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CONCURSURI DE ARHITECTURA

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-EST

Mesajul nostru are ca obiect organizarea celor trei concursuri de soluţii de
arhitectură, anume - „Concurs de soluţii privind amenajarea Piaţetei Ferdinand”,
„Concursul de soluţii pentru zona fostului Bazar” şi „Concursul de soluţii pentru
amenajarea Pieţei Palatului Culturii”, lansate recent de către Primăria Iaşi.
Ordinul Arhitecţilor din România este o organizaţie profesională apolitică,
de interes public, autonomă şi independentă, care are rolul de a reprezenta
interesele profesiei de arhitect. Misiunea principală a OAR o reprezintă calitatea
actului arhitectural. OAR are ca scop creşterea calităţii mediului construit, prin
creşterea nivelului de competenţă profesională, competitivitate, educare şi
implicare a publicului. Toate acestea sunt posibile mai ales prin promotorul şi
organizatorul concursului de arhitectură.
Regulamentul Concursurilor de Arhitectură şi/sau Urbanism adoptat de
Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor din România, pe plan naţional, atestă
o experienţă de peste 20 ani în organizarea concursurilor de arhitectură. Această
experienţă a adus cu sine îmbunătăţirea şi perfecţionarea unui document
coerent, precis şi complet ce reglementează desfăşurarea unui concurs.

CONCURS

DOCUMENTAŢIA CARE STĂ LA BAZA ORGANIZĂRII UNUI CONCURS
DE ARHITECTURĂ TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:
- O TEMĂ DE PROIECTARE clară şi precisă care descrie în mod cuprinzător
viziunea beneficiarului, lăsând în acelaşi timp libertatea deplină a soluţiilor
arhitecturale, va cuprinde:
- obiectivele urmărite de promotor prin lansarea concursului;
- informaţiile privitoare la: istoria amplasamentului şi zonelor de influenţă
ale acestuia; evoluţia previzibilă a zonei din punct de vedere: funcţional, circulaţia
auto şi pietonală, echipare edilitară, impactul socio-cultural, natura terenului şi
caracteristicile geo-climatice, analiza morfologică a texturii urbane existente şi
valoarea ei istorică, analiza stării tehnice a construcţiilor zonei, regimul de
proprietate în zona studiată;
- funcţiunile cerute a fi adăpostite în nişte construcţii ce urmează a fi propuse;
- caracteristicile acestor funcţiuni – dimensiuni, relaţii funcţionale, mod de
echipare, utilaje etc.
- UN JURIU ALCĂTUIT DIN PROFESIONIŞTI care evaluează proiectele şi
alege dintre ele pe cele mai bune şi, în final, un câştigător; mai mult decât atât,
juriul are competenţa de a formula şi argumenta critic o sinteză a evaluării.
- EVALUAREA CORECTĂ a resurselor necesare pentru derularea şi finalizarea
proiectului, propuneri în ceea ce priveşte modul de implementare a soluţiei
câştigătoare.
AVANTAJELE ORGANIZĂRII DE CĂTRE OAR A UNUI CONCURS:
Având în vedere organizarea celor trei concursuri antemenţionate şi în
calitate de instituţie cu experienţă în organizarea concursurilor de arhitectură,
subliniem faptul că organizatorul va beneficia de toate avantajele unui concurs,
doar dacă se asigură că oferă premisele necesare prin care acesta asigură:
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CONCURS

- PERFORMANŢĂ - concursul asigură în acelaşi timp calitatea proiectului
de arhitectură şi echipa cea mai potrivită pentru a-l duce la îndeplinire.
- ATRAGE TALENT - concursul poate scoate la iveală noi participanţi
interesaţi să lucreze într-un anume domeniu şi îi provoacă pe cei deja consacraţi să
se repoziţioneze.
- ASIGURĂ TRANSPARENŢA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE - concursul
asigură de la început un grad maxim de transparenţă pentru că oferă şanse egale
tuturor participanţilor.
- PROMITE VIZIBILITATE - concursurile stârnesc cu uşurinţă interesul
publicului şi devin evenimente media, asigurând cea mai bună comunicare posibilă
a investiţiei. Ele promovează investiţia chiar înainte ca ea să înceapă cu adevărat.
- „AI DE UNDE ALEGE” - se selectează soluţia optimă, dintr-o multitudine
de soluţii şi răspunsuri primite la tema dată.
- SE SPRIJINĂ PE EXPERTIZA UNOR PROFESIONIŞTI - prin intermediul
concursului, clientul primeşte sprijin pentru luarea deciziei celei mai informate din
partea unui juriu de specialitate, alcătuit dintr-o majoritate de profesionişti.
- CONFERĂ VALOARE COMUNITARĂ - concursul explică actorilor
interesaţi avantajele şi dezavantajele diferitelor abordări. Astfel, el promite o
abordare integrată, prin care interesele actorilor sunt asumate şi promovate de
către politica urbană a administraţiei.
- CONCURSUL OFERĂ ÎNCREDERE ŞI CAPITAL POLITIC - este modul de
a realiza proiecte publice fără suspiciunea părtinirii. Este de asemenea dovada
încrederii, pe care autoritatea publică o acordă profesioniştilor, cu care trebuie să
conlucreze şi pe experienţa cărora trebuie să se sprijine.
- REPREZINTĂ UN URIAŞ CAPITAL DE IMAGINE ŞI DEZVOLTARE
ECONOMICĂ INDIRECTĂ - de multe ori bunul rezultat al unui concurs
produce valoare dincolo de obiectivul initial şi anunţă în mod public o viziune de
regenerare, care poate să strângă împreună interesele actorilor interesaţi, publici
şi privaţi.
CONSECINŢE
Importanţa unor concursuri care se referă la spaţii reprezentative ale
oraşului, Piaţeta Ferdinand, zona fostului Bazar şi Piaţa Palatului Culturii, vorbeşte
despre responsabilitate din partea tuturor factorilor implicaţi, de la decidenţi
până la cetăţeni, cu toţii fiind beneficiari ai acestor proiecte. Aşadar, concursurile
de arhitectură trebuie să fie gesturi responsabile, prin care se adresează atât o
temă de studiu arhitecţilor, cât şi o promisiune şi un angajament faţă de cetăţeni o şansă dată în primul rând oraşului şi ieşenilor.
Apreciem faptul că reconfigurarea acestor zone s-a dorit a fi realizată prin
concursuri de soluţii. Cu toate acestea, rezultatele obţinute în urma finalizării lor
se află la mare distanţă de principiile prezentate mai sus. Această distanţă se
reflectă prin:
- Numărul de soluţii înscrise:
1. concurs de soluţii privind amenajarea Pieţei Palatului Culturii - 2 soluţii;
2. concurs de soluţii pentru zona fostului Bazar - 2 soluţii;
3. concurs de soluţii privind amenajarea Piaţetei Ferdinand - nicio soluţie
înscrisă.
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- Tema de proiectare incompletă:
Lipsesc informaţii precum: istoria amplasamentelor şi a zonelor de influenţă
ale acestora, evoluţia previzibilă a zonelor din punct de vedere funcţional, circulaţia
auto şi pietonală, echipare edilitară, impactul socio-cultural; natura terenurilor şi
caracteristicile geo-climatice, analiza morfologică a texturii urbane existente
şi valoarea ei istorică, analiza stării tehnice a construcţiilor zonelor, regimul de
proprietate în zonele studiate.

