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SCURTA ISTORIE CRONOLOGICA a ROLULUI
ARHITECTULUI/INGINERULUI SEF în DEVENIREA URBANA
a TIMISOAREI MODERNE (din seria RESTITUIRI)

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
VEST

Notă preliminara: postarea încearcă să ”sistematizeze” informaţiile noastre
referitoare la rolul personalităţilor (arhitecţi/ingineri/etc.) implicaţi în strategia de
dezvoltare urbană a Timişoarei moderne, folosind informaţii din: Mihai Opriş
- Timişoara Mică monografie urbanistică 1987, ed. Tehnică, Bucureşti, Anca
Brătuleanu - Timişoara interbelică Urbanism şi Arhitectură, 2016, ed. ArtPress,
Timişoara şi Radu Radoslav – Blogul lui Radu, vol. I, II, III, 2017, 2018, 2020, ed.
ArtPress, Timişoara respectiv vol. IV, 2021, ed. Cosmolitanart, Timişoara. Hărţile sunt
preluate din seria de planşe copiate personale, utilizate fie ca dascăl la cursurile de
urbanism de la Facultatea de Arhitectură - UPT, fie ca arhitect şef la PMT în perioada
1997 ianuarie - 2006 aprilie.
-1867, Timişoara, se înfiinţează ”Serviciul Tehnic al Municipiului Timişoara”
având în componenţă un inginer-şef, trei ingineri, un arhitect şi un subinginer;
-1880, Timişoara are o populaţie de 37.000 locuitori;
-1889, intră în vigoare un nou regulament de construcţii ce permite
”Serviciului Tehnic al Municipiului Timişoara” să întocmească Planuri de Urbanism;
-1893-95, prof. arh. Ludwig von Ybl (din Budapesta) întocmeşte Schiţa de
Sistematizare Timişoara (SST) în mai multe variante;
-1894, inginerul şef al oraşului Timişoara – Aladar Kovacs Sebestyen
întocmeşte tema SST în care se propune dărâmarea zidurilor Cetăţii şi mutarea căii
ferate din sudul Cetăţii în nordul ei;

fig. 1- 1893-95, Timişoara – SST în viziunea lui Ludwig von Ybl;
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Fig. 2 - 1900,
Timişoara – situaţia existentă
având încă calea ferată în
sudul Cetăţii;

-1900, Timişoara are o populaţie de 60.551 locuitori, din care germani
30.892, maghiari 19.162, români 6.312, 2.730 sârbi, restul alte etnii, conf.
recensământului maghiar;
-1901- 03 prof. arh. Laszlo Szesztay reduce suprafaţa studiată a Timişoarei
doar în sudul căii ferate nou proiectate;

fig.
3
1902,
Timişoara – mutarea în 1902
a căii ferate Timişoara-Lugoj
din sudul Cetăţii în nordul
acesteia, după proiectul
prof. arh. Laszlo Szesztay;
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– 1902, Timişoara, inginerul şef al municipiului Timişoarei Emil Szilard
întocmeşte proiectul de regularizare a canalului Bega (pe noul traseu dintre podul
Decebal/ bdul. 3 august 1919 şi podul de la Turbină/Calea Dorobanţilor), cu
efecte majore asupra reutilizării fostelor braţe ale râului Bega;

fig. 4 -1905, Timişoara
– planul Cetăţii cu noul
traseu al căii ferate (extras
din proiectul reţelei de apă
şi canalizare întocmit de ing.
Stan Vidrigin);

fig. 5 - 1910 – Planul
de Sistematizare Timişoara
(cu completarea de noi străzi)
ce modifică planul din 19031905;
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fig. 6 - 1906, Timişoara
– planul situaţiei existente;

-1912 - 1914, Timişoara, ing. Stan Vidrigin finalizează reţeaua majoră de
canalizare a Timişoarei în 1912 şi staţia de epurare şi reţeaua modernă de apă în
1914;

