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COMISIE DE EXAMINARE

Notă:
Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism va fi numit în continuare
Regulament.

1. Stagiarii au depus în portofoliul dosarului de atestare mai multe
lucrări elaborate în colaborare cu specialişti atestaţi RUR decât cele realizate cu
îndrumătorul de stagiu. Cum poate fi evaluată experienţa acumulată sub
coordonarea îndrumătorului de stagiu? Şi în ce măsură este luată în considerare
experienţa acumulată, predominant, prin colaborarea cu alţi specialişti decât
îndrumătorul?
Răspuns:
Conform Regulamentului, stagiul de practică profesională presupune
desfăşurarea unei activităţi profesionale ca stagiar, pe o perioada de 2 ani sau de
1 an (în cazul absolvenţilor unui program de master în domeniu, recunoscut de
RUR) sub îndrumarea unui specialist în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului, cu drept de semnătură sau alt drept echivalent, în cadrul unor
structuri instituţionale publice sau private.
Pentru perioada de stagiu, stagiarul poate prezenta la portofoliu, lucrări
elaborate în colaborare sau sub îndrumarea altor specialişti înscrişi în TNU, însă
pentru atestare post stagiu vor fi luate în considerare doar lucrările prezentate
în dosarul de atestare semnate de îndrumătorul / îndrumătorii de stagiu.

R.U.R.

Lucrările la care stagiarul a participat în perioada de stagiu, coordonate şi
semnate de îndrumătorul de stagiu vor fi prezentate în raportul de evaluare a
desfăşurării stagiului profesional şi în caietul de stagiu, care vor conţine
informaţiile detaliate, referitoare le activitatea efectuată de stagiar pe parcursul
a 2 ani, respectiv 1 an, după caz.
2. Stagiarii au depus în portofoliu lucrări elaborate în perioada anterioară
stagiului. Sunt luate în considerare pentru a primi dreptul de semnătură dacă sunt
de categoria celor pentru care au pregătirea şi specializarea necesare?
Răspuns:
În cazul candidaţilor la examenul de atestare care au efectuat un stagiu
de practică profesională, lucrările prezentate la portofoliu, care vor fi luate în
considerare pentru atestare şi acordarea dreptului de semnătură, trebuie să fi fost
elaborate în perioada de stagiu.
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3. Persoanele înscrise în stagiu şi care nu au elaborat suficiente lucrări cu
îndrumătorul de stagiu, dar au avut alte colaborări pe parcursul unei perioade
de minimum 6 ani – pentru atestare, sunt obligate să întocmească dosarul de
stagiu sau pot opta pentru varianta de experienţă de 6 ani, cu portofoliul aferent?
Răspuns:
În vederea obţinerii dreptului de semnătură, candidaţii la examenul de
atestare/examinare pot opta pentru a prezenta un dosar de stagiu sau pentru
dovedirea unei experienţe de minimum 6 ani în domeniul amenajării teritoriului
şi urbanismului, prin depunerea unui raport de activitate, în care vor fi descrise
lucrările elaborate în această perioadă.
În cazul în care un stagiar nu poate efectua/finaliza un stagiu efectiv de 2
ani sau de 1 an, dar poate dovedi o experienţă cumulată de 6 ani, poate depune
dosarul de atestare. În acest caz, pentru a fi luat în considerare dosarul pentru
atestare/examinare, candidatul trebuie să fi solicitat, în prealabil, conform
prevederilor Regulamentului privind stagiul, o cerere de încetare a stagiului,
motivată.
4. Se pot înscrie în stagiu persoanele care lucrează în administraţia publică
şi pot avea ca sarcini de serviciu elaborarea unor documentaţii de urbanism?
Răspuns :
Stagiul se poate efectua în cadrul unor structuri instituţionale publice sub
îndrumarea unui specialist în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, cu
drept de semnătură sau alt drept echivalent, acordat sau recunoscut conform
regulamentului Registrului Urbaniştilor din România, doar dacă participă la
elaborarea de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism în cadrul
sarcinilor de serviciu, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unei declaraţii a
stagiarului, în acest sens.

R.U.R.