CONCURS

- Neprezentarea reglementărilor urbanistice aprobate:
lipsa: PUZ CP (Plan Urbanistic Zonal - Zonă Construită Protejată) - Piaţa
Palatului Culturii şi Piaţeta Ferdinand;
PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru zona fostului Bazar;
- Nereglementarea modalităţilor de prezentare a soluţiilor:
se reflectă în număr/tip piese desenate, piese scrise, simulări de imagine,
machetă etc. a soluţiilor înscrise în concurs;
- Nepublicarea criteriilor şi baremelor de evaluare:
se reflectă în participarea foarte redusă la concurs şi face dificilă jurizarea
soluţiilor prezentate;
- Nepublicarea componenţei juriului şi a principiilor care au stat la
baza alcătuirii acestuia
se reflectă în participarea foarte redusă la concurs, urmare a lipsei de
credibilitate în rândul profesioniştilor;
- Lansarea a trei concursuri de arhitectură de anvergură naţională,
într-o perioadă scurtă de timp
periclitează numărul concurenţilor şi calitatea propunerilor.
CONCLUZII
Organizarea unui concurs se reflectă în mod direct în rezultate acestuia,
rezultatele se reflectă direct în anvergura şi impactul investiţiei publice. Astfel, a
investi în organizarea unui concurs înseamnă a investi înţelept veniturile
comunităţii. Cu acelaşi buget, comunitatea va beneficia de soluţii de arhitectură
şi urbanism optime. Rezultatele se reflectă în mod direct asupra gestionării
investiţiilor publice, aşadar, a investi în organizarea unui concurs înseamnă a
investi în comunitate. Mai mult decât atât, bunul rezultat al unui concurs aduce
valoare adăugată dincolo de obiectivul iniţial urmărit.
În calitate de arhitecţi şi cetăţeni ai Iaşului preocupaţi de cadrul construit
al acestui oraş, facem apel la dumneavoastră pentru a înţelege importanţa
organizării de concursuri de soluţii urbanistic-arhitecturale, în spiritul enunţat în
acest document.
Vă asigurăm, de asemenea, şi la fel ca întotdeauna, de întreaga noastră
disponibilitate la dialog, sprijin şi colaborare în ceea ce priveşte dezvoltarea
oraşului nostru şi îmbunătăţirea calităţii vieţii ieşenilor.
OAR Filiala Iaşi
Preşedinte, dr. arh. Mihai Drişcu
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PIEŢELE PUBLICE- SPAŢII URBANE DE SOCIALIZARE

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-EST

Spaţiul public în general şi cel pietonal în special sunt foarte timid
reprezentate în Iaşi cu toate că există potenţial şi cerere foarte mari. Pieţele publice
sunt esenţiale în metabolismul unui ţesut urban şi când evoluţia naturală a unui
oraş nu are această componentă ea trebuie creată. Este cu atât mai grav că atunci
când există un loc investit cu această funcţie ea este ignorată şi anulată.
În Iaşi exemplele sunt multiple, dar vom analiza, în încercarea de a da o
soluţie imediată şi viabilă, două pieţe alăturate care marchează centrul oraşului:
Piaţa Unirii şi Piaţa 14 Decembrie. Poziţionate favorabil prin juxtapunere ele
formează un ansamblu foarte activ în segmentul pietonal fiind parte a arterei
principale a oraşului -b-dul Ştefan cel Mare.

PIETE PUBLICE

Piaţa Unirii nu are o tradiţie pietonală, dar în urma intervenţiei din anii ‘60
ea a fost gândită şi a funcţionat ca piaţă publică fiind un exemplu de organizare
urbană a conexiunii dintre străzile aferente. Actuala Piaţă 14 Decembrie a evoluat
ca un nod de circulaţie preponderent pietonală într-o vreme când centrul nu
era sufocat de maşini. În timp caracteristica pietonală s-a diminuat pe de o parte
prin încurajarea circulaţiei auto de pasaj, dar şi prin acapararea acestor pieţe de
interesele abuzive ale unor operatori din zonă.

În fiecare din pieţe există câte două hoteluri - Unirea şi Traian în Piaţa Unirii
şi Select şi Continental în Piaţa 14 Decembrie. Unităţile de cazare au o normă
de locuri de parcare aferente alocate prin HCL şi care certifică avizul de
funcţionare.
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PIETE PUBLICE

Hotelurile amintite îndeplinesc această normă numai că între timp au
ocupat abuziv spaţiile pietonale. Hotel Unirea are parcare subterană în
proximitate, dar ocupă şi o parte din piaţă. Hotel Traian are parcare subterană
proprie şi supraterană lângă cinematograf dar ocupă şi piaţa în dreptul intrării.
Hotelurile Select şi Continental nu au parcări proprii şi ocupă piaţa probabil
printr-un contract cu Primăria.
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PIETE PUBLICE

În astfel de situaţii, respectiv când un hotel trebuie să-şi asigure locurile
de parcare, dar este situat într-un context istoric protejat se apelează la proxima
parcare amenajată supra sau subterană din motive lesne de înţeles. În sprijinul
acestei rezolvări putem da exemplul oraşelor de la noi sau din lume cu situaţie
urbanistică similară unde aceasta este norma. Hotelurile din Piaţa 14 Decembrie
pot rezolva această problemă apelând la parcarea subterană de pe strada
V. Alecsandri aflată la aproximativ 50 de metri distanţă. De asemenea accesul
carosabil poate să revină la vechiul traseu din spatele blocurilor.
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PIETE PUBLICE
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PIETE PUBLICE

În concluzie, se pot găsi soluţii viabile de a reda oraşul oamenilor, dar există
o rezistenţă dictată de abuz, indiferenţă şi resemnare. Credem că prin soluţiile pe
care le vom prezenta şi în strânsă colaborare cu administraţia şi societatea civilă
vom reuşi în demersul nostru. Cele două pieţe trebuie să revină la rolul lor de
spaţii publice pietonale în folosul ieşenilor şi a turiştilor.

În acest sens în data de 22.09.2021 a avut loc la sediul Registrului
Urbaniştilor din România - Biroul Teritorial Nord-Est un grup de lucru denumit
”Evenimente urbane” ce a avut ca tema de lucru ”Pieţele publice - spaţii urbane
de socializare” la care au participat dl. arh. Mihai Drişcu preşedintele O.A.R. filiala
Iaşi-Vaslui, dl. arh. Dragoş Ciolacu preşedinte U.A.R. Filiala Iaşi, arh. Mircea
Grigorovschi reprezentant teritorial R.U.R., dl arh. Dan Poiană şi domnul arh.
Iulian Neculau, preşedintele Comisiei de urbanism C.L. Iaşi.
Scopul întâlnirii a constat în analiza situaţiei pieţelor Unirii şi Piaţa 14 Decembrie
marcate pe planşă, a semnalării principalelor probleme şi generarea unor linii
directoare în vederea unei strategii de dezvoltare a zonei.
O primă idee subliniată ar fi scoaterea maşinilor din pieţe şi relocarea acestora,
şi propunerea unor elemente funcţionale de atractivitate care să faciliteze
socializarea şi care să aducă vitalitate zonelor. Printre propunerile trasate în
cazul Pieţei Unirii menţionăm rezolvarea parcărilor şi crearea de zone pietonale,
spaţii verzi, migrarea teraselor şi a buticurilor până în piaţă, deschiderea
fronturilor de blocuri, deschiderea porticurilor şi transparenţa către parcul din
spatele blocurilor.
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PIETE PUBLICE

În cadrul analizei s-a evidenţiat în mod special necesitatea unei strategii de
dezvoltare teritorială în vederea delimitării zonei centrale cu focalizare pe punctele
nodale, Pieţele Eminescu, Palat şi Unirii, traseele şi legăturile dintre acestea.
Problemele identificate în prima şedinţă a grupului de lucru, analiza, dar şi
propunerile discutate au condus către ideea unor posibile PUZ-uri, studii sau strategii
conform unor teme de proiectare elaborate şi semnate de către cele 3 organizaţii.
În concluzie, grupul de lucru îşi propune în analize bilunare, să abordeze atât
situaţiile nefericite ale spaţiilor publice şi cartierelor din Iaşi, cât şi aspectele legale legate
de acestea.