fig. 7 -1913, Timişoara
– ing. şef Szilard & ing.
Brigger elaborează Schiţa de
Sistematizare TM în 1911,
care intră în vigoare în 1913;
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-1918.10.31 – la Timişoara se declară Republica Autonomă Bănăţeană
(de filieră marxistă) de către avocatul Otto Roth, reprezentantul Partidului Social
Democrat din Ungaria, urmând modelul reuşit din Rusia (1918) şi nereuşit din
Ungaria şi Germania. Preşedintele organizaţiei Timiş a Partidului Naţional Român
Aurel Cosma s-a opus, declarând în schimb că se supune doar Marelui Sfat
Naţional Român şi astfel se sfârşeşte acest moment revoluţionar. Populaţia
”Republicii Bănăţene” era de 1.582.133 de persoane, dintre care 592.049 români
(37,42%) etnie majoritară. Sârbii reprezentau 17,97 %, cu 284.329 de persoane.
Germanii şi maghiarii, au fost în număr de 629.797, reprezentând împreună
39,81% (387.545 germani şi 242.152 maghiari);
-1919, 03 august – armata română intră oficial în Timişoara şi în 04 august
Regatul României încheie tratatul cu puterile aliate (învingătoare în Primul Război
Mondial) prin care Banatul (Timişoara) intră în graniţele României.
-1919-1921 şi 1922, Timişoara, ing. Stan Vidrigin devine primul primar român
al Timişoarei;

fig. 8 – 1920, Timişoara în administraţie românească – plan cu noile denumiri ale cartierelor
timişorene;
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-1920, Timişoara are o populaţie de 86.850 locuitori din care 32.097
germani, 27.189 maghiari, 16.047 români, 8.307 evrei, etc. conf. recensământului
românesc;
-1921, România – a apărut în Legea 18, care obliga autorităţile locale
româneşti să permită cumpărarea de parcele de teren neocupate de către
veteranii de război, văduvele şi descendenţii acestora, la preţuri reduse;
-1924, Timişoara, ing. Suciu Adrian devine şef de Serviciu Tehnic Comunal din
Timişoara;
-1932, Timişoara, în Primăria Timişoara se înfiinţează Institutul Social
Banat-Crişana cu un serviciu pentru studii ”urbanistice şi administrative”, în vederea
coordonării flancului vestic al României;
-1932, ing. Suciu Adrian prezintă ”Noul Plan de Sistematizare al Municipiului
Timişoara” pe o suprafaţă redusă de cel mult 1.000 ha., cu un nou Regulament
de Construcţii bazat pe o nouă zonificare funcţională, ce va sta la baza
autorizărilor de construire;
-1934, Timişoara, Consiliul Local decide înfiinţarea ”unui birou special pe
lângă Serviciul Tehnic, care să se ocupe de studiile urbanistice … condus de un
inginer sau arhitect specializat în studiul urbanistic” după tradiţia oraşelor din
Europa centrală;
-1935, Timişoara, ing. Otto Bodascher devine Director al Biroului de Studii
Urbaniste al Municipalităţii Timişoara;
-1937, Timişoara are o populaţie de 96.603 locuitori din care 28.731 români,
26.823 germani 26.117 maghiari, 11.973 evrei, 2.362 sârbi, etc.
-1937, Timişoara, se înfiinţează Oficiul de Studii Municipale pe care
ing. Otto Bodascher îl conduce din 1938 cu o întrerupere din motive etnice. Îşi reia
postul în 1946;
-1941, Timişoara, are o populaţie de 110.840 locuitori, conf. recensământului
românesc;

fig. 9 -1941, Timişoara –
harta municipiului cu zonele
urbanizate
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fig.
10
-1942,
Timişoara – ing. Vasile
Ciurceu, Şef Serviciu Tehnic
Municipal, Secţia Arhitectură,
întocmeşte ”Diagrama caselor
clădite în Timişoara în anii
1900-1942” (nn: se remarcă
vârful realizat în 1935 când
au fost finalizate peste 450
de case noi);

-1944, august – armata sovietică ocupă România (implicit Timişoara);

fig. 11 - 1946,
Timişoara – harta municipiului
cu zonele urbanizate la
îneputul ocupaţiei sovietice;

-1947, Timişoara – arh. Rafiroiu Silvestru împreună cu ing. Otto Bodascher
întocmesc ”Documentarea şi Schiţa de Sistematizare a oraşului Timişoara”;
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fig. 12 - 1947,
Timişoara – cu roşu extinderea
suprafeţei urbane în perioada
interbelică, hartă alaborată
de municipalitate;