5. Specialiştii care lucrează în administraţia publică şi care nu îndeplinesc
atribuţiile arhitectului-şef sau nu sunt arhitecţi-şefi (inspectori, responsabil
urbanism etc) pot obţine drept de semnătură?
Răspuns:
Conform Regulamentului, specialiştii din administraţia publică – funcţionari
publici - alţii decât cei care ocupă postul de arhitect şef de minimum 4 ani, nu
pot dobândi drept de semnătură în condiţiile art. 49 din Regulament.
Specialiştii, funcţionari publici, pot obţine drept de semnătură, fie prin
prezentarea unui portofoliu realizat anterior ocupării unei funcţii în administraţia
publică, fie a unui portofoliu care cuprinde documentaţii de amenajare a
teritoriului şi de urbanism la elaborarea cărora a participat în cadrul sarcinilor de
serviciu, conform legislaţiei în vigoare şi sub îndrumarea / în coordonarea unui
specialist cu drept de semnătură pentru documentaţii de AT şi U.
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6. În situaţia în care un specialist atestat RUR finalizează master-ul din
cadrul U.A.U.I.M. Bucureşti, se poate prezenta la extinderea dreptului de
semnătură în sesiunea imediat următoare finalizării programului de master?
Răspuns :
După finalizarea programului de master în domeniul amenajării teritoriului
şi urbanismului, candidatul trebuie să efectueze un stagiu de practică
profesională cu durata de un an, înregistrat ca atare în Registrul stagiarilor,
după care se poate prezenta la examenul de extindere a dreptului de semnătură,
cu un portofoliu de lucrări elaborate în perioada de stagiu post master,
conform reglementărilor.

7. În ce măsura specialişti din diverse domenii, cadre didactice universitare
care, în unele cazuri predau discipline care oferă specializare în domeniul
urbanismului, conservării patrimoniului construit etc., au doctorate care nu sunt în
domeniul urbanismului (deoarece facultăţile nu au acreditat acest domeniu), dar
tema lucrării este din domeniul U şi AT, au activitate amplă de proiectare etc., dar
au absolvit după 2002, pot să primească atestarea RUR fără a absolvi un master
în urbanism, istorie urbană etc.? Poate fi luat în considerare un doctorat în
domeniul urbanismului în vederea atestării?

R.U.R.

Răspuns :
Conform Regulamentului, programele de doctorat şi titlul de doctor într-un
anumit domeniu, nu sunt recunoscute de RUR în vederea atestării şi dobândirii
dreptului de semnătură. Pentru absolvenţii de studii universitare începând cu
anul 2003, pentru dobândirea unui drept de semnătură pentru coordonarea de
documentaţii de AT şi U este necesară absolvirea unui program de masterat în
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. Pentru documentaţii de o
complexitate redusă sau pentru părţi de documentaţii / studii de fundamentare
nu este necesară şi absolvirea unui program de masterat în domeniul de studii
urbanism.

8. În conformitate cu Regulamentul RUR, dosarul de atestare trebuie să
cuprindă şi două recomandări din partea unor specialişti atestaţi RUR, care
certifică, prin semnătură şi ştampilă, finalizarea a cel puţin unei lucrări relevante
la care candidatul a colaborat. Dacă candidatul a colaborat doar cu un arhitect
(spre exemplu, în perioada de stagiu) de unde poate obţine a doua recomandare?
Este luată în considerare o a doua recomandare din partea unui specialist, care
nu poate certifica, prin semnătură şi ştampilă, finalizarea a cel puţin unei lucrări
relevante la care candidatul a colaborat?
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Răspuns :
În cazul în care candidatul a participat la elaborarea de documentaţii sub
îndrumarea unui singur specialist cu drept de semnătură RUR, acesta poate
prezenta cea de-a doua recomandare din partea unui alt specialist cu drept de
semnătură, cu specificarea contextului profesional în care acesta a cunoscut şi a
colaborat cu candidatul.
9. Care sunt avizele importante/relevante pe care candidaţii trebuie să le
includă în dosarul pentru dobândirea dreptului de semnatură în situaţia în care
documentaţia este în curs de avizare?
Răspuns :
Pentru documentaţii PUG şi PUZ: HCL/ Aviz arhitect-şef/Aviz MCC/ Aviz
mediu/ Aviz MDLPA (după caz)
Pentru documentaţii PUD: HCL/Aviz arhitect-şef
Pentru documentaţii PATZ/PATJ: HCJ/Aviz MLPDA/Aviz mediu/ Aviz MCC/ Aviz
MT
Pentru documentaţii PATN: aviz MLPDA.