Surse foto - Anca Gherasim, Andrei Toma
Text - Dragoş Ciolacu, RUR, Biroul Teritorial Nord-Est
BULETIN INFORMATIV NR. 8/ SEPTEMBRIE 2021 11

DIGITALIZAREA ÎN URBANISM,
ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII

25 noiembrie 2021

DIGITALIZARE

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-VEST

Agenda Digitală pentru Europa, Agenda Digitală pentru România şi
înfiinţarea Autorităţii pentru Digitalizarea României reprezintă tot atâtea
provocări pentru domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor, cum ar fi,
spre exemplu, e-guvernarea, e-administraţia şi oraşul inteligent pentru urbanism
şi clădirile inteligente pentru arhitectură şi construcţii, dar şi „datele mari” şi
„internetul lucrurilor” pentru toate domeniile, pentru a enumera doar câteva
dintre acestea. Pornind de la aceste aspecte, obiectivul conferinţei este de a
provoca o reflecţie asupra provocărilor adresate urbanismului, arhitecturii şi
construcţiilor de digitalizare, în ideea că aceasta poate constitui o oportunitate
pentru ca activităţile din aceste domenii să se desfăşoare mai bine şi să ofere
soluţii unor probleme care încă aşteaptă un răspuns.
Evenimentul va fi organizat de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC sub
forma unei conferinţe virtuale, cu comunicări orale însoţite de un suport
electronic (Power Point, Adobe Acrobat) prezentate prin share screen pe parcursul
a maximum 15 minute, inclusiv întrebările, în sesiuni moderate. Prezentările pot
fi făcute doar de participanţii înscrişi. Înscrierea este gratuită şi se face exclusiv
la
https://docs.google.com/forms/d/1lzJZSV7JfxrM0ecGlJVExGfmQxSbC54NoH1ponD1TPM/viewform.
Autorii români vor înscrie toate informaţiile privind prezentarea – titlu, autori,
afiliere – doar în limba română. Atenţie! La finalul înregistrării, programul de
navigare Internet va afişa o pagină de confirmare. Aceasta este singura confirmare
a participării, nu se vor primi alte confirmări ale înregistrării prin e-mail.
Organizatorii vor confirma, însă, primirea materialelor ce urmează a fi
prezentate sau publicate, notificând autorii dacă acestea sunt acceptate ca atare
sau indicând modificările necesare.
Având în vedere faptul că evenimentul presupune atât efectuarea unor
prezentări virtuale, cât şi publicarea unor materiale aferente acestora (rezumate
şi lucrări integrale), organizatorii atrag în mod deosebit atenţia asupra faptului
că gestiunea celor două se realizează în mod independent.
Astfel, programul, ce va fi comunicat până pe 11 noiembrie 2021, se
întocmeşte exclusiv pe baza înscrierilor. Materialele trimise spre publicare nu se
regăsesc în program dacă nu au fost înregistrate prin site-ul dedicat înscrierilor.
De asemenea, materialele publicate nu preiau informaţii din cele furnizate la
înscrierea prezentărilor.
În vederea prezentării unei comunicări, participanţii trebuie să se înregistreze
până la data de 29 octombrie 2021. De asemenea, INCD URBAN-INCERC
oferă participanţilor posibilitatea publicării rezumatelor şi lucrărilor integrale în
publicaţiile editate, accesibile pe pagina http://pub.incd.ro/, după cum urmează;
lista include aceste publicaţii în ordinea crescătoare a importanţei acestora, dar
şi a cerinţelor legate de conţinutul şi forma lucrării, publicarea fiind condiţionată
în fiecare caz de către acceptarea conţinutului ştiinţific de către referenţi şi
respectarea strictă a instrucţiunilor de redactare:
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• Rezumat (redactate în limbile română (obligatoriu cu diacritice) şi engleză
pentru autorii români, în limba engleză pentru autorii străini) se vor publica în
„Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, vol. 20, ISSN 2343-7537,
publicaţie indexată în CiteFactor, ProQuest, Ulrich’s Web, Scipio, WorldCat şi
Europa World of Learning / Routledge şi recunoscută CNCS – ştiinţe umaniste
(inclusă în categoria B) – pagină: http://pub.incd.ro/AP/index.htm. Termenul-limită
de trimitere este 22 octombrie 2021.
• Lucrările integrale redactate în limba română sau limbile engleză sau
franceză se vor publica în volumul „Lucrările conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului”, vol. 20,
ISSN 2393-3208, indexat în CiteFactor, ProQuest, CEEOL, Scipio şi Ulrich’s Periodicals
Directory şi recunoscut CNCS – ştiinţe umaniste (inclusă în categoria C) – pagină:
http://pub.incd.ro/PP/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 22 octombrie
2021.

DIGITALIZARE

• Articole in extenso, redactate în limba engleză, pot fi publicate în revista
Construcţii, ISSN 1221-2709 (indexată în 31 de baze de date şi biblioteci, inclusiv
de către CNCSIS – categoria B+) – pagini: http://constructii.incd.ro/ sau
http://pub.incd.ro/C/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 29 octombrie
2021.
• Articole in extenso, redactate în limba engleză, pot fi publicate în revista
Urbanism. Arhitectură. Construcţii, ISSN 2069-0509, indexată în 61 de baze de
date şi 100 de biblioteci internaţionale şi recunoscută CNCS – ştiinţe umaniste
(inclusă în categoria A) – pagini: http://uac.incd.ro/ sau http://pub.incd.ro/UAC/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 29 octombrie 2021.
Pentru ca volumele de rezumate şi lucrări să poată fi disponibile
participanţilor, nu se vor admite lucrări trimise spre publicare după data-limită,
deşi participanţii înscrişi după 22 octombrie 2021 vor putea susţine comunicările.
În cazul publicării în reviste, termenele-limită pot fi extinse la cerere. În alegerea
revistei, participanţii din domeniul construcţiilor trebuie să ţină cont că pentru
revista Construcţii sunt necesare articole cu un pronunţat caracter tehnic, care
conţin o fundamentare matematică demonstrată prin ecuaţii şi prezintă
rezultate experimentale, în timp ce revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii,
având un auditoriu mai eterogen, publică şi articole cu un caracter mai general,
care nu conţin neapărat ecuaţii şi rezultate experimentale. În schimb revista
Urbanism. Arhitectură. Construcţii impune autorilor condiţia existenţei unei
bibliografii cu cel puţin 25 de titluri, axată în proporţie de 90% pe materiale
publicate (articole de specialitate publicate în reviste sau volumele unor
conferinţe, cărţi şi capitole de carte), şi într-o proporţie de cel puţin 80% pe
articole publicate în reviste din fluxul principal, indexate ISI/Scopus. Alături de
respectarea instrucţiunilor pentru autori, condiţia este obligatorie, nerespectarea
sa conducând la neacceptarea articolelor trimise spre evaluare.
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Instrucţiuni de redactare
Vă rugăm să nu trimiteţi organizatorilor documente care nu sunt solicitate
(prezentări Power Point sau alte materiale); singurele documente care trebuie
trimise sunt rezumatele şi lucrările integrale, şi singurul format acceptabil este
Word 2003 sau anterior (DOC). Documentele trimise în alte formate nu vor fi
luate în consideraţie.
Materialele publicate (rezumate, lucrări integrale şi articole in extenso)
trebuie să respecte instrucţiunile de redactare specifice fiecărei publicaţii,
disponibile pe paginile Internet specificate. Nerespectarea acestora duce la
respingerea automată a lucrării sau rezumatului, ceea ce nu afectează
posibilitatea susţinerii prezentării virtuale în conferinţă.

DIGITALIZARE

Limba. Autorii români vor redacta rezumatul în limbile română (obligatoriu
cu diacritice) şi engleză şi vor redacta lucrarea finală în limbile: română şi
engleză pentru rezumat, română, engleză sau franceză pentru volumul conferinţei,
engleză pentru ambele reviste. Prezentările vor fi susţinute în limbile română,
engleză sau franceză.
Instrucţiuni privind desfăşurarea conferinţei
Pentru a putea prezenta lucrările, dar şi pentru a audia prezentările,
participanţii trebuie să descarce aplicaţia ZOOM şi să o instaleze în prealabil;
participarea se poate face de pe un dispozitiv dotat cu camera video şi microfon,
încorporate (în cazul unor laptop-uri, telefoane mobile) sau adăugate (în
cazul sistemelor desktop etc.). Există şi o versiune ZOOM pentru telefoanele
mobile şi/sau tablete.
Aceasta este mai greu de utilizat pentru a prezenta un fişier-suport. Aplicaţia
se descarcă gratuit de la adresa: https://zoom.us/download#client_4meeting sau
(pentru telefonul mobil sau tabletă) din AppStore sau Google Play. După instalare
este recomandat ca cei care folosesc aplicaţia să îşi creeze un profil, sau măcar
la momentul conectării să dea click pe fereastra corespunzătoare numelui/
dispozitivului său şi să editeze numele (pentru a fi cunoscut de către ceilalţi
participanţi).
Pentru conectare la lucrările conferinţei, participanţii trebuie să deschidă din
programul de navigare Internet (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Opera, Safari etc.) pagina cu adresa de conectare comunicată
de organizatori şi să urmeze instrucţiunile. Este posibil ca la conectare să fie
cerute anumite date, comunicate de organizatori („Meeting ID”, „Passcode”).
Alternativ, participanţii pot deschide aplicaţia ZOOM şi se pot conecta din
Home -> Join folosind datele respective de conectare.
Se recomandă participanţilor să pornească camera video (

