibilitate constituie o porţiune
foarte importantă sculptată într-o anvelopantă maximă astfel încât, sub secţiunile
acestor conuri de vizibilitate (studiate în foarte mare detaliu, începând de la obiectiv
şi trecând prin tot oraşul cu cotele de altimetrie respective, de la un capăt la altul
percepţia spre şi dinspre aceste obiective) limitează o înălţime maximă pentru fiecare
din zonele de traversare pe amplasament.
Lucrul determinant în acest studiu l-a reprezentat cornişa, cum aceasta
influenţează şi desparte două lumi, cea de sus şi cea de jos, fiecare cu realităţile ei
diferite, fiecare realizată diferit, la o scară diferită.

Zona de sus este configurată de elemente de compoziţie spaţială tipice
majorităţii oraşelor europene şi anume: axe de vizibilitate care se încheie cu
clădiri reprezentative, clădiri cu valoare spaţială deosebită.
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De cealaltă parte regăsim subcornişa cu infrastructuri deficitare şi o serie
întreagă de probleme care defineşte natura spaţială a acestui areal. Regăsim disfuncţii
vizuale, funcţiuni improprii, suprapuneri stranii între elementele edilitare, între acest
tip de limbaj şi monumentele istorice.
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Regăsim de asemenea un ţesut destructurat de factură rurală care a fost
alocuri cârpit şi refăcut în mici zone, dar fără un concept general.
Propunerea în zona de subcornişă este de a crea o piaţetă şi un pasaj care să
traverseze configuraţia din această zonă, deschizând potenţialul unei legături
pietonale a Bahluiului.
Toate zonele de la parter sunt zone activate ca servicii, activate social, care vor
creşte vitalitatea arealului Sf. Andrei, cu restaurante, cafenele, galerii de artă şi alte
funcţiuni menite să anime acest loc şi să îl transforme într-un spaţiu vizitabil nu
numai de către rezidenţi, dar şi de întregul oraş.
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Pasajul, rezolvat la nivel peisagistic pentru a oferi o varietate climatică şi
ambientală deosebită pentru această zonă şi capătul pasajului dinspre strada Buznea,
va fi un motor de dezvoltare.
Este un efort foarte mare într-un ţesut atât de destructurat şi atât de fragmentat
cum este în această zonă, demararea unui proiect care să poată să-şi asume o astfel
de dimensiune de traversare şi de dialog urban.
Nu este doar o trecere, e un parcurs în care mă plimb, mă opresc, stau, privesc
oraşul de sus în jos.
Rapotându-ne la această intervenţie, problema mare a oraşului Iaşi legat de
subcornişă, este că el s-a dezvoltat nepotrivit. Pentru ca acest spaţiu să capete valenţe
urbane reale, poate că ar trebui să se demoleze tot şi să se construiască parcuri şi
clădiri cu regim de înălţime redus.
E foarte important ca în zone subdezvoltate, cu caracter rural, să apară dezvoltări
semnificative, asemenea proiectului în derulare.
Iaşiul are calităţi urbanistice care trebuie evidenţiate. Când apar propuneri
semnificative, ideile de compoziţie urbană ale acestora trebuie să se raporteze la acele
mari calităţi urbane ale oraşului Iaşi. Noile investiţii ar trebui să aducă o arhitectură de
top, cu semnificaţii.
În concluzie, locul acesta foarte vizibil şi foarte prezent, trebuie neaparat să
beneficieze de o arhitectură de calitate şi de o dezvoltare amplă a spaţiului pentru public.
Surse:
- Studiu urbanistic pt. zona delimitată de cornişa istorică a Iaşiului, splai Bahlui,
Str. Teodor Roscanu şi str. Iancu Bacalu - arh. Ionel OANCEA
- dezbatere publică PUZ Sf. Andrei - Palas, organizată de Primăria Municipiului Iaşi
(https://www.youtube.com/watch?v=s9Fp2mdVP9M)
- Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PALAT, STRADA SF. ANDREI, STRADA
TANASESCU, STRADA AL. IPSILANTI VODA, STRADA BUZNEA, STRADA IANCU BACALU,
STRADA TREI IERARHI, TRECATOAREA ARH. ION MINCU, intocmit in vederea construirii spatii
birouri, rezidentiale, spatii comerciale, servicii, parcari, amenajari exterioare (strazi, accese
pietonale si auto, spatii verzi etc), sistematizare verticala, persoane juridice
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PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETULUI CLUJ (PATJ)
Consiliul Judetean Cluj si Banca Mondială

Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Cluj (PATJ) a fost
Biroul Teritorial
aprobată în baza unui Acord de Asistenţă Tehnică între Consiliul Judeţean Cluj
al Regiunii de Dezvoltare şi Banca Mondială - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
Nord-Vest
dorindu-se un nou plan care să reflecte actualele direcţii şi priorităţi de dezvoltare
a judeţului, cel în vigoare fiind aprobat în anul 1998, mult depăşit de cerinţele
prezentului.
Proiectul a început în urmă cu câţiva ani în colaborare cu specialişti din
diverse domenii: geografi, sociologi, arhitecţi - urbanişti, ingineri etc. şi până în
prezent au fost elaborate 10 studii de fundamentare în domenii precum cadrul
natural, zonele naturale protejate şi mediul, populaţia, reţeaua de localităţi,
resursele naturale şi economia, transporturile şi căile de comunicaţie, echiparea
tehnico-edilitară a teritoriului, patrimoniul cultural, riscurile naturale, planificarea
teritoriului în contextul politicilor şi strategiilor europene şi analiza impactului
social. În plus, a mai fost elaborat încă un studiu de fundamentare pe tema
capacităţii administrative.
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În baza acestor studii de fundamentare şi în acord cu prevederile legale în
vigoare în domeniu, Banca Mondială va acorda sprijin tehnic pentru elaborarea
PATJ-ului. Totodată, aceasta va oferi asistenţă Consiliului Judeţean pentru
elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Teritorială a Judeţului, luând în considerare
direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a judeţului în plan teritorial, stabilite în
baza diagnosticului prospectiv.
Nu în ultimul rând, Banca va oferi asistenţă Consiliului Judeţean pentru
elaborarea unui plan de acţiune detaliat pentru implementarea măsurilor
propuse în PATJ, cu scopul de a asigura dezvoltarea teritorială.
Acesta va include, printre altele, precizarea responsabilităţilor şi a surselor
de finanţare a politicilor publice, programelor şi proiectelor de investiţii publice
necesare dezvoltării durabile şi competitive a teritoriului. Totodată, va include un
plan de consultare şi implicare a actorilor relevanţi şi a comunităţii în procesul
de planificare, propuneri de măsuri pentru contracararea potenţialelor
disfuncţionalităţi fizice sau economice, în funcţie de concluziile diagnosticului
precum şi alocarea responsabilităţilor şi surselor de finanţare pentru politici
publice, programe şi investiţii publice necesare pentru dezvoltarea sustenabilă şi
competitivă a teritoriului judeţului.
În perioada următoare noul PATJ va intra în etapa de consultare publică
şi avizare, urmând ca până la finalul anului judeţul Cluj să beneficieze de un
nou PATJ după care să se poată ghida.
Este lansată şi invitaţia de a intra în comunitatea PATJ de pe Facebook
astfel încât fiecare poate fi la curent cu evenimentele organizate. Puteţi să
participaţi la discuţiile din mediul online, să vă exprimaţi părerea şi să veniţi cu
idei noi pentru îmbunătăţirea PATJ Cluj.

Datele rezultate din elaborarea analizelor
şi studiilor de fundamentare care stau la
baza proiectării noului Plan de Amenajare a
Teritoriului Judeţului Cluj au fost publicate în
format „open data” de către Consiliul Judeţean
Cluj. Astfel, toate aceste date vor putea fi
utilizate şi redistribuite, în mod liber, de către
orice persoană interesată.
Toate datele sunt disponibile pe portalul https://www.patjcluj.ro/rezultatele/
portofoliul-de-proiecate.html, dedicat viitoarei Strategii de Dezvoltare a Judeţului
Cluj în Plan Teritorial, unde au fost publicate două seturi de hărţi, care pot fi
vizualizate şi descărcate atât în format JPG sau PDF, cât şi în format MPK,
editabil ArcGis. Realizarea unei astfel de baze de date, disponibilă pentru cei
interesaţi, este deosebit de importantă în procesul de elaborare a documentaţiilor
de urbanism şi amenajarea viitoare a teritoriului.
Sursa: https://www.patjcluj.ro
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GLOSAR AL EXPRESIILOR CHEIE UTILIZATE IN DOMENIUL
POLITICILOR DE DEZVOLTARE SPATIALA DIN EUROPA (PARTEA 1)