10. În situaţia în care un specialist doreşte să obţină dreptul de semnătură
în baza experienţei profesionale, iar aceasta este de 6 ani, câte lucrări trebuie
să conţină dosarul? Trebuie ilustrat fiecare an de experienţă cu cel puţin o lucrare?

R.U.R.

Răspuns:
Nu există un număr minim obligatoriu de lucrări pe care candidatul trebuie
să le depună la portofoliu. Experienţa cumulată, de 6 ani în domeniu, se evaluează
pe baza unui raport de activitate în care sunt descrise lucrările de AT şi U,
elaborate în acest interval de timp, cu precizarea cel puţin a următoarelor date
şi informaţii: denumirea completă a lucrării, beneficiarul, anul elaborării, stadiul
documentaţiei (în lucru, în avizare/aprobată), numele şefului de proiect şi
responsabilităţile îndeplinite de solicitant în elaborarea respectivelor documentaţii
sau părţi de documentaţii de amenajarea teritoriului sau / şi urbanism, după caz şi
cu prezentarea detaliată (planuri, memorii) a cel puţin câte unei lucrări relevante
pentru simbolul / simbolurile solicitate.

11. Având în vedere că numărul de specialişti din domenii conexe este mic
şi că dosarul pentru obţinerea dreptului de semnătură trebuie să cuprindă două
recomandări, vă rugăm să ne precizaţi dacă în această situaţie un candidat se
poate prezenta doar cu o recomandare.
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Răspuns :
Cu excepţia cazului în care solicitarea vizează simbolul G9, cel puţin unul
dintre semnatarii recomandărilor trebuie să deţină dreptul de semnătură pentru
cel puţin aceleaşi categorii de părţi de documentaţii de amenajarea teritoriului şi
de urbanism pe care le solicită candidatul şi să poată certifica prin semnătură şi
ştampilă finalizarea a cel puţin unei lucrări relevante la care candidatul a colaborat.
12. În vederea obţinerii simbolurilor DZ1, DZ2 este suficient să se ilustreze
cu o parcelare pentru DZ1 sau trebuie prezentată şi o parcelare pentru DZ2? (DZ1
include DZ2?)
Răspuns:
Pentru obţinerea simbolurilor DZ1 şi DZ2 sunt suficiente documentaţii/o
documentaţie reprezentative/ă pentru simbolul DZ1, având în vedere că
documentaţiile corespunzătoare simbolului DZ2 sunt de o complexitate redusă,
inferioară celor pentru dobândirea simbolului DZ1.

13. Pentru a obţine simbolurile G5, G6 din ce tip de documentaţie trebuie să
facă parte studiile respective (PUG, PUZ CP)?
Răspuns:
Simbolurile G5 şi G6 se pot acorda pentru lucrări care reprezintă părţi
(capitole / studii de fundamentare) din cadrul documentaţiilor de urbanism de tip
PUG sau PUZ.

R.U.R.