-1948, Timişoara, are o populaţie de 111.987 locuitori;
-1948-1953, Timişoara – îşi extinde intravilanul prin înglobarea localităţilor
periurbane: Fratelia, Ghiroda Nouă, Plopi, Freidorf, Ciarda Roşie;
-1948, Bucureşti – apare Legea nr.119/1948 din România privind naţionalizarea
întreprinderilor, … a întreprinderilor individuale (ce cuprind şi firmele de arhitectură
private care sunt desfiinţate);
-1948, Bucureşti – se înfiinţează Comisiunea de Stat a Planificării prin
Decretul 119/1948, ce se transformă în 1952 în Comitetul de Stat al Planificării
(CSP), care va funcţiona până în 1989;
-1950-51, Bucureşti - Institutul Central pentru Sistematizarea Oraşelor (IPC)
elaborează studii referitoare la dezvoltarea urbanistică a Timişoarei;
-1952, Bucureşti – apare ”Hotărârea cu privire la construcţia şi reconstrucţia
oraşelor şi organizarea activităţii în domeniul arhitecturii” ce va dirija întreaga
activitate în domeniul urbanismului/ sistematizării, întrucât prevedea ca toate
proiectele de sistematizare să fie analizate şi aprobate direct de Comitetul de Stat
pentru Arhitectură şi Construcţii al Consiliului de Miniştri (CSAC). Ca urmare a
acestei hotărâri se încheie definitiv profesiunea de arhitect liber profesionist în
practica de arhitectură/urbanism;
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fig. 13 - 1949,
Timişoara – planul comunei
urbane (plan editat de Într. I.C.
Frimu) cu indicarea populaţiei
şi a suprafeţelor ”clădite şi
neclădite” pe cele trei cartiere
nou create;

-1955, Bucureşti – Institutul Central pentru Sistematizarea Oraşelor şi
Regiunilor (ICSOR) propune în Timişoara amplasarea industriei şi a cartierelor de
locuit în nordul căii ferate;
-1957, Timişoara – se înfiinţează DSAPCB (Direcţia de Sistematizare Arhitectură
şi Proiectare a Construcţiilor Banat) care a funcţionat sub această denumire până
în 1968;
-1957-58, armata sovietică părăseşte România (implicit şi Timişoara), datorită
politicii de desovietizare începută prin plecarea din România a SOVROM-urilor şi
finalizată în 1956, acţiune încheiată cu Declaraţia din aprilie 1964;
-1959, Bucureşti – prin Hotărârea Consiliului de Miniştri din noiembrie 1959
se introduce conceptul de „schiţă de sistematizare“ care înlocuieşte „planul de
sistematizare“;
-1959, Bucureşti – apare Institutul Central de Studii, Cercetări Ştiinţifice şi
Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare (ISCAS) care efectuează studii asupra
dezvoltării Timişoarei şi începe SS TM;
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-1961, Timişoara – se înfiinţează Atelierul de Sistematizare în cadrul DSAPCB;
-1964, Timişoara – arh. Natalia Ionescu preia Atelierul de Sistematizare din
cadrul DSAPCB şi finalizează în 1965 SS TM64;
-1966-68, Timişoara – se avizează local şi central SSTM 64;
-1968, în urma reformei administrative din România, DSAPCB se transformă
în IPROTIM, care a funcţionat în sistem centralizat până în 1990 şi apoi până în jurul
anului 2000 în sistem privat;
-1970-71, Timişoara, se realizează ”exemplarul de sinteză” al SSTM64;

fig. 14 - Timişoara –
SSTM64 - lucrarea de sinteză;

-1974, apare în România L56/74 - Legea Sistematizării; L13/74 - Legea
Drumurilor;
-1975, apare în România L37/75 - Legea străzilor; L29/75 - Legea pentru
sistematizarea zonelor industriale;
-1975, Timişoara, la IPROTIM se întocmeşte (sub totalul control al
documentelor de partid elaborate sub conducerea lui Nicolae Ceauşescu)
documentaţia pentru un nou SSTM, aprobată prin decret prezidenţial nr.64
din martie 1976, act care reduce aria construită (intravilanul) la 4.495ha;
-1978 - Timişoara, la IPROTIM începe un nou SSTM, care se avizează în 1979;
-1981- 82, Timişoara se realizează ”exemplarul de sinteză” al proiectului
avizat în 1979 pentru cincinalul 1981-85, capabil a face faţă indicaţiilor de partid;
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fig. 14b - Timişoara
1983 – machetă IPROTIM, în
concordanţă cu prevederile
din SSTM, ce prevedea
densificarea tuturor parcelelor
cu locuinţe individuale prin
înlocuirea lor cu locuinţe
colective - blocuri şi cu noul
Centru Civic din actualul Parc
Civic (sursă foto machetă:
IPROTIM);

-1984, Timişoara are o populaţie de 312.720 locuitori;
-1989, decembrie, la Timişoara începe destrămarea României Socialiste
-1990, Timişoara are o populaţie de 351.000 locuitori;
-1990, România apare un nou mod de administraţie locală şi de proiectare
(se re-înfiinţează primele birouri private de proiectare);

fig. 15 - 1991,
Timişoara, studiu preliminar
pentru un nou PUG, realizat la
IPROTIM;
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fig. 16 - 1998,
Timişoara, PUG realizat la
IPROTIM, predat la PMT în
1998 şi aprobat în 2002;