CEMAT

Următorii termeni sunt definiţi şi explicaţi în documentul CEMAT – CHF 84
(2006) 8:
Abordare comprehensivă a dezvoltării spaţiale
Coeziune teritorială
Dezvoltare rurală
Dezvoltare spaţială durabilă
Dezvoltare teritorială
Evaluarea impactului teritorial
Guvernanţă teritorială
Management urban
Parteneriat / cooperare
Peisaj
Politici de peisaj
Potenţial teritorial
Structură spaţială policentrică / Dezvoltare spaţială policentrică
În prezentul document CEMAT – CHF 84 (2006) 8 se adaugă următoarele
cuvinte şi expresii (Anexă):
Centru tehnologic
Conurbaţie
Cooperare transfrontalieră, transnaţională, inter-regională
Dezastru natural
Dezvoltare regională
Dezvoltare spaţială
Dezvoltare urbană
Dispersie urbană
Ecosistem urban
Euro-coridoare
Evaluarea durabilităţii
Evaluarea impactului asupra mediului
Evaluarea impactului regional
Evaluarea impactului strategic
Management integrat al zonelor de coastă
Managementul terenului
Oraşe – porţi de intrare
Parteneriat public-privat
Parteneriate urban-rural
Pericol natural
Pericol tehnologic
Planificare de mediu
Planificare fizică
Planificare integrată
Planificare regională
Planificare urbană
Planificarea folosinţelor de teren
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Planificarea peisajului
Proiectare urbanistică
Proiecte de dezvoltare spaţială
Reabilitare urbană (sau reabilitare zonală)
Regenerare urbană (sau regenerare zonală)
Regiune metropolitană
Regiune rurală
Regiuni defavorizate
Renovare urbană (sau renovare zonală)
Restaurare urbană (sau restaurare zonală)
Revitalizare urbană (sau revitalizare zonală) regională
Risc natural
Risc tehnologic
Servicii publice
Structura localităţii
Structură urbană
Suburbanizare
Tehnopol
Trasee culturale
Urbanism
Urbanizare
Zonă metropolitană
Zonă rurală
Zonă urbană funcţională
Zone degradată
Zone industriale abandonate
Zonele peri-urbane
Zonificare
Prezentare:
În contextul politicilor de dezvoltare spaţială, în majoritatea ţărilor europene
se folosesc frecvent o serie de expresii şi concepte. Unele dintre acestea sunt
expresii de specialitate folosite în mod curent, în timp ce altele au fost introduse
recent în vocabularul de specialitate, în special prin elaborarea şi publicarea
Principiilor Directoare sau a ESDP (Perspectiva asupra Dezvoltării Spaţiale
Europene). Obiectivul prezentului glosar este acela de a oferi o definiţie a
acestor expresii, precum şi a unor explicaţii în legătură cu folosirea şi evoluţia
recentă a acestora.
Pentru elaborarea glosarului, care oferă fie definiţii, fie informaţii legate
de semnificaţia expresiilor avute în vedere, a fost consultat un număr mare de
documente, care nu pot fi menţionate în totalitate. În câteva cazuri, diferite
expresii sunt foarte apropiate ca sens unele de altele. Acestea au fost grupate
într-o singură categorie şi textul ilustrează micile diferenţe care există între ele.
Expresiile selectate sunt prezentate în glosar în ordine alfabetică.
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Lista conceptelor şi a expresiilor conţinute în glosar
Abordare comprehensivă a dezvoltării spaţiale
Coeziune teritorială
Conurbaţie
Cooperare transfrontalieră, transnaţională, inter-regională
Dezvoltare regională / Planificare regională
Dezvoltare rurală
Dezvoltare spaţială
Dezvoltare spaţială durabilă
Dezvoltare teritorială
Dezvoltare urbană
Dispersie urbană
Ecosistem urban
Euro-coridor
Evaluarea durabilităţii
Evaluarea impactului asupra mediului
Evaluarea impactului strategic
Evaluarea impactului teritorial
Guvernanţă teritorială
Management urban
Managementul integrat al zonelor de coastă
Managementul terenului
Oraşe-porţi de intrare
Parteneriat / cooperare
Parteneriat public-privat
Parteneriate urban-rural
Peisaj
Planificare de mediu
Planificare fizică
Planificare integrată
Planificare urbană
Planificarea folosinţelor de teren, zonificare
Planificarea peisajului
Politici de peisaj
Potenţial teritorial
Proiectare urbanistică
Proiecte de dezvoltare spaţială
Regiune metropolitană / Zonă metropolitană
Regiuni defavorizate
Renovare urbană / Regenerare urbană / Revitalizare urbană / Reabilitare
urbană /
Restaurare urbană
Risc natural / Pericol natural / Dezastru natural
Risc tehnologic / Pericol tehnologic
Servicii publice
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Structură spaţială policentrică / Dezvoltare spaţială policentrică
Structură urbană / Structura localităţii
Suburbanizare
Tehnopol / Centru tehnologic / Parc tehnologic / Parc stiinţific
Trasee culturale
Urbanism
Urbanizare
Zonă degradată
Zonă industrială abandonată
Zonă rurală / Regiune rurală
Zonă urbană funcţională
Zonă urbană funcţională
Zone peri-urbane
PROIECT DE GLOSAR