14. Ce trebuie să conţină portofoliul pentru a primi dreptul de semnătură
G8 - studii de teren? Care sunt tipurile de studii şi profesiile şi/sau specializările care
se încadrează în această categorie?
Răspuns:
În vederea obţinerii dreptului de semnătură pentru G8 - studii de teren portofoliul trebuie să conţină studii de fundamentare sau capitole de specialitate
solicitate în elaborarea unei documentaţii de urbanism de tip PUG, PUZ, PUD.
Aşa cum este specificat şi în Regulament, studiile de teren pot fi semnate şi
ştampilate de către ingineri de specialitate respectiv ingineri cu specializare în
inginerie geodezică. Conform HG 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii
instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022, domeniul
inginerie geodezică cuprinde următoarele specializări:
- Măsurători terestre şi cadastru
- Geodezie şi geoinformatică
- Cadastru şi managementul proprietăţilor.
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15. Pentru candidaţii care doresc să obţină drept de semnătură pentru alte
studii - G9- GIS cum poate fi evaluată experienţa dobândită în GIS? Ce trebuie să
conţină portofoliul de lucrări? Având în vedere că există programe de master în
Geomatică, la diverse facultăţi, este necesar şi absolvirea unui master în domeniul
urbanismului?
Răspuns:
Experienţa dobândită pentru obţinerea oricărui tip de simbol este evaluată
fie prin efectuarea unui stagiu de practică profesională sub îndrumarea unui
specialist cu drept de semnătură, fie prin dovedirea unei experienţe de minimum
6 ani în domeniu, prin participarea la elaborarea de documentaţii de AT sau U sau
de studii de fundamentare aferente acestora sub coordonarea unor specialişti
cu drept de semnătură. Experienţa în utilizarea GIS şi întocmirea de baze de
date geo-spaţiale şi a unor aplicaţii de tip WebGIS se demonstrează prin lucrările
incluse în portofoliu. Nu este obligatorie absolvirea unui program de masterat de
Geomatică.

16. Câte lucrări trebuie depuse în portofoliu pentru extinderea dreptului
de semnătură, pentru un anumit simbol?

R.U.R.

Răspuns :
Nu există un număr de lucrări, minim obligatoriu, care trebuie incluse în
portofoliu în vederea extinderii dreptului de semnătură. Portofoliul prezentat
de candidat trebuie să conţină lucrări relevante, de calitate şi de o complexitate
corespunzătoare simbolului solicitat, coordonate şi semnate de un specialist cu
drept de semnătură, care să fie într-un stadiu avansat de avizare şi aprobare şi
care să aibă tariful RUR pentru documentaţii de AT şi U, achitat.
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SUSTAINCITYHACK - SUSTENABILITATE URBANĂ,
DEZVOLTARE DURABILĂ SI REGENERARE LA INTÂLNIRILE
EUROPENE DIN TRANSILVANIA ÎN APRILIE 2022

SUSTAINCITYHACK

În perioada 8-10 aprilie 2022, Ambasada Franţei în România, Institutul
Francez în parteneriat cu ROTSA (Romanian Tech Startups Association) şi ClujHub
organizează Întânirile Europene din Transilvania sub forma unui hackathon online
#SustainCityHack - Urban mobility I Regeneration I Planning & Development, pe
tema mobilităţii, regenerării şi planificării urbane în vederea dezvoltării sustenabile
a oraşelor.

Timp de 36 de ore participanţii vor putea dezvolta, în echipă de 3-5
membri, o soluţie inovatoare pentru a ajuta concentrările urbane să-şi utilizeze
resursele într-un mod mai eficient şi să creeze medii urbane sustenabile prin
explorarea legăturilor dintre zonele urbane şi periferii (comune, sate). Pe parcursul
concursului, echipele vor putea beneficia de expertiza mentorilor, români şi
francezi.
Înscrierile la eveniment se pot face exclusiv în echipă până la data de 7 aprilie
(inclusiv). Evenimentul se va desfăşura online pe platforma Discord, iar limba de
comunicare va fi engleza.
„De unsprezece ani, Întâlnirile Europene din Transilvania reprezintă un
eveniment major în cooperarea franco-română pe teme de dezvoltare teritorială.
În 2022, vor reuni actori din Franţa şi România într-un cadru multidisciplinar,
pentru a proiecta soluţii inovatoare care să răspundă provocărilor dezvoltării
urbane durabile”, Laurence Auer, Ambasadoarea Franţei în România.

Sursa: https://www.eurourbanism.ro/sustaincityhack-sustenabilitate-urbana-dezvoltare-durabila-si-regenerare-la-intalnirile-europene-din-transilvania-in-aprilie-2022/?fbclid=IwAR1nOjhE3so-6G_PCR0lr2D7O0uiLBx8TWXtaNiVrvQOVpGFi0InWYU7U7w
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DESPRE METROUL SI TRENUL METROPOLITAN DIN CLUJ

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD - VEST

De-a lungul anilor au fost iniţiate diverse discuţii despre găsirea unor soluţii
privind descongestionarea traficului, din ce în ce mai intens din Cluj-Napoca şi
zona metropolitană. Încă dinainte de anii 2010, au fost propuse câteva soluţii în
ceea ce priveşte extinderea liniilor de tramvai, construirea unui tren suspendat sau
a unei linii de monorail de-a lungul râului Someşul Mic (primul proiect de monorail
datează din 1980).