-2000, România - activitatea de planificare urbană (planuri urbanistice:
PUG, PUZ, PUD) este preluată treptat de firme private conduse de arhitecţi;
-2002, Timişoara, ajunge la o populaţie de 317. 660 locuitori;

fig. 17 - 2005,
Timişoara, “Scenariu de
dezvoltare
spaţială
a
Aglomeraţiei Urbane Timişoara”
întocmit de Direcţia de
Urbanism din cadrul PMT,
colectiv (dr. arh. Radoslav
Radu,
arh.
Mărculescu
Laura, urb. Falniţă Carmen,
arh. Pălălău Loredana, arh.
Brihac Loredana), aprobat
prin HCL 2005/325 iulie
2005, cu poziţionarea staţiilor
urbane în cadrul TRAM
TRENULUI TIMIŞOARA (tren
urban) şi a autostrăzii spre
Belgrad, ce permite accesul
la apă (Timiş) al timişorenilor;
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2006 – viziune “Timişoara 2020 Overall Vision. A Case Study”, autori: project
team leaders Politecnico di Milano (Italia); AREP (Franţa); SOM. Skidmore Owings
&Merrill (USA);

fig. 18 - 2006,
Timişoara,
propunere
conceptuală
“Timişoara
2020 Overall Vision” – cu
reţeaua de transport în
comun realizată pe un ring
ce interconectează vechiul
traseu feroviar central cu
un traseu nou pe malul
Begheiului;

-2009 “Masterplan Timişoara 2030”, autori: Eurodite şi Roeleveld Sikkes
(Olanda);

fig. 19 - 2009,
Timişoara – Eurodite şi
Roeleveld Sikkes propunere
conceptuală – cu importanţa
extinderii
urbane
spre
atractorii majori aeroport/
autostradă, densificarea în
interiorul urban existent şi
posibila expansiune a verdelui
spre râul Timiş;
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-2010, Timişoara, se contractează noul PUG (nefinalizat încă în 2022);
-2012, Timişoara, în cadrul noului PUG este predat MASTERPLAN-ul aferent,
cu autorii: Planwerk, Vitamin, Halcrow, Path s Rout etc; consultanţă: Gaivoronschi
V, Sturza S.;

fig. 20- 2012, Timişoara – propunere conceptuală cu două axe majore: a. nord-vest spre
sud-est (axa majoră Calea Torontalului - Calea Buziasului – productivitate şi inovare) b. vest
spre est cu un nod de transbordare la intersecţia lor (axa majoră în locul căii ferate existente:
cu dotări majore & conectivitate internaţională şi regională spre est şi cu locuire urbană
şi dotări majore spre vest);
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fig. 21 - 1991 - 2020
Timişoara, date statistice cu
plecări din domiciliu şi sosiri
în domiciliu;

-2022 - PUG- ul început în 2010 nu este încă finalizat;

CONCLUZIE: fără o analiză atentă a ceea ce s-a întâmplat în domeniul
strategiei urbane în ultimii 150 de ani în Timişoara, este foarte dificil a înţelege
ce se poate petrece într-un viitor nu foarte îndepărtat în zona noastră.
raduradoslav, Timişoara,
(SCURTĂ ISTORIE CRONOLOGICĂ a ROLULUI ARHITECTULUI/INGINERULUI
ŞEF în DEVENIREA URBANĂ a TIMIŞOAREI MODERNE | Blogul lui Radul (wordpress.
com) (publicat 2022,01.30. reactualizat 22.03.20.)
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CONFERINTA NATIONALA DE DREPTUL URBANISMULUI
SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Data: 06 mai 2022
Locaţia: Sala Stoicescu a Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti şi Online