CEMAT

Zonă industrială abandonată
Zona industrială abandonată este un teren folosit anterior în scopuri
industriale sau comerciale şi care poate fi contaminat cu reziduuri periculoase
în concentraţii reduse sau prin poluare, şi care are potenţial de refolosire după
decontaminare. În general, zonele industriale abandonate există în sectorul
industrial al unui oraş, pe un teren ce cuprinde fabrici sau clădiri comerciale
abandonate sau alte operaţiuni poluante. Mici zone industriale abandonate se
pot afla şi în multe vecinătăţi rezidenţiale mai vechi cuprinzând clădiri de
curăţătorie chimică, staţii de alimentare cu carburanţi, etc. Deşi multe zone
industriale abandonate contaminate au fost nefolosite timp de decenii, în ultimii
ani s-a pus accentul pe decontaminarea şi reabilitarea acestora pentru alte
folosinţe, dat fiind faptul că cererea de terenuri pentru dezvoltare este în
permanentă creştere.
Abordarea comprehensivă a dezvoltării spaţiale
Abordarea comprehensivă a dezvoltării spaţiale este o abordare a politicii
de dezvoltare spaţială, care consideră că este posibil ca toţi factorii să influenţeze
dezvoltarea spaţială a unui teritoriu specific indiferent de natura acestor factori
(factori naturali, cum ar fi schimbarea climei sau pericolele naturale, activităţile
umane cum ar fi cele legate de investiţiile private sau de comportamentele
sociale / culturale, politicile publice în diferite domenii, etc.). Abordarea acordă
o atenţie deosebită coeziunii politicilor publice (sectoriale), care au impact
evident asupra teritoriului, astfel încât să asigure un grad ridicat de coeziune
teritorială şi să evite astfel de neajunsuri precum sinergiile insuficiente, efectele
sub-optime ale alocării resurselor şi producerea de impacturi teritoriale care se
opun evoluţiei spaţiale dorite.
Conurbaţie
Conurbaţia reprezintă o aglomerare sau o reţea continuă de comunităţi
urbane, care s-au contopit fizic prin creşterea populaţiei şi expansiune.
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Aceasta reprezintă o formă policentrică de aglomerare. Vecinătatea fizică
şi continuitatea zonelor construite reprezintă o premisă pentru definirea unei
conurbaţii, care nu exclude faptul că pot exista spaţii deschise interstiţiale.
Conurbaţiile au apărut, în general, în perioada revoluţiei industriale când
localităţile erau ridicate în zone cu materii prime importante (în special, mine) sau
de-a lungul coastelor (între linia ţărmului şi hinterland).
Cooperare transfrontalieră, transnaţională, inter-regională
Cooperarea teritorială între autorităţile naţionale, regionale şi locale
reprezintă un element important al integrării europene. Scopul acesteia îl reprezintă
eliminarea impacturilor negative ale frontierelor naţionale asupra dezvoltării
teritoriale. În funcţie de scara teritorială, se face distincţie între:
- Cooperarea transfrontalieră care se desfăşoară pe distanţe relativ
scurte între zone situate pe ambele laturi ale frontierelor naţionale. Cooperarea
transfrontalieră cuprinde toate tipurile de activităţi ce ţin de activităţile normale
ale comunităţilor locale şi regionale, cum ar fi dezvoltarea economică,
planificarea spaţială, turism şi recreare, formare profesională, transport, protecţia
mediului, etc. Cooperarea transfrontalieră priveşte toate zonele cum ar fi
Euro-regiunile şi, în numeroase cazuri, zonele de convergenţă a mai mult de două
ţări (spre exemplu, regiunea Saar-Lor-Lux, triunghiul Rin-ului superior).

CEMAT

- Cooperarea transnaţională reprezintă un tip mai recent de cooperare
teritorială, care cuprinde frontierele naţionale pe zone întinse (Arcul Atlantic,
Regiunea Mării Baltice, Regiunile Mediteraneene de Vest, etc.). Cooperarea este
mai concentrată pe probleme strategice specifice, cum ar fi reţelele de zone
metropolitane, promovarea economiei maritime a regiunilor de coastă,
îmbunătăţirea generală a accesibilităţii, măsurile la scară mare legate de
îmbunătăţirea patrimoniului natural şi cultural, etc.
- Cooperarea inter-regională este de natură tematică şi se desfăşoară
între regiunile diferitelor ţări situate la distanţă mare unele faţă de altele, în
general fără continuitate teritorială. Cooperarea inter-regională poate cuprinde
transferuri de know-how şi de experienţă, perfecţionarea în comun a metodelor
şi a metodologiilor care contribuie la dezvoltarea regiunilor sau a întreprinderilor,
la promovarea turismului la mare depărtare, etc.
Trasee culturale
Traseele culturale sunt itinerare care adună laolaltă elemente importante de
patrimoniu şi de tradiţii, care stau mărturie şi ilustrează perioade şi evenimente
specifice ale istoriei europene.
Traseele culturale se caracterizează prin mobilitate şi implică şi o dinamică
intangibilă şi spaţială pe care nu o posedă peisajul cultural, care este mai static
şi limitat la natură. Programul de trasee culturale al Consiliului Europei reprezintă
un instrument de cunoaştere a valorilor europene, care apar din complexitatea
culturilor şi a societăţilor ce compun Europa.
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Acesta se bazează pe teme reprezentative pentru valorile europene, care,
în plus, sunt comune unui număr de ţări din Europa. Acestea apar într-o serie
întreagă de proiecte de cooperare multilaterală. Exemplele de trasee culturale
includ: Drumurile Pelerinilor, Traseele de influenţă monahală, Traseele celtice,
sit-urile Hanseatice, trasee şi monumente, arhitecturi militare fortificate din
Europa, etc. Traseele culturale sunt importante pentru dezvoltarea turismului
cultural.
Zonă degradată
Zonele degradate sunt zone (în general, urbane) care au suferit o scădere
a activităţii economice, cu industrii în declin sau abandonate, întreprinderi şi
locuinţe închise, magazine goale, un mediu degradat şi străzi virtual goale la
vreme de noapte. Totodată, unele zone degradate sunt contaminate şi pot fi
considerate zone industriale abandonate. Zonele degradate constituie o cauză
majoră de stres al mediului în zonele urbane.