) şi

microfonul (
), care pot fi oprite folosind aceleaşi butoane de control din
partea de jos a ecranului, stânga (este posibil să nu fie vizibile dacă aplicaţia
porneşte automat în mod „Full Screen” - pentru a le activa, se dă click pe „Exit
Full Screen” din partea de sus, dreapta).
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Participanţii care nu prezintă sunt rugaţi să îşi închidă microfoanele, pentru
ca eventualele sunete din locul unde se află să nu perturbe desfăşurarea
sesiunii. În special convorbirile telefonice pot genera efecte de microfonie. În aceste
situaţii, organizatorii vor interveni şi vor închide microfonul persoanelor respective.
Microfoanele trebuie deschise pentru a prezenta o comunicare sau a adresa
întrebări. Evenimentul va fi înregistrat audio şi video. Participarea presupune un
acord implicit. Cei care doresc o copie a înregistrării o vor putea primi la cerere
prin transfer de fişiere; în acest caz, în cerere vor specifica şi dacă doresc
înregistrarea video sau doar pe cea audio.

DIGITALIZARE

Pentru a prezenta se va folosi funcţia „Share Screen” (
). Se recomandă
deschiderea fişierului care urmează a fi prezentat înaintea ZOOM, iar pentru
prezentare se va da click pe „Share Screen”, apoi se va alege fereastra care va
putea fi vizualizată şi de ceilalţi (programul Power Point, Word, Adobe Acrobat
etc.) Se recomandă salvarea prezentărilor în format PDF, deoarece meniul
Adobe Acrobat este unul redus, documentul în sine având o dimensiune mult
mai mare decât în cazul unor programe în care spaţiul ferestrei este ocupat şi de
meniurile acestora. În cazul Power Point se poate alege o „prezentare virtuală”
într-o fereastră separată, evitând vizualizarea meniurilor programului.
Încadrarea în timp va fi foarte strictă. Fiecare participant are la dispoziţie
15 minute, inclusiv întrebările. Moderatorul va atenţiona pe cel care prezintă
când ajunge la 12 minute, iar la 15 minute îi va opri microfonul. Este singura
posibilitate de încadrare în timp respectându-ne colegii prin a nu răpi din timpul
alocat prezentărilor acestora. Prin funcţia „chat”, accesată apăsând butonul
„More”, se pot adresa întrebări sau comentarii tuturor celor prezenţi, sau doar
unei anumite persoane, selectând-o din listă, scriind un mesaj şi apăsând
„Enter”. Este, însă, de preferat ca participanţilor întrebările să le fie adresate
direct, în sistem video. Funcţia „chat” nu trebuie abuzată, deoarece nu toţi
participanţii au timp să răspundă, cunosc folosirea programului şi pot răspunde
la întrebări transmise pe această cale.
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DIGITALIZARE
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DECIZIA NR. 12 DIN 28 IUNIE 2021

Printr-un recurs în interesul legii pronunţat în iunie şi apărut recent în
Monitor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a tranşat o chestiune care era
interpretată diferit de instanţele din România: atunci când planurile urbanistice
zonale (PUZ) sunt aprobate la iniţiativa unor particulari pentru scopuri individuale,
hotărârile de consiliu care le aprobă nu sunt acte administrative cu caracter
individual, ci normativ.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 311, art. 32 alin. (5) lit.
a), art. 39, art. 44, art. 45, art. 47 alin. (1) şi (2), art. 56 alin (1), (4), (6) şi (7) şi art.
64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 66 din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea consiliului local
de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ
cu caracter normativ” a stabilit ICCJ în RIL-ul din dosarul nr. 1133/1/2021.

LEGISLATIE

Dispoziţiile legale supuse interpretării
Articolul 311
(1) Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea
documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente,
aprobate potrivit prezentei legi.
[...]
Articolul 32
(5) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) se pot aduce următoarele
modificări reglementărilor din Planul urbanistic general:
a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la:
regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul
de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea
clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale
parcelei.
[...]
Articolul 39
(1) În sensul prezentei legi, prin documentaţii de amenajare a teritoriului şi de
urbanism se înţelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism,
Regulamentul general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi
aprobate conform prezentei legi.
(2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter
director, iar documentaţiile de urbanism cuprind reglementări operaţionale.
(3) Propunerile cu caracter director stabilesc strategiile şi direcţiile principale
de evoluţie a unui teritoriu la diverse niveluri de complexitate. Ele sunt detaliate prin
reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale oraşelor şi comunelor.
(4) Prevederile cu caracter director cuprinse în documentaţiile de amenajare a
teritoriului aprobate sunt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice,
iar cele cu caracter de reglementare, pentru toate persoanele fizice şi juridice.
[...]
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Articolul 44
(1) Documentaţiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de
planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se
analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile, procesele
şi măsurile de amenajare şi de dezvoltare durabilă a localităţilor.
Documentaţiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare
formate din specialişti atestaţi în condiţiile legii.
(2) Documentaţiile de urbanism transpun la nivelul localităţilor urbane
şi rurale propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional,
zonal şi judeţean.
(3) Documentaţiile de urbanism au caracter de reglementare specifică
şi stabilesc reguli ce se aplică direct asupra localităţilor şi părţilor din acestea
până la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare
obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism.

LEGISLATIE

Articolul 45
(1) Documentaţiile de urbanism sunt următoarele:
a) Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia;
b) Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;
c) Planul urbanistic de detaliu.
[...]
Articolul 47
(1) Planul urbanistic zonal este 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.
(2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei
referitoare la:
a) organizarea reţelei stradale;
b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile
structurii urbane;
c) modul de utilizare a terenurilor;
d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;
e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor;
f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie
ale acestora.
[...]
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Articolul 56
(1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi
de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale
interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege.
[...]
(4) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului
şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice
locale abilitată să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de
complexitate şi cu prevederile acesteia.
[...]
(6) Documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism,
elaborate conform legislaţiei în vigoare, care au avizele şi acordurile
prevăzute de lege şi solicitate prin certificatul de urbanism, precum şi
tarifele de exercitare a dreptului de semnătură achitate pentru specialiştii
care au elaborat documentaţiile, se promovează de către primar, în
vederea aprobării prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-şef,
în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei
complete la registratura primăriei.
(7) În termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii
publice şi înaintarea expunerii de motive elaborate de primar/preşedintele
consiliului judeţean şi a raportului de specialitate elaborat de către
arhitectul-şef, consiliul judeţean sau local are obligaţia să emită o hotărâre
prin care aprobă sau respinge documentaţia de amenajare a teritoriului sau
urbanism.
[...]
Articolul 64
[...]
(3) Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea
hotărârilor de aprobare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi
de urbanism se soluţionează de instanţele de contencios administrativ
competente. Dreptul de a ataca hotărârile de aprobare se prescrie în termen
de 5 ani de la data aprobării.
Art. 68 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (Legea nr. 24/2000):
Articolul 68
(1) Actele normative pot avea aplicare limitată în timp, în spaţiu sau
privind obiectul reglementării.
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(2) Prin acte normative ulterioare se poate prelungi, extinde sau
restrânge durata actelor normative temporare, precum şi a celor cu aplicare
limitată în spaţiu sau privind obiectul reglementării.
(3) Dispoziţia de prelungire a termenului de aplicare a actului normativ
temporar trebuie să intervină înainte de expirarea termenului şi să indice,
când este cazul, noul termen.