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept în parteneriat cu
Grupul editorial Universul Juridic organizează vineri, 6 mai 2022, începând
cu ora 10.00, în Sala Stoicescu a Facultăţii de Drept, Conferinţa naţională de
dreptul urbanismului şi amenajarea teritoriului – ediţia I. Tema ediţiei este
„Perspective interdisciplinare privind planificarea urbană şi teritorială”.
Coerenţa şi claritatea normelor juridice şi ale instrumentelor operaţionale
specifice urbanismului şi amenajării teritoriului au un impact direct asupra calităţii
vieţii, a conservării valorii proprietăţilor imobiliare şi a sănătăţii populaţiei. Sunt
afectate, deopotrivă, dinamica economică şi investiţiile financiare pe termen
scurt, mediu sau lung, la nivel local sau central. Absenţa, în primele decenii
postcomuniste, a unui cadru instituţional şi legal adecvat a generat dezvoltări
urbane cu semnificative disfuncţii, investiţii speculative şi atitudini instituţionale
lipsite uneori de eficienţă.
Deşi, la nivel european, internaţional, problemele pe care le ridică domeniul
urbanismului şi al amenajării teritoriului cunosc o abordare interdisciplinară şi
sunt prioritare în agenda publică a guvernanţilor, în România, rezolvarea unora
dintre disfuncţionalităţile identificate în această materie extrem de vastă şi
diversificată este în plină desfăşurare.
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De altfel, la nivelul ministerului de resort, este aşteptată declanşarea
procedurii de transparenţă pentru un proiect de Cod al amenajării teritoriului,
urbanismului şi construcţiilor, care să permită reunificarea şi sistematizarea
legislaţiei în materie.
Conferinţa îşi propune să pună în discuţie aspecte de actualitate din
domeniul urbanismului şi al amenajării teritoriului, aflate adeseori la
intersecţia dintre interesul public şi cel particular.
Totodată, în cadrul acestei întâlniri care se doreşte a fi un veritabil for de
dezbateri, perspectiva interdisciplinară a abordării tematicilor prezentate
va fi dominantă, specialişti din diferite domenii, precum jurişti, arhitecţi,
urbanişti, ingineri, geografi etc., evidenţiind necesitatea unei astfel de analize
complexe, ce poate conduce uneori la dispute între reprezentanţi ai sectorului
public, cu atribuţii în domeniu şi reprezentanţi ai sectorului privat.
Asemenea dezbateri conduc la identificarea unora dintre problemele
generate de reglementările aplicabile în materie şi permit evocarea unor
soluţii ale instanţei de contencios administrativ ce reflectă o sferă largă de
conflicte rezultată fie din interpretarea eronată a unor prevederi legale, fie din
existenţa unui vid legislativ. Amintim, în acest context şi deciziile Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie prin care se urmăreşte dezvoltarea unei interpretări şi
aplicări unitare a legislaţiei cu privire la urbanism şi amenajarea teritoriului.
Coordonator Ştiinţific: Prof. univ. dr. Dana Tofan, Director, Şcoala Doctorală,
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; cercetător ştiinţific gr. I, Institutul
de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Moderatori:
Prof. univ. dr. Dana Tofan, Director, Şcoala Doctorală, Facultatea de Drept,
Universitatea din Bucureşti; cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice
„Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Universitatea din Bucureşti; Preşedinte,
Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Primăria Municipiului
Bucureşti
Alocuţiuni:
Prof. univ. dr. Mircea Duţu, Director, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei
Rădulescu” al Academiei Române; membru al Asociaţiei Internaţionale de Dreptul
Urbanismului
Arh. dr. Anca Ileana Ginavar, Director General, Direcţia Generală Dezvoltare
Teritorială, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.
Prof. univ. dr., arh. Tiberiu Florescu, Preşedinte, Registrul Urbaniştilor din
România
Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea din
Bucureşti
Prof. univ. dr. Dana Tofan, Director, Şcoala Doctorală, Facultatea de Drept,
Universitatea din Bucureşti; cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice
„Andrei Rădulescu” al Academiei Române
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Speakeri şi teme
Tudor Nicolae Bonifate, Alin Constantin Toma, Facultatea de Drept,
Universitatea din Bucureşti – Legalitatea şi efectele hotărârilor de suspendare a
planurilor urbanistice zonale din sectoarele municipiului Bucureşti
Av. dr. Sebastian Boţic – Ordonanţa de urgenţă 26/2022 şi impactul acesteia
asupra autorizaţiei de construire
Lect. univ. dr. Simona Butnariu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” – Interes public versus interes privat în dezvoltarea urbană
Av. drd. Raluca Chelaru, Managing Associate, Ţuca Zbârcea & Asociaţii –
Restructurarea urbană: Contractul de restructurare între unitatea administrativteritorială şi investitor/dezvoltator
Conf. univ. dr., av Cristian Clipa, Facultatea de Drept, Universitatea de
Vest din Timişoara – Prerogativa (de putere publică a) planificării în domeniul
urbanismului şi al amenajării teritoriului
Prof. univ. dr. Simona Cristea, Facultatea de Drept, Universitatea din
Bucureşti, Jurisprudenţa în materia limitelor dreptului de proprietate pe motive
de urbanism, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă
Cercetător şt., av. Dumitru Dobrev, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei
Rădulescu” al Academiei Române; SCA Dobrinescu Dobrev – Practică judiciară
neunitară în materia demolării construcţiilor fără autorizaţie de construire/care
depăşesc indicatorii urbanistici ai autorizaţiei de construire
Lect.univ. dr. Cristina Cornelia Feurdean, Facultatea de Drept, Universitatea
din Bucureşti
Lect. univ. dr. Vera Marin, preşedinte, Asociaţia pentru Tranziţia Urbană
(ATU)