CEMAT

Regiuni defavorizate
Regiunile defavorizate sunt regiuni cu un nivel relativ scăzut de dezvoltare
economică, care poate fi rezultatul locaţiei lor geografice, în special în cazul
locaţiilor îndepărtate şi periferice, al condiţiilor naturale şi climatice (regiuni din
zone polare sau regiuni supuse secetei, regiuni montane), al caracteristicilor
populaţiei (regiuni cu populaţie dispersată cu o densitate extrem de scăzută a
populaŃiei, regiuni supuse migrării), al accesibilităţii limitate (regiuni insulare,
regiuni cu legături proaste cu centrele prin infrastructuri de transport eficient).
Regiunile caracterizate prin structuri economice învechite (vechi regiuni industriale
supuse reconversiei economice) sunt adesea considerate ca regiuni defavorizate.
Politicile de dezvoltare regională vizează cu prioritate regiunile defavorizate şi le
sprijină prin măsuri de dezvoltare a infrastructurii, de dezvoltare tehnologică,
de pregătire şi calificare profesională şi de promovare a activităţilor economice.
Planificare de mediu
Planificarea de mediu este o disciplină relativ nouă, care îşi propune să
contopească practica planificării urbane / regionale cu preocupările de mediu.
Planificarea de mediu se ocupă atât de zonele urbane / metropolitane, cât şi de
zonele rurale / naturale. Planificarea de mediu are în vedere o gamă completă
de reglementări de mediu de la cele europene până la cele locale. Expresia cea
mai comună a planificării de mediu o constituie realizarea de evaluări riguroase
de impact asupra mediului a proiectelor şi programelor privind folosinţele de
teren, dezvoltarea economică, transportul, dezvoltarea locuinţelor, aerul,
zgomotul, apa, terenurile mlăştinoase, speciile şi habitatele în pericol de
dispariţie, ecosistemele, zonele inundabile, zonele de coastă, aspectele vizuale, etc.
Evaluarea impactului de mediu
Evaluarea impactului de mediu reprezintă o analiză a impacturilor posibile
pe care le poate avea un proiect asupra ecosistemelor, a sănătăţii oamenilor şi
asupra schimbărilor în serviciile oferite de natură.
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Principalele impacturi care trebuie să fie analizate sunt: impacturile
contaminării solului, impacturile poluării aerului, efectele zgomotului asupra
sănătăţii, impacturile ecologiei, inclusiv evaluarea speciilor pereclitate, evaluarea
pericolelor geologice şi a impacturilor poluării apei. Directiva privind Evaluarea
Impactului asupra Mediului a proiectelor de construcţie (legislaţie UE) a fost
introdusă în 1985 şi modificată în 1997 şi 2003.
Procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului asigură că identificarea
şi evaluarea consecinţelor de mediu ale proiectelor se face anterior acordării
autorizaţiei. Publicul îşi exprimă şi el părerea, şi se ţine seama de toate rezultatele
în cadrul procedurii de autorizare a proiectului. Ulterior publicul este informat
despre decizia luată.
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Euro-coridor
Euro-coridorul este o categorie de spaţiu cu caracter liniar, care leagă mari
aglomerări depăsind graniţele naţionale. Acestea sunt zone cu dinamică spaţială
rapidă şi la scară mare în cadrul unei Europe fără graniţe naţionale. Se pot
distinge patru dimensiuni în inter-relaţie în cadrul Euro-coridoarelor: infrastructura
şi transportul (în special, Reţelele Trans-europene), urbanizarea, dezvoltarea
economică şi durabilitatea mediului. Dinamismul rapid al zonelor Euro-coridoarelor
este tot mai complex atât în sens spaţial, cât şi politic. Spre exemplu, conflictele
politice pot să apară din tensiunile între construcţia rapidă a noii infrastructuri
fizice si a amplasamentelor de afaceri, pe de o parte, şi natura iniţial existentă,
peisaj şi aspectul peisajului rural, pe de altă parte. Aceasta ilustrează necesitatea
unei planificări spaţiale avansate şi a elaborării politicii în domeniul dezvoltării
Euro-coridoarelor.
Zonă urbană funcţională
Zona urbană funcţională caracterizează zona de influenţă a unui oraş.
Aceasta este, în general, definită pe baza datelor statistice (spre exemplu, fluxurile
de navetişti). Majoritatea ţărilor europene au definiţii ale Zonelor Urbane
Funcţionale sau ale unor concepte similare, cum ar fi zonele de circulaţie spre
locurile de muncă, zonele de trecere a navetiştilor, zonele de trecere sau
regiunile urbane funcţionale. În contextul Programului ESPON I, s-a încercat să se