LEGISLATIE

Principalele coordonate ale divergenţelor de jurisprudenţă.
Autorul sesizării arată că, în practica judiciară, nu există un punct
de vedere unitar cu privire la problema de drept supusă dezbaterii, fiind
evidenţiate două orientări.
1. Într-o primă orientare jurisprudenţială s-a considerat că hotărârea
consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal este act
administrativ individual, pentru următoarele argumente: (i) distincţia dintre
actele administrative normative şi actele administrative individuale se face
în funcţie de obiectul acestora şi de criteriul sferei persoanelor cărora
li se aplică, prima categorie cuprinzând reglementări cu caracter general,
impersonal şi care produc efecte erga omnes, fiind supuse publicării, iar
cea de-a doua categorie cuprinde reguli specifice, precise şi care produc
efecte pentru un număr determinat/determinabil de subiecte de drept, fiind
supuse comunicării către destinatari; (ii) atât timp cât, prin planul urbanistic
zonal, se stabileşte o situaţie juridică precisă în raport cu un număr
determinat de subiecte de drept, respectiv reguli de funcţiune, juridice,
economice, specifice pentru o zonă determinată, la cererea şi în favoarea
unui destinatar determinat (proprietarul imobilului vizat de planul
urbanistic zonal), actul de aprobare emis de autoritatea publică locală
este individual. Deşi planurile urbanistice zonale modifică prevederile
din Planul urbanistic general, hotărârile de aprobare a acestora nu preiau
caracterul de act normativ al Planului urbanistic general. Această opinie
este reflectată în jurisprudenţa următoarelor instanţe: curţile de apel
Bucureşti, Craiova, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Timişoara şi Târgu Mureş şi
tribunalele Bihor şi Satu Mare.
2. Într-o a doua orientare jurisprudenţială s-a apreciat că hotărârea
consiliului local de aprobare a planului urbanistic zonal este act administrativ
cu caracter normativ, pentru următoarele argumente: (i) caracterul de act
administrativ normativ este stabilit în mod expres în art. 32 alin. (5) lit. a)
şi art. 47 alin. (5) din Legea nr. 350/2001, planul urbanistic zonal fiind un
instrument de planificare urbană de reglementare specifică prin care se
coordonează dezvoltarea urbanistică a unor zone determinate şi asigură
corelarea programelor de dezvoltare urbană a zonei cu Planul urbanistic
general, actul cuprinzând, astfel, reguli generale de conduită, impersonale;
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(ii) chiar dacă un plan urbanistic zonal este aprobat în contextul unei
solicitări adresate în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr.
350/2001, condiţionat de elaborarea documentaţiei necesare de către
persoana care solicită emiterea certificatului de urbanism, planul nu va fi
dedicat exclusiv edificării obiectivului urmărit, ci va respecta prevederile art.
47 din Legea nr. 350/2001, întrucât priveşte interesul general de dezvoltare
urbanistică reglementat potrivit legii, în limitele Planului urbanistic general,
interes căruia i se va circumscrie orice eventuală derogare prin planul de
urbanism zonal, indiferent de natura proprietăţii sau de potenţialele
subiecte de drept public sau privat şi indiferent dacă planul respectiv este
finanţat de o persoană privată; (iii) planul urbanistic zonal nu stabileşte
drepturi şi obligaţii în sarcina unor persoane dinainte determinate, întrucât
se adresează nu numai persoanelor care sunt în prezent supuse
dispoziţiilor cuprinse în plan, dar şi celor care, în viitor, pot fi afectate de
această reglementare; (iv) planul urbanistic zonal modifică regimul stabilit
prin Planul urbanistic general, iar modificarea unui act poate opera numai
prin acte juridice de aceeaşi natură. Actul are caracter obligatoriu pentru
un număr nedeterminat de subiecte de drept şi de situaţii juridice, numai
criteriile de stabilire a destinatarilor fiind determinate, astfel că, dacă
beneficiarii indicaţi în plan vor transfera drepturile asupra cărora pot să
dispună în cadrul unor raporturi juridice de drept privat, în special acele
drepturi de care pot dispune, izvorâte din actul administrativ individual
(autorizaţia de construire subsecventă), dobânditorii sunt obligaţi să
respecte reglementările din planul urbanistic zonal. În plus, este obligatorie
respectarea planului urbanistic zonal în cazul tuturor autorizaţiilor de
construire care se vor emite pentru acea zonă, indiferent de destinatarul în
favoarea căruia s-ar emite; (v) nu ţine de esenţa caracterului normativ ca
actul să privească toate persoanele fizice şi juridice, ci un număr de subiecte
de drept a căror conduită s-ar găsi supusă, la un moment dat, normei
respective care, prin chiar conţinutul său, poate limita implicit domeniul de
aplicare. Această opinie se regăseşte în jurisprudenţa următoarelor instanţe:
curţile de apel Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi, Oradea şi Piteşti şi
Tribunalul Cluj.
3. Într-o a treia orientare jurisprudenţială izolată, identificată la nivelul
Curţii de Apel Craiova, s-a apreciat că hotărârile consiliului local de
aprobare a Planului urbanistic general şi planului urbanistic zonal sunt
acte administrative cu caracter normativ, în sensul că dispoziţiile lor au
putere de lege, dar sunt acte administrative individuale sub aspectul
identificării subiecţilor de drept cărora li se adresează.
Opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie
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Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, prin Adresa nr. 747/C/l 941/III-5/2021 din 25 mai 2021, apreciază
că a doua orientare jurisprudenţială este în spiritul şi litera legii, în sensul
că hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic zonal este
un act administrativ cu caracter normativ, aplicabil tuturor subiectelor de
drept care vor dori să construiască în zona la care planul se referă, având,
astfel, aplicabilitate generală şi repetată şi stabilind reguli generale de
dezvoltare urbanistică.

LEGISLATIE

În susţinerea punctului de vedere exprimat se arată că planul
urbanistic zonal este o documentaţie de urbanism, act de reglementare,
cuprinzând reguli specifice [art. 44 alin. (3) coroborat cu art. 45 din Legea nr.
350/2001] şi un instrument de planificare urbană de reglementare specifică
[art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 350/2001], care cuprinde norme de
reglementare generale, impersonale şi de aplicabilitate repetată [în toate
situaţiile prevăzute de art. 47 alin. (2) din Legea nr. 350/2001], în cazul
tuturor persoanelor interesate de situaţiile respective.
Raportat la scopul adoptării/emiterii sale, planul urbanistic zonal este
emis în scopul organizării executării legii, nefiind emis în scopul aplicării în
concret a dispoziţiilor legale, cum este cazul actelor cu caracter individual,
şi se aplică unui număr nedeterminat de persoane, cum sunt, spre exemplu,
persoanele care devin proprietari ulterior aprobării planului.
Chiar şi în ipoteza în care este aprobat în contextul unei solicitări
formulate în temeiul art. 50 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, condiţionat de
elaborarea documentaţiei necesare de către persoana care solicită emiterea
actului, planul urbanistic zonal are natura unei reglementări impersonale,
generale, care produce efecte indiferent de natura dreptului de proprietate
faţă de orice persoană fizică sau juridică care intenţionează să construiască
în limitele zonei reglementate şi indiferent de eventuale modificări ce ar
putea surveni prin alipiri, dezmembrări, transmisiuni, locaţiuni etc.
De asemenea, planul urbanistic zonal rămâne un act normativ chiar
dacă, la un moment dat, există un singur proprietar al întregii suprafeţe
vizate, întrucât, la momentul adoptării lui, organul emitent nu avea cum să
ştie care sunt, în mod exact, persoanele faţă de care acest act urmează să
îşi producă efectele în viitor, pe toată durata sa de valabilitate.
Jurisprudenţa Curţii Constituţionale
În jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cu referire la distincţia dintre
actul administrativ cu caracter normativ şi actul administrativ individual,
s-a reţinut că: „În funcţie de întinderea efectelor juridice pe care le produc,
actele administrative se clasifică în acte administrative cu caracter normativ şi
acte administrative cu caracter individual.
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Actele administrative cu caracter normativ conţin reglementări cu
caracter general, impersonale, care produc efecte erga omnes, iar actele
administrative cu caracter individual produc efecte, de regulă, faţă de o
persoană sau, uneori, faţă de mai multe persoane, nominalizate expres
în cuprinsul acestor acte“ (Decizia Curţii Constituţionale nr. 602 din 10
octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57
din 29 ianuarie 2020, paragraful 21; Decizia Curţii Constituţionale nr. 713
din 20 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 161 din 28 februarie 2019, paragraful 27; Decizia Curţii Constituţionale
nr. 259 din 24 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 606 din 16 iulie 2018, paragraful 15).
Raportul asupra recursului în interesul legii - extras
....
În prezenta cauză, dispoziţiile legale evocate de către autorul sesizării,
în raport cu care s-a apreciat necesitatea sesizării cu memoriul de recurs în
interesul legii, prezintă, din perspectiva problemei de drept invocate,
deficienţe de interpretare şi aplicare care pot şi au şi generat interpretări
diferite de către instanţele naţionale. Aceste deficienţe privesc caracterul
de act administrativ cu caracter individual ori de act administrativ cu caracter
normativ al hotărârii consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic
zonal, la iniţiativa unui particular, şi care vizează un proiect investiţional, cu
toate consecinţele juridice care rezultă din stabilirea acestui caracter.
Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost învestită, prin sesizarea
Colegiului de conducere al Curţii de Apel Iaşi, cu soluţionarea recursului
în interesul legii ce vizează problema aplicării şi interpretării art. 31^1,art.
32 alin. (5) lit. a),art. 39,44, 45,art. 47 alin. (1) şi (2),art. 56 alin. (1),(4),(6)
şi (7) şi art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001, în sensul de a se stabili
dacă hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal,
la iniţiativa unui particular, reprezintă un act administrativ cu caracter
individual ori un act administrativ cu caracter normativ.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reţine că a doua orientare
jurisprudenţială, potrivit căreia hotărârea consiliului local de aprobare a
planului urbanistic zonal este un act administrativ cu caracter normativ,
este în acord cu litera şi spiritul legii, pentru considerentele ce urmează a fi
expuse în continuare.
Aşadar, în procesul de încadrare a unui act administrativ în una
dintre cele două categorii, încadrarea realizându-se prin examinarea
integrală a conţinutului său, nu prin „decuparea“ unor dispoziţii din acest
conţinut de natură a-i afecta caracterul unitar, esenţiale sunt efectele
juridice pe care le produce, natura măsurilor dispuse, iar nu forma sau
denumirea;
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actele administrative cu caracter normativ conţin dispoziţii cu caracter
general, având aplicabilitate într-un număr nedefinit de situaţii, astfel că
produc efecte juridice erga omnes faţă de un număr nedefinit de persoane,
în timp ce actele administrative cu caracter individual urmăresc realizarea
unor raporturi juridice într-o situaţie strict determinată şi produc efecte fie
faţă de o singură persoană, fie faţă de un număr determinat sau determinabil
de persoane.