Adrian Măntoiu, EMBA, Managing Director, Wolters Kluwer România –
Utilizarea inteligenţei artificiale în identificarea jurisprudenţei asociate şi analiza
riscurilor privind construcţiile edificate ilegal
Arh. dr. Claudiu Daniel Salanţă, arhitect şef, Direcţia urbanism şi
amenajarea teritoriului, Consiliul judeţean Cluj – Legislaţie aplicată – cazuri practice
Av. drd. Andreea-Cristina Secu, Secu Legal – Real Estate Law Firm –
Regimul juridic al construcţiilor nefinalizate
Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Universitatea din Bucureşti; preşedinte,
Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Primăria Municipiului
Bucureşti
Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Şcoala Doctorală, Facultatea de Drept,
Universitatea din Bucureşti; cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice
„Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Efectele suspendării/anulării
PUZ-urilor coordonatoare de sector asupra procedurii de autorizare a construcţiilor
Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuţa, Facultatea de Drept, Universitatea din
Oradea – Particularităţi ale regimului contravenţional în materia urbanismului
Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, Facultatea de Drept, Universitatea din
Bucureşti; jud. Gheorghe Stan, Curtea Constituţională a României – Legislaţia în
materia urbanismului reflectată în jurisprudenţa Curţii Constituţionale
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Parteneri instituţionali:
Registrul Urbaniştilor din România
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
A.T.U. Asociaţia pentru Tranziţie Urbană
Parteneri:
Ţuca Zbârcea & Asociaţii
WOLTERS KLUWER România
Alpha Bank
Tudor. Personal Tailor
*Conferinţa va putea fi urmărită şi în format fizic, din sala în care se va
desfăşura. Se va permite accesul în sală pentru un număr limitat de participanţi,
respectând prevederile legale şi numărul de participanţi permis. Pentru participarea
în sală se va achita o taxă în plus de 150 lei + tva, care va include mapa conferinţei
şi masa de prânz.
Taxa de participare este de 300 lei + TVA/ persoană şi include
următoarele beneficii:
– Acces la vizionarea conferinţei video live la calitate FULL HD
– Acces la înregistrarea video la 3 zile după data evenimentului (o puteţi
accesa din link-ul primit pe mail)
– Speakeri de calitate, profesori universitari, experţi în domeniu
– Voucher 20% reducere la un eveniment viitor
– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre
altele:
Peste 10.000 de opinii juridice atent selecţionate de colectivul editorial
Universul Juridic, actualizate şi segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacraţi,
peste 9.000 de ştiri juridice, peste 700 de newslettere şi o bogată bază de date
organizată în funcţie de anumite cuvinte-cheie.
Acordarea statutului de membru Senior în ujmag.ro care aduce
urmatoarele beneficii:
A) Minimum 20% reducere la cărţile editurii Universul Juridic
B) 10% reducere la cărţile altor edituri
Accesul la conferinţă se face online, pe bază de utilizator şi parolă.
Detaliile privind modalitatea de acces la conferinţa video vă sunt transmise
în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului.
Conferinţa video va fi transmisă LIVE la data şi ora afişate. De asemenea,
înregistrarea VIDEO a conferinţei vă va fi pusă la dispozişie în cel mai scurt timp
după finalizarea transmisiei LIVE.
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Atât transmisia LIVE, cât şi înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe
bază de utilizator şi parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin
formularul evenimentului şi care au achitat contravaloarea accesului.
Vizualizarea şi accesarea transmisiei LIVE şi a înregistrării se fac pe Portalul
Universul Juridic. Aveţi nevoie doar de o conexiune la internet şi nu sunt necesare
programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu
utilizator şi parolă pe www.universuljuridic.ro
Pentru acordarea punctelor de pregătire profesională vă rugăm ca în
formularul de mai jos să selectaţi corect şi complet profesia. În caz contrar, există
posibilitatea de a nu se acorda. Adresa de email înscrisă în formular nu va fi făcută
publică. Câmpurile marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii. Oricare altă profesie pe
care o deţineţi/exercitaţi, vă rugăm să o includeţi în câmpul Observaţii.
Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective,
nu mai pot participa la conferinţă, pot solicita returnarea banilor, cu cel puţin două
zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
* Având în vedere prevederile legale în materia protecţiei datelor cu
caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participaţi
există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste
materiale să fie transmise live şi în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăsească
în arhivele Universul Juridic, precum şi promovate pe site-urile şi pe reţelele noastre
de socializare – Facebook, Twitter, Google, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea
dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondenţă din partea
reprezentanţilor Universul Juridic, precum şi prin participarea dumneavoastră
la eveniment, semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea
acestuia. Astfel, vă exprimaţi acordul pentru procesarea datelor cu caracter
personal de către Universul Juridic pentru a primi informaţii cu privire la acest
eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte şi/sau prezentări ale Universul
Juridic, dar şi newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă daţi acordul
şi faţă de folosirea fotografiilor şi/sau înregistrărilor video şi posibila apariţie a
imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării
pe canalele arătate.