CLUJ NAPOCA

Discuţiile serioase despre metrou şi trenul metropolitan au fost începute
în anul 2018, când a fost cuprinsă în bugetul local o sumă pentru „Studiul de
prefezabilitate, consultanţă şi diverse studii pentru construire metrou”. O licitaţie
internaţională a fost organizată în iunie 2019, având ca obiect: „Tren Metropolitan
Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida – etapa I
a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou
şi Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea şi a studiilor conexe
viitoarelor obiective de investiţii, conform cerinţelor caietului de sarcini şi
a documentaţiei de atribuire”. Cinci firme sau consorţii de firme, cu experienţă
în domeniu, din Franţa, Italia, Japonia, Marea Britanie şi România au depus oferte
pentru realizarea documentaţiilor solicitate prin licitaţie:
Consorţiul SWS Engineering Spa - SYSTRA - Metrans a fost declarat
câştigător în octombrie 2019 şi a început demararea proiectului la studiul de
fezabilitate pentru construcţia metroului şi a trenului metropolitan.
”Realizarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru metrou şi tren
metropolitan este cel mai important proiect de infrastructură din istoria Clujului.
Acest proiect integrat îşi propune să contureze viitorul Clujului pentru mai multe
investiţii, pentru mai multe locuri de muncă bine plătite şi pentru a asigura
mobilitatea locuitorilor din Cluj şi din întreaga zonă metropolitană. Proiectul are
practic în vedere dezvoltarea economică viitoare a Zonei Metropolitane Cluj.
Prima componentă este legată de trenul metropolitan. Avantajul e că avem deja
infrastructura pentru tren, avem calea ferată, precum şi proiectul Ministerului
Transporturilor de modernizare a căii ferate între Cluj şi Episcopia Bihor. Metroul,
inclusiv varianta de suprafaţă pe raza localităţilor Gilău şi Floreşti, împreună cu
centura metropolitană vor descongestiona radical traficul sufocant şi vor creşte
calitatea vieţii la Cluj”, a declarat primarul Emil Boc.
Proiectul cuprinde un tronson de tren metropolitan şi un coridor de metrou.
Trenul Metropolitan
Pe infrastructura actuală, se propune implementarea unui sistem de
transport rapid – tren metropolitan, care va acoperi întregul coridor feroviar
cuprins între halta Nădăşel şi staţia Bonţida, pe o lungime de aproximativ 43 km.
Se vor păstra punctele de oprire actuale şi vor fi propuse adăugarea unor noi
puncte de oprire în zonele:
- Baciu, Tetarom I (str. Taietura Turcului), pod IRA (str. Aurel Vlaicu)
- relocarea punctului de oprire Cluj-Napoca Est mai aproape de aeroport.
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Se vor analiza, pentru fiecare punct de oprire, facilităţile disponibile pentru
călători: bănci, zone de aşteptare protejate de intemperii, coşuri de gunoi, toalete,
puncte de procurare de bilete (automate / case) etc. Pentru fiecare punct de
oprire se va analiza disponibilitatea parcărilor de mici dimensiuni (Park & Ride).
Metroul
Noul coridor magistral de transport rapid (metrou), pe axa vest-centru-est,
va urmări să deservească următoarele puncte principale de interes:
- în prima etapă - comuna Floreşti, viitorul spital regional de urgenţă,
centrul comercial Vivo, cartierul Mănăştur, centrul oraşului Cluj-Napoca şi zona de
est a oraşului (respectiv zona Aurel Vlaicu /Pod IRA);
- în a doua etapă - legatura comunei Floreşti cu comuna Gilău.