LEGISLATIE

Pe de altă parte, actul cu caracter normativ are un obiect stabilit
iniţial, fără a lua în considerare destinatarii, norma fiind destinată unui
anumit câmp de aplicare, în timp ce în cazul actului individual acesta nu
poate fi conceput în lipsa destinatarului său identificat de la început, astfel
că acest destinatar dobândeşte o situaţie particulară.
În sfârşit, în cazul ambelor categorii de acte administrative, acestea
nu pot fi desfiinţate decât printr-un act având aceeaşi natură juridică
(respectiv printr-un act cu caracter normativ, în cazul primei categorii, şi
printr-unul cu caracter individual, în cazul celei de-a doua); actul cu caracter
normativ poate fi abrogat sau modificat oricând, în timp ce actul cu caracter
individual devine irevocabil, dacă a intrat în circuitul civil şi a produs efecte
juridice.
Revenind la problema de drept ce face obiectul prezentului recurs în
interesul legii, se impune a se preciza mai întâi că, în materia documentaţiei
de urbanism, reglementată de dispoziţiile Legii nr. 350/2001, aşa cum
defineşte art. 44 prin alin. (2) şi (3) din respectiva lege, această categorie de
documentaţii transpune, „la nivelul localităţilor urbane şi rurale, propunerile
cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean“,
având „caracter de reglementare specific şi stabilesc reguli ce se aplică
direct asupra localităţilor şi părţilor din acestea până la nivelul parcelelor
cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru
eliberarea certificatelor de urbanism“.
Pe de altă parte, art. 4 din acelaşi act normativ dispune în sensul că
„Urbanismul trebuie să reprezinte o activitate: (...) c) normativă, prin
precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor, definirea destinaţiilor şi
gabaritelor de clădiri, inclusiv infrastructură, amenajări şi plantaţii“.
Aşadar, din economia acestor texte de lege rezultă că prin
documentaţiile de urbanism se stabilesc reguli erga omnes de ocupare şi
utilizare a terenurilor şi comportă condiţii de formă şi sfere de aplicare
diferite; conform art. 45 din Legea nr. 350/2001, există trei tipuri de planuri
urbanistice, fiecare având scop, formă şi câmp de aplicare diferit, la nivel
superior aflânduse planul urbanistic general (PUG), apoi planul urbanistic
zonal (PUZ) şi planul urbanistic de detaliu (PUD), fiind absolut necesară
existenţa primelor două pentru a putea fi elaborat şi aprobat cel de-al
treilea;
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documentaţiile de urbanism se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor publice
locale sau, după caz, centrale şi sunt aduse la îndeplinire prin instituţia
primarului.
Aşa cum dispune art. 56 din Legea nr. 350/2001, perioada de
valabilitate a acestor documentaţii se stabileşte de către autoritatea
administraţiei publice locale, în conformitate cu gradul de complexitate
şi cu prevederile acestora, se promovează de către primar, în vederea
aprobării prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-şef, în termen
de maximum 30 de zile de la data înregistrării, iar în termen de maximum
45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice şi înaintarea expunerii de
motive elaborate de primar/preşedintele consiliului judeţean şi a raportului
de specialitate elaborat de către arhitectul-şef, consiliul judeţean sau local
are obligaţia să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge
documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism.

LEGISLATIE

În ceea ce priveşte planul urbanistic zonal (PUZ), acesta este reglementat
de art. 47 din actul normativ precizat anterior, astfel:
Articolul 47
(1) Planul urbanistic zonal este 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.
(2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei
referitoare la:
a) organizarea reţelei stradale;
b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile
structurii urbane;
c) modul de utilizare a terenurilor;
d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;
e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor;
f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie
ale acestora.
(3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul:
a) zonelor centrale ale localităţilor;
b) zonelor construite protejate şi de protecţie a monumentelor;
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c) zonelor de agrement şi turism;
d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice şi zonelor de servicii;
e) parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele;
f) infrastructurii de transport;
g) zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane;
h) altor zone stabilite de autorităţile publice locale din localităţi, potrivit
legii.