identifice şi să se definească zonele urbane funcţionale la nivel european,
folosind o definiţie statistică armonizată.
Oraşe-porţi de intrare
Oraşele-porţi de intrare sunt puncte cheie de intrare în Europa, bazate în
mod special pe porturile şi / sau aeroporturile importante dar şi pe oraşele târguri
comerciale şi oraşele expoziţii şi pe centrele culturale posibile de a fi primul
punct de întâlnire a turiştilor internaţionali. Eliminarea frontierelor naţionale în
cadrul Uniunii Europene şi extinderea Uniunii Europene au creat posibilităţi noi.
Oraşele şi regiunile metropolitane care erau odată periferii naţionale sau legate,
în principal, de ţările care nu erau membre ale Uniunii Europene pot să capete
un rol nou în calitate de oraşe-porţi de intrare în reţelele policentrice. Pentru a
atinge acest potenţial ele trebuie să fie legate la Reţelele Trans-europene.
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Porţile de intrare globale sunt aglomerări urbane majore, adesea dispersate
pe un teritoriu, ce depăşeşte un singur oraş, care are potenţialul de a oferi bunuri
şi servicii la scară internaţională. Acestea se bazează pe îmbinarea unor
comunicaţii excelente, la scară mare, (concentrate în jurul conjuncţiei terminalelor
aeriene şi feroviare internaţionale), pe reţele de comunicare şi informare de vârf,
care creează contextul unui mediu „bogat în cunostinţe”, şi pe obiective de
cercetare-dezvoltare de nivel înalt (de regulă, universităţi şi centre de cercetare),
care contribuie la crearea potenţialului pentru cercetarea de vârf şi a unei
forţe de muncă cu înaltă calificare. Dat fiind acest patrimoniu, oraşele-porţi
globale asigură mijloacele de atragere a investiţiei internaţionale şi exportul
internaţional masiv de mărfuri şi servicii.
Management integrat al zonelor de coastă
Zonele de coastă au o importanţă strategică. Acestea sunt locul în care
trăieşte un procent ridicat din cetăţenii Europei, sunt o sursă importantă de hrană
şi de materii prime, o verigă vitală pentru transport şi comerţ, locaţia câtorva
habitate de foarte mare valoare, şi destinaţia favorită pentru petrecerea timpului
liber. Cu toate acestea, zonele de coastă se confruntă cu probleme grave de
distrugere a habitatului, de contaminare a apei, de eroziune a coastei şi de
epuizare a resurselor. Această epuizare a resurselor limitate ale zonei de coastă
(inclusiv spaţiul fizic limitat) conduce la conflicte tot mai frecvente între utilizări,
cum ar fi între acvacultură şi turism. Totodată, zonele de coastă suferă din cauza
unor probleme socio-economice şi culturale grave, cum ar fi slăbirea coeziunii
sociale, marginalizarea, şomajul şi distrugerea proprietăţii prin eroziune. De aceea,
este necesară o abordare teritorială integrată, participativă pentru a asigura că
managementul zonelor de coastă ale Europei este durabil din punct de vedere
economic şi al mediului, precum şi echitabil social şi coeziv. El este menit să
soluţioneze cererile conflictuale ale societăţii de produse si servicii, ţinând cont
atât de interesele actuale, cât şi de cele viitoare.
Obiectivele majore sunt:
- întărirea managementului sectorial prin îmbunătăţirea formării profesionale,
a legislaţiei şi a încadrării de personal;
- păstrarea diversităţii biologice a ecosistemelor de coastă prin prevenirea
distrugerii habitatului, a poluării şi a exploatării excesive; şi
- promovarea dezvoltării raţionale şi a utilizării durabile a resurselor de coastă
La nivelul Uniunii Europene, este în curs de implementare un program de
Management Integrat al Zonelor de Coastă.
Planificare integrată
Planificarea integrată (în opoziţie cu planificarea sectorială) este un proces,
care implică gruparea eforturilor de planificare specifică de nivel şi sectorială, ce
permite un proces decizional strategic şi asigură o perspectivă sinoptică a resurselor
şi a angajamentelor. Planificarea integrată acţionează ca un punct nodal pentru
iniţiativele instituţionale şi alocarea resurselor. În contextul planificării integrate
(sau cuprinzătoare), factorii economici, sociali, ecologici şi culturali sunt utilizaţi în
comun si îmbinaţi pentru a dirija deciziile de folosinţă a terenurilor şi a obiectivelor
în vederea unei dezvoltări teritoriale durabile.
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INSTITUTIA ARHITECTULUI-SEF - MODEL DE BUNĂ
PRACTICĂ PRIVIND CONSTRUCTIILE FĂRĂ AUTORIZATIE