Imagine: Traseul trenului metropolitan şi a metroului (https://metroucluj.ro/)
Având în vedere importanţa relativă a comunei Gilău în zona metropolitană,
va fi studiată cu prioritate asigurarea de legături de autobuz între Gilău şi
capetele ambelor sisteme de transport rapid (la Floreşti pentru metrou, respectiv
la Nădăşel – via A3 – pentru trenul metropolitan). Astfel, se va studia cu prioritate
introducerea liniilor de autobuz care să alimenteze staţiile din reţeaua rapidă
metropolitană.
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Prin semnarea protocolului de colaborare pentru construcţia metroului
de la Cluj-Napoca şi Floreşti, Ministerul Transporturilor va finanţa prin PNRR o
parte din acest proiect. Alte modalităţi de finanţare ale proiectului vor fi: POIM,
alocări de la bugetele naţionale şi locale, dar şi alte surse care vor fi identificate
pe parcurs. Astfel, traseul propus va fi: Floreşti – Piaţa Unirii – Piaţa Mărăşti – Muncii
/ Europa Unită – Depou Sopor, cu o lungime de 21 de kilometri şi 19 staţii, investiţia
totală depăşind 2 miliarde de euro. Durata de realizare a investiţiei se preconizează
a fi de 128 de luni.
O simulare video a câtorva staţii ale viitorului metrou clujean, este oferită de
primarul Emil Boc: https://www.youtube.com/watch?v=JqEyEMr-qBM&t=78s.

CLUJ NAPOCA

În această lună, Primăria Cluj-Napoca a publicat în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice (SEAP) anunţul de intenţie privind proiectarea şi execuţia trenului
metropolitan şi metroului, investiţie estimată la 7,33 miliarde de lei (peste
1,4 miliarde de euro).
Potrivit anunţului de pe SEAP, este vorba de ”Proiectare şi Execuţie lucrări
de Infrastructură (structură de rezistenţă, cale de rulare, finisaje, sisteme de
instalaţii), Automatizare trafic, Racordare alimentare cu energie electrică)
aferente obiectivului de investiţie Tren metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca
– Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida – etapa I a sistemului de transport metropolitan
rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre
acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj”.
Achiziţia este una comună cu Primăria Floreşti iar data estimată pentru
publicarea în SEAP a anunţului de participare este 11 martie.

Surse:
https://metroucluj.ro/
https://metroucluj.ro/index.php/page/3/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metroul_din_Cluj
https://zcj.ro/administratie/ofertele-pentru-metroul-din-cluj-pana-in-mailicitatia-se-pregateste-de-start--229963.html
https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate
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INFORMARE ELIBERARE AUTOMATA
A CERTIFICATELOR DE URBANISM DE INFORMARE (GIS)
DE CATRE PRIMARIA CLUJ-NAPOCA

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD - VEST

Primăria Cluj-Napoca le oferă clujenilor o nouă procedură online: eliberarea
automată a certificatelor de urbanism de informare din GIS (sistem informaţional
geografic). Primăria municipiului Cluj-Napoca a venit cu această soluţie în favoarea
cetăţenilor, pentru a reduce timpii de aşteptare şi costurile privind informaţiile de
natură urbanistică.
În vederea obţinerii de informaţii privind încadrarea urbanistică a unui
imobil (teren şi construcţii), cei interesaţi pot accesa informaţiile din sistemul GIS,
disponibile pe site-ul Primăriei www.primariaclujnapoca.ro, Secţiunea Locuire/
GIS sau prin accesarea directă https://gis.primariaclujnapoca.ro/Public/. Folosind
numărul cadastral se pot obţine date privind reglementările Planului Urbanistic
General, respectiv reglementările din Planuri Urbanistice Zonale acolo unde
acestea sunt aprobate.

CLUJ NAPOCA

Certificatul de urbanism de informare se obţine în format electronic şi
nu poate fi folosit în alte scopuri decât obţinerea imediată de informaţii privind
reglementările de urbanism actuale.
Alături de Certificatul de urbanism de informare, softul GIS generează şi un
plan de încadrare în PUG.
Anul trecut, Primăria Cluj-Napoca a făcut publică o hartă o oraşului în
sistem GIS (sistem informaţional geografic) pe care se găsesc prevederile PUG şi
pe care sunt marcate UTR-urile, PUD-urile şi PUZ-urile aprobate, aflate în
valabilitate, precum şi certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire
emise începând din luna mai 2021. Această hartă este disponbilă pe site-ul
Primăriei, la secţiunea „Locuire”, la adresa https://gis.primariaclujnapoca.ro/Public/.