LEGISLATIE

(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care planurile
urbanistice generale reglementează condiţiile de autorizare a investiţiilor
din zonele menţionate, cu excepţia zonelor construite protejate. (...)
(4) Delimitarea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice
zonale obligatorii se face, de regulă, în Planul urbanistic general.
(5) Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului
social, cultural istoric, urbanistic şi arhitectural, reglementări cu privire la
regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul
de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT),
retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale
şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor,
materialele admise. (...)
Un prim argument în sprijinul opiniei că actul administrativ analizat
are caracter normativ reiese din chiar definiţia Planului urbanistic zonal,
legiuitorul denumindu-l drept „instrument de planificare urbană de
reglementare specifică“, dar şi din dispoziţia cuprinsă în art. 4 alin. (1) lit.
c) din Legea nr. 350/2001, care prezintă urbanismul ca fiind o activitate
normativă; termenul de „reglementare“ este definit în Dicţionarul explicativ
al limbii române ca fiind „ansamblu de norme juridice aplicabile într-un
anumit domeniu“, ceea ce sugerează faptul că, în limbajul acceptat al
elaborării actelor normative, legiuitorul a folosit acest termen pentru
desemnarea actelor cu caracter normativ; aceeaşi terminologie o regăsim
şi în conţinutul dispoziţiilor art. 32 şi 39 din legea citată, care stabilesc
„obiectul reglementărilor“ cuprinse în planul urbanistic zonal, respectiv
caracterul operaţional al „reglementărilor“ cuprinse în documentaţia de
urbanism.
Aşadar, planul urbanistic zonal este un instrument de planificare
urbană de reglementare specifică, cuprinzând reglementări asupra unei
zone, referitoare la aspecte diverse de genul celor indicate în art. 47, mai
sus citat; or, reglementarea constituie expresia normativităţii, implicând
stabilirea de reguli cu caracter general ce se aplică, în principiu, unui număr
nedeterminat de persoane destinatare, iar, când emană de la o autoritate
a administraţiei publice, urmăreşte organizarea executării legii.
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Plecând tot de la această definiţie şi individualizare a planului
urbanistic zonal, menţionată în art. 47 alin. (1), de la interpretarea
teleologică şi sistematică a dispoziţiilor legii speciale, Legea nr.
350/2001, şi aplicând criteriul enunţat într-un paragraf anterior, acela al
determinabilităţii persoanelor cărora li se aplică actul analizat, în sprijinul
opiniei că hotărârea care aprobă acest plan are caracter normativ, se
impune a se preciza că Planul urbanistic zonal nu ar trebui să individualizeze,
în cuprinsul său, vreun beneficiar expres al efectelor sale. Aceasta deoarece
el este aplicabil unor subiecţi de drept, prin prisma calităţii lor de titulari ai
unui drept real asupra oricărei parcele de teren aflate în zona reglementată
de Planul urbanistic zonal (de regulă, este vorba despre proprietarii unui
asemenea teren, dar poate fi vorba şi despre titularii unui alt drept real
care permite construirea, de exemplu, superficie, concesiune etc.), de esenţa
unui act cu caracter normativ nefiind ca acesta să privească toate
persoanele fizice şi juridice, ci un număr de subiecţi a căror conduită s-ar
găsi supusă, la un moment dat, dispoziţiilor cuprinse în conţinutul său,
chiar prin acest conţinut putând fi limitat, implicit, domeniul său de aplicare.
Este evident că regulile de folosire a terenului impuse asupra unei
localităţi, a unei zone din aceasta ori asupra unei parcele sunt generale şi
impersonale, iar sub incidenţa lor poate intra oricine la un moment dat.
Chiar dacă documentaţiile de urbanism reglementează teritorii clar
delimitate, prin planuri topografice, ce cuprind proprietăţi înregistrate în
Cartea funciară cu titulari ai dreptului de proprietate determinaţi la un
moment dat, regulile sunt însă generale şi privesc un teritoriu, iar circulaţia
juridică a terenurilor nu afectează aplicabilitatea acestora.
În consecinţă, deşi subiecţii sunt identificabili pe baza înregistrărilor
cadastrale, acest lucru nu influenţează regulile impuse prin documentaţiile
de urbanism; în acest sens, aspectele de ordin dimensional ale
documentaţiilor nu determină destinatarii normelor în mod individual,
nefăcându-se, în dispoziţiile regulamentelor de urbanism sau în corpul
hotărârilor de aprobare, trimitere la persoane fizice ori juridice determinate.
Pe de altă parte, se constată că nu există niciun text legal care să
indice faptul că Planul urbanistic zonal ar avea sau ar trebui să aibă un
beneficiar individualizat, jurisprudenţa conturată în jurul primei opinii, pe
care o combatem, plecând de la faptul că în unele hotărâri de aprobare a
Planului urbanistic zonal apăreau anumite persoane ca fiind „beneficiarii“
actului în cauză, în realitate aceştia fiind doar „iniţiatorii“ procedurii de
emitere a acestei documentaţii, dar nu singurele persoane faţă de care un
asemenea act ar produce efecte juridice.
În realitate, în situaţia unui Plan urbanistic zonal aprobat prin hotărâre
a consiliului local, nu prezintă importanţă întinderea suprafeţei de teren
vizate, nici apartenenţa acestuia unui anumit proprietar determinat, dar nici
iniţiatorul emiterii Planului urbanistic zonal;
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esenţială este aptitudinea hotărârii consiliului local de a produce efecte
atât în prezent, cât şi în viitor, faţă de orice persoană care s-ar angaja,
potenţial sau teoretic, în orice raport juridic bazat pe reglementările
Planului urbanistic zonal în cauză, indiferent de natura proprietăţii sau
de potenţialii subiecţi de drept public sau privat ori de faptul că planul
respectiv este finanţat de o persoană privată.
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Prin urmare, chiar dacă un astfel de plan va fi aprobat în contextul
unei solicitări adresate de o persoană care vrea să obţină un certificat
de urbanism, Planul urbanistic zonal va produce efecte, indiferent de
natura dreptului de proprietate, faţă de orice persoană fizică sau juridică
ce intenţionează să construiască în limitele zonei reglementate, aşa cum
s-a menţionat anterior, Planul de urbanism zonal fiind aprobat în funcţie de
raţiuni obiective ce privesc dezvoltarea urbanistică în ansamblu a unei
zone din localitate, şi nu de raţiuni subiective, determinate de dezvoltarea
unei anumite investiţii.
În considerarea acestor argumente, se poate afirma, aşadar, că
adoptarea hotărârii privind aprobarea sau modificarea unui Plan urbanistic
zonal priveşte un interes generic şi, după adoptare, produce efecte faţă
de orice persoană care intenţionează să dezvolte un proiect în zona de
reglementare urbanistică, actul administrativ astfel emis fiind unul cu
caracter normativ, iar, odată aprobat, se va aplica oricărei investiţii ce se
va realiza în limitele zonei reglementate, în condiţii de egalitate pentru
fiecare parcelă în parte şi indiferent de eventualele modificări ce ar
putea interveni prin alipiri, dezmembrări, transmisiuni, locaţiuni etc.
Prin urmare, nu poate fi reţinută argumentaţia ce susţine prima
orientare jurisprudenţială, în sensul că actul administrativ ce face obiectul
analizei ar fi unul cu caracter individual întrucât, chiar dacă se adresează
unui subiect colectiv, totuşi destinatarii actului ar fi în număr restrâns şi
bine definit, subliniind o situaţie juridică precisă în raport cu un număr
determinat de subiecţi de drept.
Aşa cum s-a precizat într-un paragraf anterior, în cazul actelor
individuale, subiectul este determinat sau determinabil, iar în cazul actului
normativ, subiectul este nedefinit; în situaţia Planului urbanistic zonal,
subiectul este nedefinit pentru că stabileşte obligaţii propter rem, respectiv
îndatoriri ce revin oricărui deţinător al terenului la un moment dat, din
raţiuni ce ţin nu de persoana acestui deţinător, ci de protecţia, exploatarea
judicioasă a terenului, relaţiile de bună vecinătate, conservarea unor
drepturi etc., aspecte care întăresc concluzia că hotărârea consiliului local
de aprobare a Planului urbanistic zonal este un act administrativ cu
caracter normativ ce conţine norme cu caracter general, având aplicabilitate
într-un număr nedefinit de situaţii.
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În acest context, se impune a se preciza că, în prima orientare
jurisprudenţială, raportul „determinat/determinabil“ este transferat de
la persoanele cărora le este aplicabil actul la suprafaţa de teren vizată de
Planul urbanistic zonal, împrejurare ce conduce la concluzia că, „dacă
terenul este determinat şi cu o întindere relativ restrânsă, actul ar fi
individual“, raţionamentul fiind acela că determinarea expresă a terenului
ar permite identificarea proprietarului şi ar fi aplicabil unui subiect
determinat.
Cu toate acestea, se consideră că aprecierea Planului urbanistic zonal
ca fiind un act administrativ cu caracter normativ ori individual nu poate
avea drept criteriu întinderea suprafeţei de teren care face obiectul acestei
documentaţii de urbanism; un asemenea criteriu nu ar putea fi aplicat nici
pentru motivul că ar fi imposibil de stabilit logic şi obiectiv care ar fi limita
de suprafaţă care ar determina demarcaţia între actul normativ şi cel
individual.
Aşadar, din punctul de vedere al destinatarilor normei de
reglementare urbanistică, planul zonal nu stabileşte drepturi şi obligaţii
în sarcina unor persoane de dinainte determinate întrucât, aşa cum s-a
precizat anterior, se adresează nu numai persoanelor care sunt în prezent