Sursa:
https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-dreptul-urbanismului-si-amenajarea-teritoriului/?fbclid=IwAR3Mgt7z8q4s-p1ByYqXqRoV_
XWNmAns3XOtG9aHTAvovn2X4zd5lI5pmj8
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LANSARE DE CARTE
”URBANISM SI URBANISTI DIN CLUJ”

URBANISM SI URBANISTI

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD- VEST

O carte mult aşteptată de întreaga suflare profesională, dar şi neprofesională,
interesată în evoluţia fizică şi funcţională a unui oraş contemporan în inima
Transilvaniei, care surprinde atât perioada secolului XX, cât şi aproape un sfert
din secolul al XXI-lea, practic, istoria trăită de autori ca făuritorii sitului pe diverse
paliere de participare, de la planşetă până la biroul de arhitect şef, roluri care
asigură o coagulare istorică pe înţelesul tuturor celor interesaţi.
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Aşadar, autorii proiectului, dl. conf. dr. arh. Vasile Mitrea şi dl. ing. Marian
Lazăr şi-au unit forţele şi cunoştinţele şi împreună au pus pe hârtie cele mai
determinante faze, idei, concepte şi realizări din cadrul urbanismului clujean.
Rezultatul este volumul ”Urbanism şi urbanişti din Cluj”, o excelentă analiză
a evoluţiei oraşului în perioada amintită, volum lansat în 15 aprilie 2022, la
Tîrgul de Carte Gaudeamus din Cluj-Napoca, sub egida Editurii Casa Cărţii de
Ştiinţă.		
Prezentarea volumului a stârnit un interes deosebit, nu numai pentru
raritatea unor asemenea momente, dar a creat şi un exemplu de urmat şi
sprijinit pentru a exploata potenţialul existent naţional educaţional, nu doar
pentru studenţi, ceea ce a determinat Biroul Teritorial RUR al Regiunii de
Dezvoltare N-V, să anunţe acest eveniment în cadrul Buletinului Informativ.