Sursa: https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/eliberarea-automata-a-certificatelor-de-urbanism-de-informare-gis/
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INSCRIERI DESCHISE PENTRU PREMIUL DE EXCELENTA
”MIHAI ALEXANDRU” - EDITIA A VI-A/ 2021
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Înscrieri deschise pentru
Premiul de Excelenţă „Mihai Alexandru” – ediţia a VI-a / 2021
Avem deosebita onoare să anunţăm deschiderea ediţiei cu numărul VI a
Premiului de Excelenţă ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism,
organizată de către Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (APUR) şi
Registrul Urbaniţtilor din România (RUR).

APUR / R.U.R.

Participarea este deschisă tuturor tinerilor specialişti activi în domeniul
amenajării teritoriului şi urbanismului, de cetăţenie română, care aveau vârsta
de maxim 35 de ani pe 8 noiembrie 2021. Premiul se acordă pentru activităţi cu
caracter ştiinţific care pot fi dovedite prin prezentarea unui portofoliu de lucrări
relevante din ultimii maximum 5 ani anteriori datei acordării premiului (studii
şi cercetări, lucrări şi articole publicate, alte activităţi de tip editorial, lucrări de
doctorat, concursuri cu conţinut ştiinţific, brevete de invenţii etc.).
Candidaturile se depun pe baza unui dosar transmis electronic la adresa
secretariat@apur.ro până la data de 28 Februarie 2022. Dosarul va fi transmis sub
forma unei arhive care va conţine:
1. scrisoare de intenţie
2. curriculum vitae (format Europass)
3. lista lucrărilor cu caracter ştiinţific
4. copii ale diplomelor relevante
5. elemente de portofoliu cuprinzând extrase sau forme integrale ale
lucrărilor relevante.
Premiul în valoare de 500 de euro (calculat în lei, la cursul zilei) este
acordat împreună, de către Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România
(APUR) şi Registrul Urbaniştilor din România (RUR), în cadrul unui eveniment
special care va fi organizat în data de 25 Martie 2022.

Regulamentul complet privind condiţiile de participare şi modul de
atribuire este disponibil aici. Pentru întrebări sau clarificări ne puteţi scrie la
secretariat@apur.ro.
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SOLUŢII INGINEREŞTI, DE PROIECTARE ŞI PLANIFICARE
BAZATE PE NATURĂ ŞI INFRASTRUCTURA VERDE

INCD URBAN-INCERC

Prima circulară
INCD URBAN-INCERC organizează cea de-a XXI-a ediţie a conferinţei
de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială.
Tema conferinţei se bazează pe două concepte-cheie ale Comisiei Europene,
strâns legate de politicile comunitare din diferite domenii şi cercetările pe care
acestea se bazează. Soluţiile bazate pe natură sunt, potrivit Comisiei
Europene, „soluţii inspirate şi susţinute de natură, eficiente în privinţa costului
şi care oferă în acelaşi timp beneficii ecologice, sociale şi economice şi contribuie
la consolidarea rezilienţei; astfel de soluţii introduc în oraşe şi în sistemele
terestre şi marine natura, componentele şi procesele acesteia, în măsură mai
mare şi cu o mai mare diversitate prin intervenţii sistemice, adaptate specificului
local, eficiente în privinţa consumului de resurse. Ele susţin cele mai importante
priorităţi politice europene, în special „European Green Deal” şi strategiile
privind biodiversitatea şi schimbările climatice, ca mod de a promova
biodiversitatea şi de a construi o Europă mai rezilientă la schimbările climatice”.
„Infrastructura verde” este definită de Comisia Europeană în strânsă legătură
cu serviciile ecosistemice, obiectul Millenium Ecosystem Assessment, ca „reţea
planificată strategic formată din zone naturale şi semi-naturale şi alte elemente
de mediu proiectate şi gestionate să ofere o gamă largă de servicii ecosistemice
cum ar fi purificarea apei, calitatea aerului, spaţii pentru recreere, reducerea
efectelor schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea”. Pornind de la aceste
concepte, obiectivul conferinţei este acela de a provoca o reflecţie asupra
soluţiilor prin care urbanismul, arhitectura şi construcţiile fac ca aceste concepte
să devină o parte a realităţii cotidiene, conform recomandărilor Comisiei
Europene.
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 şi
ateliere destinate prezentării şi dezbaterii rezultatelor unor proiecte de cercetare
ale URBAN-INCERC. 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.
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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 2 mai 2022, 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 30 aprilie 2022. 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:
· 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. 21, 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 23 aprilie 2022.
· 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.
21, ISSN 2393-3208, indexat în CiteFactor, ProQuest, CEEOL, Scipio i 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
23 aprilie 2022.
· 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 30 aprilie 2022.
· 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 30 aprilie 2022.
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 23 aprilie 2022 vor putea susţine comunicările. În
cazul publicării în reviste, termenele-limită pot fi extinse la cerere.
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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.
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.
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).
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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.