suspuse dispoziţiilor cuprinse în Planul urbanistic zonal, dar şi celor care, în
viitor, pot fi afectate de această reglementare; implicit, efectele Planului
urbanistic zonal se răsfrâng nu numai asupra persoanelor care deţin sau
care vor deţine o proprietate înăuntrul zonei studiate prin documentaţia
de urbanism respectivă, ci şi asupra persoanelor care deţin sau vor deţine
proprietăţi învecinate întrucât şi acestea pot suporta anumite obligaţii
precum cele derivate din servituţile stabilite asupra imobilului: de vedere, de
trecere etc., dar şi altele privind regimul utilităţilor comune.
Prin urmare, din perspectiva criteriului destinatarilor normei, se observă
că Planul urbanistic zonal îşi va produce efectele asupra unei categorii
nedefinite de persoane, care locuiesc sau care vor locui înăuntrul zonei
reglementate sau adiacent acesteia, şi generează o situaţie juridică
permanentă, nu una temporară, având aplicabilitate repetată şi repetabilă,
specifică actelor cu caracter normativ; astfel, în timp ce o autorizaţie de
construcţie, de exemplu, ca act individual, nu are vocaţia de a fi aplicată
repetat, ci unui singur imobil pe durata existenţei sale, regulile cuprinse în
cadrul unui Plan urbanistic zonal se aplică în mod repetat în timp, în limita
perioadei de valabilitate a respectivei documentaţii.
Un alt aspect ce trebuie evidenţiat, strâns legat de efectele juridice
ale documentaţiilor de urbanism şi prin care se poate determina întinderea
efectelor juridice ale acestora, îl constituie modul în care actele prin care
acestea sunt aprobate intră în vigoare.
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Dispoziţiile art. 57 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 350/2001 care instituie
posibilitatea publicului de a participa la activităţile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism şi de a se implica în toate etapele procesului
decizional referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism
conferă dreptul acestuia la „informare, consultare şi acces la justiţie, referitor
la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit legii, pe tot
parcursul elaborării strategiilor şi documentaţiilor de urbanism şi amenajare
a teritoriului, conform metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi în corelare cu procedurile specifice ce
decurg din legislaţia de mediu“.
Aşadar, în conformitate cu acest text de lege, dar şi cu prevederile
Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
de urbanism, cu modificările ulterioare, documentaţiile de urbanism se
aduc la cunoştinţă publică prin publicarea acestora pe site-ul primăriei şi
se eliberează la cerere, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, iar hotărârile de aprobare se publică în
monitoarele oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, art. 4 al acestui
ordin prevăzând sancţiunea nulităţii documentaţiei care nu îi respectă
prevederile.
Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 83 din Legea nr. 24/2000
coroborat cu art. 115 alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în vigoare
la data adoptării hotărârilor pentru aprobarea Planurilor urbanistice zonale
ce au format obiectul litigiilor soluţionate prin majoritatea hotărârilor
judecătoreşti anexate prezentei sesizări), respectiv cu art. 197 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare (în vigoare în prezent), actele
administrative normative se aduc la cunoştinţa publică prin afişare în locuri
autorizate şi prin publicare într-un cotidian local de mare tiraj, prin grija
secretarului autorităţii publice locale; aşadar, modalitatea publicării este
specifică actelor administrative normative, pe când cea a comunicării este
specifică actelor administrative individuale.
Totodată, publicarea documentaţiilor de urbanism se face şi în
considerarea împrejurării ca orice persoană interesată să poată cunoaşte
reglementările unei anumite zone sau ale unei parcele, iar informarea şi
consultarea publicului se fac în toate etapele procesului decizional, de la
etapa de anunţ de intenţie până la şedinţa publică în care este supusă
aprobării documentaţia de urbanism, astfel că publicarea acesteia nu este
doar o modalitate de intrare în vigoare a actului administrativ, dar şi o
confirmare a faptului că procesul de informare şi consultare s-a făcut şi că
au fost respectate prevederile legale.
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În concluzie, întrucât hotărârile de aprobare a documentaţiilor de
urbanism se publică, acestea îndeplinesc, şi din această perspectivă,
specificul actelor administrative normative.
Un alt aspect ce se impune a fi analizat este acela al posibilităţii de
modificare a Planului urbanistic zonal prin acte normative; dispoziţiile
Legii nr. 350/2001 permit ca Planul urbanistic zonal să deroge de la Planul
urbanistic general sau să modifice un alt Plan urbanistic zonal.
În acest context, trebuie precizat mai întâi că art. 46 din Legea
nr. 350/2001 reglementează regimul juridic, termenul de valabilitate,
conţinutul, forma de adoptare şi elaborare a Planului urbanistic general,
definindu-l, în conţinutul alin. (1), astfel:
Articolul 46
(1) Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic,
cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de
planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea
programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativteritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic
general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici,
economici, culturali şi a necesităţilor locale.
Din interpretarea coroborată a art. 46 cu art. 47 (text de lege citat
în paragraful 55 al prezentei decizii), dar şi cu art. 32 alin. (5) şi (6) din
acelaşi act normativ rezultă, fără putere de tăgadă, că Planul urbanistic
zonal poate deroga de la Planul urbanistic general, acesta din urmă fiind,
fără îndoială, un act administrativ cu caracter normativ; regula stabilită
de Legea nr. 350/2001 este aceea că derogarea de la parametrii
urbanistici stabiliţi prin Planul urbanistic general se poate face doar prin
documentaţii de tip Planul urbanistic zonal, în timp ce un Plan urbanistic
de detaliu poate doar să detalieze prevederile din documentaţiile de rang
superior (Plan urbanistic general şi, dacă există în zona respectivă, Plan
urbanistic zonal).
Ca atare, indiferent că vorbim de o modificare a Planului urbanistic
general printr-un alt Plan urbanistic general ori printr-un Plan urbanistic
zonal, actul modificator trebuie sa aibă caracter normativ; în cazul
contrar, în care am considera că hotărârea de adoptare a Planului urbanistic
zonal are caracter individual, s-ar ajunge la situaţia în care regulile din
Planul urbanistic general (care pot fi mai restrictive) vor putea fi modificate
doar pentru „beneficiarul“ nominalizat al Planului urbanistic zonal (dacă ar
exista o astfel de persoană), iar pentru ceilalţi particulari nu.
În sfârşit, în sprijinul opiniei îmbrăţişate de judecătorii-raportori este
şi împrejurarea completării art. 64 din Legea nr. 350/2001 cu alin. (3), prin
Legea nr. 151/2019, fiind stabilit un termen special de prescripţie de 5 ani
pentru contestarea documentaţiilor de urbanism.
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Deşi actul normativ menţionat stabileşte doar care este termenul
maximal în care hotărârile de aprobare a documentaţiilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism pot fi atacate în instanţă, fără ca acest termen să
fie corelat cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), legate de
parcurgerea procedurii plângerii prealabile, completarea art. 64 din Legea nr.
350/2001 cu alin. (3) poate fi analizată ca un argument în plus în sprijinul
caracterului normativ al hotărârii consiliului local de aprobare a unui Plan
urbanistic zonal.
Astfel, în actuala sa formă, art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001
prevede că: „Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau
anularea hotărârilor de aprobare a documentaţiilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism se soluţionează de instanţele de contencios
administrativ competente. Dreptul de a ataca hotărârile de aprobare se
prescrie în termen de 5 ani de la data aprobării.“
Prin această modificare legislativă s-a urmărit stabilirea unei limite
temporale pentru exercitarea acţiunilor în anularea unor astfel de acte, în
scopul respectării principiului securităţii raporturilor juridice, de vreme ce,
aşa cum s-a menţionat anterior, în temeiul documentaţiei de urbanism, se
eliberează autorizaţia de construcţie, iar imobilul ce face obiectul acestei
autorizaţii poate fi înstrăinat ulterior în circuitul civil. Aceasta întrucât, până
la această completare legislativă, actele cu caracter normativ de acest fel
puteau fi atacate oricând, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din
Legea nr. 554/2004.
Argumentele expuse în paragrafele anterioare, referitoare la criteriul
naturii subiectului de drept căruia i se adresează Planul urbanistic zonal,
sunt suficiente pentru a combate şi cea de-a treia opinie, reflectată într-o
singură decizie de practică a Curţii de Apel Craiova, opinie potrivit căreia
acest act administrativ ar avea caracter normativ, în sensul că dispoziţiile
sale au putere de lege, dar şi individual, sub aspectul identificării subiectului
de drept căruia i se adresează.
În concluzie, în aplicarea dispoziţiilor art. 31^1,art. 32 alin. (5) lit. a),art.
39,44,45,art. 47 alin. (1) şi (2),art. 56 alin. (1),(4),(6) şi (7) şi art. 64 alin. (3)
din Legea nr. 350/2001 raportate la art. 68 din Legea nr. 24/2000, hotărârea
consiliului local de aprobare a unui Plan urbanistic zonal reprezintă un act
administrativ cu caracter normativ.
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