La sfârşitul lunii ianuarie s-a aprobat, în şedinţa Consiliului Local a
Biroul Teritorial
municipiului Oradea, cadrul legal pentru emiterea certificatelor de atestare a
al Regiunii de Dezvoltare
edificării/extinderii construcţiilor executate fără autorizaţie de construire şi mai
Nord-Vest
vechi de 3 ani, pentru care împlinirea termenului de prescripţie, prevăzut la art. 31
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, nu mai permite
aplicarea sancţiunilor.
Primăria Oradea prin Instituţia Arhitectului-Şef este astfel printre puţinele
primării din ţară care au stabilit cadrul legal al documentaţiei necesare pentru
emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcţiilor executate în
astfel de situaţii, fiind deja un model de bună practică pentru alte administraţii
locale din România, care şi-au manifestat deja intenţia de a implementa în oraşele
lor modelul de la Oradea.
În prima etapă, deţinătorii unor astfel de construcţii, mai vechi de 3 ani şi
executate fără autorizaţie de construire, trebuie să depună documentele
prevăzute în HCL nr. 49/29.01.2021 pentru emiterea avizului Arhitectului-Şef în
vederea obţinerii certificatului de atestare a edificării construcţiei, pe baza
adeverinţei de notare a construcţiei în cartea funciară.
În situaţia în care se va obţine avizul favorabil al Arhitectului-Şef se va trece
la etapa a doua, în care deţinătorul unei astfel de construcţii va depune
documentele necesare emiterii certificatului de atestare a edificării construcţiei.
Certificatele de atestare a edificării/extinderii acestor construcţii sunt
documente premergătoare necesare întabulării în Cartea Funciară.
HCL nr. 49/29.01.2021 şi ANEXA 1 cu conţinutul cadru al documentaţiei
necesare pentru emiterea certificatelor de atestare pot fi descărcate de pe site-ul
Primăriei Oradea.

INFO

Sursa:http://www.oradea.ro/stiri-oradea/institu-539-ia-arhitectului-sef-ndash-model-de-buna-practica-privind-constructiile-fara-autorizatie
Considerăm că stabilirea cadrului legal de către o administraţie publică cu
privire la conţinutul documentaţiei pentru emiterea certificatelor de atestare a
edificării/extinderii construcţiilor executate fără autorizaţie, în ideea ordonării şi
uniformizării procedurii, este dovada clară a necesităţii analizei, în cadrul unor
întâlniri profesionale la care să participe specialişti elaboratori ai documentaţiilor
de urbanism, experti tehnici, reprezentanţi ai administraţiilor locale, Inspectoratului
de Stat în Construcţii, Arhitectul-Şef al judeţului etc.
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FINANTARE PENTRU
ELABORAREA SI ACTUALIZAREA PUG SI RLU