INCD URBAN-INCERC

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 daca aplicaţia
porneşte automat în mod „Full Screen” - pentru a le activa, se dă click pe
„Exit Full Screen” din partea de sus, dreapta). 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.
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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FROM ESPON 2020 TO ESPON 2030

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
VEST

– Building on 20 years of innovative support for territorial policy-making –
Studio Luxembourg, 29 March 2022
The conference will be web-streamed

The objective of the conference is to:
- To take stock and inform about the achievements of the ESPON 2020
Programme highlighting how the programme has continuously adapted to both
the target group’s needs and existing shortcomings (e.g. more outreach, more
tailored approach, on-demand services, etc.);
- To raise awareness about the ESPON 2030 Programme, the new strategic
integrated approach and the first themes of research;
- To present the preliminary result of the consultation process on the first TAP
themes and their focus;
- To present and discuss how different stakeholders can be involved;

ESPON

- To present and discuss the “new targeted analysis” approach.

For whom is the conference organised?
The event addresses the EU level officials, national and regional stakeholders
and other relevant organisations, authorities implementing ESIF programmes and
organisations promoting different regional/urban interests at EU level as well as
national, regional and local stakeholders engaged in policy-making on territorial
development. The conference also addresses universities and research institutes
as key actors for the development of the knowledge base at the core of the ESPON
Programme.
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ECTP-CEU STATEMENT ON UKRAINE

SEDIUL CENTRAL
BUCURESTI

Dear Colleagues,
In our recent meeting of the ExCo of the ECTP-CEU, a decision was made to
publish a statement condemning the invasion of Ukraine. I herewith enclose the
statement which you can also read on the ECTP-CEU website - https://ectp-ceu.eu
ECTP-CEU Statement on Ukraine
The European Council of Spatial Planners (ECTP-CEU) stands in solidarity
with the planners and citizens of Ukraine against the destructive invasion of their
country. As an organisation which represents the planning profession across the
countries of Europe, we condemn the unprovoked and catastrophic attack on
Ukraine.
The Ukraine people have demonstrated just how much they believe in
collective action – people and communities working together – which is at the heart
of planning. One day the country will be free of conflict and it is going to need
rebuilding. Planners across Europe will support the Ukrainians in whatever way
they can to help them to plan the reconstruction of their country and restore their
communities, homes, environment and economy.
Beyond the borders of Ukraine, the professional planners of the ECTP-CEU
will continue to play an important role in responding to and planning for the
unexpected pressures brought about by the large-scale movement of people in
search of peace.

ECTP-CEU

Yours sincerely,
Janet Askew
Janet Askew MRTPI
CHARTERED TOWN PLANNER
President, European Council of Spatial Planners (ECTP-CEU)

Chair, RTPI Planning Policy and Research Committee
Visiting Professor, Ulster University, Northern Ireland
Email janetaskew@townplanning.eu
Telephone +44 7779 101409
Twitter @janetaskew
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/janet-askew
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