Lansarea de carte din 15 aprilie a.c. la Târgul de Carte Gaudeamus din Cluj-Napoca
Sursa foto: arhiva personală
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Domnul arhitect Vasile Mitrea este specialist atestat de către RUR, printre
altele, şi este şi proiectantul cartierelor Gheorgheni I, II şi Grigorescu centru şi
care a făcut parte din echipa lui Augustin Presecan, cel care a realizat schiţa
vizionară de sistematizare a oraşului din 1967. Lazăr Marian este fostul arhitect
şef al municipiului Cluj în perioada 1965-1972, de profesie inginer, însă cu o
viziune urbanistică remarcabilă pentru perioada respectivă.
”Iniţiativa abordării acestei etape din evoluţia urbanismului clujean, a
aparţinut prof. ing. Marian Lazăr, care de altfel a făcut şi principalul efort în
consultarea arhivelor şi a altor surse documentare. Prin această carte nu s-a
urmărit prezentarea evoluţiei unui nucleu urban pe parcursul a aproape două
milenii ci doar aducerea în atenţie a unei etape de o sută de ani (1920-2020),
aşa cum reiese şi din titlul: ”Urbanism şi urbanişti clujeni”. S-a optat pentru acest
interval de timp deoarece a fost un veac în care oraşul a trebuit să găsească un
răspuns la trei conjuncturi diferite, chiar determinante. Trecerea de la statutul de
regat, la republică populară şi apoi la cea parlamentară, fiecare din aceste sisteme
politice având efecte deloc neglijabile. Creşterea urbei şi amplificarea funcţiilor
sale ce au pretins trecerea de la o dezvoltare aleatorie la una conceptuală
respectiv de la nişte reglementări urbanistice secvenţiale la o strategie pe termen
lung în acelaşi interval, societatea face saltul de la revoluţia industrială la cea
a tehnologiei informaţiei iar ştiinţa urbanismului a fost obligată să se orienteze
spre o relaţie neconflictuală, om-natură.
În cazul Clujului, plierea pe noile coordonate ale urbanizării, nu s-a putut
face concomitent şi la aceeaşi parametri din mai multe cauze, detaliate în volum,
din care sunt amintite doar cele economico-tehnice, legislative, socio-culturale.
Parcursul a avut momente de stagnare, derută dar şi de împliniri, primele
datorându-se şi lipsei de consecvenţă sau eclipsarea viitorului prin focalizarea
pe urgenţele prezentului. Odată cu începutul noului secol, s-au făcut paşi spre
mult râvnitul ”mai bine”, putându-se observa angrenarea în perspectivă a
periurbanului, conturarea unor repere pentru orizontul 2030, cum ar fi
amplificarea confortului urban, favorizarea mobilităţii, promovarea unor concepte
superioare prin concursuri de idei sau soluţii, renunţându-se la criteriul ”oferta
cea mai ieftină”, reducerea poluării şi amplificarea spaţiilor verzi pentru a ajunge
la un ecosistem urban şi evident pedalarea pe pista oraşului inteligent/smart city,
antrenarea tot mai evidentă a comunităţii în stabilirea opţiunilor pentru prezent
şi viitor. Autorii consideră că înfiinţarea unei ”comisii de strategie urbană„ un for
al specialiştilor, organism absent în prezent, ar permite perioadei o confruntare
a opţiunilor din planurile urbanistice generale/ P.U.G. cu practică internaţională
şi o adaptare din mers, ce ar media între cerinţele de moment a factorilor
politico-administrativi şi argumentele specialiştilor şi ale opiniei publice şi ar
oferi modalităţi de asigurare a identităţii municipiului pe plan national şi chiar
regional în cadrul competiţiei economice, destul de dură şi imprevizibilă.
În existenţa unui oraş sunt mulţi factori implicaţi, interni sau externi, ce s-au
regăsit mai amplu sau mai puţin detaliaţi, prin diversele studii de specialitate de
istorie (mai ales), de sociologie, de cultură (pe domenii), de economie ş.a.m.d.
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Nici Clujul nu a dus lipsă de asemenea contribuţii, dar structura urbană - o
simbioză între cadrul-natural, cadru-construit şi societatea umană, a fost puţin
abordată, iar volumul de faţă, caută să definească, în limita informaţiilor avute
la dispoziţie, o etapă deloc insignifiantă, respectiv să-şi aducă aportul la o istorie
completă a urbanismului clujean şi de ce nu şi la istoria urbanismului din România.
(Nota coautorului conf. univ. dr. arh. Vasile Mitrea)

O recenzie asupra cărţii a fost scrisă de acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel
Pop - Preşedintele Academiei Române:
”Iese mereu la lumină în paginile cărţii acesteia o dragoste nedisimulată
faţă de Cluj, oraş cu vechime de peste două milenii. Amărăciunea neîmplinirilor
este mereu dublată de speranţa îndreptărilor posibile, iar regretul pentru
demolările necugetate şi unele decizii pripite şi construcţii aberante este
compensat de încrederea în raţiunea care ar putea domni în viitor. Autorii nu
dau sentinţe şi nu consideră perioada muncii lor, ca arhitecţi şi constructori în
serviciul Cetăţii, drept – epocă de aur - dar nu-şi pot ascunde mândria de a fi
fost şi ei între protagoniştii urbanismului clujean. Li se potriveşte o veche zicere
latină, reiterată cândva de un mare profesor, cu destin trist, al Universităţii
din Cluj. Este vorba despre Silviu Dragomir, unul dintre secretarii Măritei Adunări
Naţionale de la Alba Iulia, care a scris, spre finalul vieţii lui pământeşti oropsite
(după ieşirea din închisorile comuniste), câteva cuvinte memorabile: Fecit quod
potui, faciant meliora sequentes! Adică ”am făcut ceea ce am putut, să facă mai
bine urmaşii”. Autorii au făcut numai ceea ce au putut, dar cât de multe au putut
să facă! Ei ştiu că niciun lucru trainic pe lumea asta nu se face fără mare efort.”
Sursa: Evenimentul şi Cartea ”Urbanism şi urbanişti din Cluj”- nota autorilor
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