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei alocă suma
de 15 milioane de lei pentru a finanţa finalizarea Planurilor Urbanistice Generale.
MDLPA, prin programul său anual, oferă finanţare unităţilor administrativteritoriale pentru elaborarea şi actualizarea Planurilor Urbanistice Generale. În
acest an, bugetul general, în valoare de 15.000.000 lei, va servi scopul de a finaliza
aceste Planuri Urbanistice Generale în 397 de unităţi administrativ-teritoriale din
38 de judeţe.
Planul Urbanistic General reprezintă principalul instrument de planificare
operaţională, constituind baza legală pentru realizarea construcţiilor şi acţiunilor de
dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să-şi actualizeze la cel
mult 10 ani Planul Urbanistic General, în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor
sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este autoritatea
administraţiei publice centrale responsabilă cu derularea Programului privind
elaborarea şi actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (#PUG) şi a Regulamentelor
Locale de Urbanism (#RLU).
”În acest an am schimbat strategia pentru a încuraja finalizarea, în cât mai
multe localităţi, a acestor planuri urbanistice. Ministerul a primit cereri de finanţare
de la 918 unităţi administrativ-teritoriale şi vor fi finanţate, cu prioritate, cele 397
care şi-au asumat să finalizeze, cu finanţarea din acest an, elaborarea acestora. Un
Plan Urbanistic General actualizat va conduce la reducerea sarcinilor administrative
şi la limitarea perioadei de timp pentru implementarea investiţiilor la nivel local”,
a subliniat ministrul administraţiei, Cseke Attila.
Suportul financiar acordat de către MDLPA autorităţilor publice locale
pentru finalizarea procesului de elaborare şi actualizare a documentaţiilor PUG
vine în contextul necesităţii asigurării cadrului pentru implementarea unor noi
concepte de dezvoltare urbană şi locală care să faciliteze tranziţia verde a
localităţilor din România, dar mai ales pentru implementarea proiectelor ce vor fi
finanţate din programele operaţionale în perioada 2021-2027 sau din cadrul #PNRR.

INFO

Sursa: https://www.facebook.com/MinisterulLucrarilorPublice/posts/3725909404204710
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DEZBATERE PUBLICA MDLPA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în
dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului care are scopul
de a încuraja dezvoltarea localităţilor prin deblocarea problemelor legate de lipsa
arhitecţilor-şefi (https://bit.ly/3dj2zcd)
”Autorizaţiile de construire pot fi eliberate dacă un proiect se încadrează în
planul urbanistic zonal şi cel general al unei localităţi. Arhitectul-Şef al localităţii
este însărcinat cu implementarea prevederilor acestora, dar 14 judeţe, 49 municipii
şi 140 de oraşe din România nu au un Arhitect-Şef. Problema este şi mai acută în
mediul rural: doar 19 din cele 2.862 comune au arhitect-şef”, a arătat ministrul
Cseke Attila. Acesta a adăugat că în judeţele Gorj, Buzău şi Ialomiţa nicio unitate
administrativ-teritorială nu are arhitect-şef.
La propunerea MDLPA, unităţile administrativ-teritoriale vor putea coopera
în vederea desfăşurării activităţilor de control, inspecţie, urbanism şi amenajarea
teritoriului, pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ai căror membri sunt sau la nivelul
structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative, ori la nivelul
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute
ca fiind de utilitate publică.
Pentru comunele care nu aparţin unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară,
atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către un funcţionar public din
aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor de formare profesională
continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi
autorizării construcţiilor.
De asemenea, va fi eliminată atestarea profesiei de arhitect-şef exclusiv de
către Registrul Urbaniştilor din România şi se va reglementa posibilitatea realizării
cursurilor de specialitate de către Institutul Naţional de Administraţie. ”În prezent
doar 1.973 persoane sunt atestate RUR, şi lucrează în administraţia publică locală
doar 183. România are 3.228 unităţi administrativ-teritoriale care au nevoie de
un arhitect şef. Este evident că pe baza reglementărilor actuale lipsa arhitecţilor
şefi nu poate fi soluţionată”, a arătat ministrul.

INFO

Nu în ultimul rând, obligativitatea de a avea şapte ani vechime în
specialitatea studiilor a fost redusă la cinci ani pentru arhitecţii-şefi din municipii
şi oraşe şi la trei ani în comune.
Sursa: https://www.facebook.com/MinisterulLucrarilorPublice/posts/3609030782559240
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INFORMATII PRIVIND DURATA MINIMA A PROCEDURII DE INFORMARE A
PUBLICULUI PENTRU O DOCUMENTATIE DEROGATOARE FARA PUZ PMB

Care este durata minimă de consultare a publicului pentru aprobare

INFO

PUZ?
Cadrul legal în domeniul urbanismului nu prevede o categorie distinctă de
documentaţie de urbanism PUZ pentru derogarea de la reglementările în vigoare.
În conformitate cu dispoziţiile art. 47, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, Planul
urbanistic zonal reprezintă „instrumentul de planificare urbană de reglementare
specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din
localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică
urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de
dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general”.
Potrivit art. 3 din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire
la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
aprobată prin Ordinul MDRT nr. 2701/2010, informarea şi consultarea publicului se
efectuează „în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de
urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere,
elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”.
Prin urmare, întrucât informarea publicului cu privire la documentaţiile de
urbansim se derulează în interdependenţă cu aceste etape (de la iniţiere, elaborare,
avizare şi până la aprobarea documentaţiei PUZ), nu se poate stabili o durată minimă
a procedurii de informare în ansamblu.
SURSA: Răspuns MDLAP la solicitarea transmisă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei (MDLPA) pe adresa info@mlpda.ro şi înregistrată cu nr. 47355/12.04.2021
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