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despre proiectul
urboteca
În aplicația depusă la FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și aprobată spre ﬁnanțare prin
FONDUL ONG, acest proiect s-a intitulat PIPE:LINE PIPE:LINE – Promovarea unor Instrumente de Participare prin E-media: Local, Integrat, Nou, Eﬁcient. Ne-am
dorit acest acronim pentru că reprezintă ambiția noastră de a ajunge să existe comunicare mai bună înainte
de a începe un șantier în oraș - adică să se vorbească
mai mult despre ce urmează să se întâmple, despre
intențiile care sunt "pe țeavă". Credem că e nevoie de
discuții înainte ca proiectele să ﬁe deja aprobate – deci
când sunt încă marje de negociere așa încât transformările care se pregătesc în oraș să ﬁe cât mai
aproape de zona de suprapunere între interesele
diverselor categorii de actori urbani.

arh. dr. Vera MARIN
Dacă titlul de PIPE:LINE vorbește despre intențiile
proiectului, numele pe care l-am folosit în implementare - URBOTECA - este mai potrivit pentru acțiuni de
pedagogie urbană care să crească gradul de interes al
publicului pentru subiect, dar și pentru contribuția la
creșterea capacității pentru dialog despre urbanism în
rândul autorităților publice locale. Modul de abordare al
acestui proiect este unul asumat pe pozitiv, orientat pe
acordarea de sprijin pentru actorii urbani care să ﬁe
astfel încurajați să se apropie de această temă
complexă a urbanismului participativ.

Aplicația de proiect a fost scrisă în august 2013, din
dorința de a explora posibilitățile pe care le poate oferi
internetul pentru comunicarea legată de planiﬁcare și
proiectare urbană, așa încât să crească gradul de informare a cetățenilor privind proiectele publice, dar și
privind regulamentele locale de urbanism aferente unui
PUG - Plan Urbanistic General sau PUZ - Plan Urbanistic
Zonal. Aceste documentații de urbanism chiar sunt
importante.

Proiectul URBOTECA este deci complementar unor
proiecte care adresează problematica transformărilor
spațiului construit prin abordări de watch dog. Echipa
de proiect a urmărit în permanență activitățile și rezultatele proiectului JuristUrban - unde sunt adunate
resurse importante pentru a asigura accesul la justiție,
pentru a reacționa la abuzuri. Este o zonă foarte necesară pentru însănătoșirea sistemului de planiﬁcare și
proiectare urbană, dar, când ajungem însă cu o situație
în justiție, spațiul orașului deja a suferit modiﬁcări. Rele
de regulă. Am considerat deci că este nevoie energie și
expertiză canalizată și printr-o abordare pro-activă care
să completeze zona re-activă.

Urbanismul inﬂuențează/ar putea inﬂuența chiar și mai
mult (în bine) mediul nostru de viață de zi cu zi. Iar noi,
la rândul nostru, putem inﬂuența modul în care se face
planiﬁcare și proiectare urbană, ﬁe că suntem profesioniști ai domeniului, decidenți, investitori, reprezentanți ai unor organizații și fundații cu obiective care au
legătură cu spațiul (totul are legătură cu spațiul), sau
utilizatori ai orașului. Urbanismul nu e doar o temă
pentru revistele de specialitate. Urbanismul este
interacțiune între argumente tehnice și opțiuni politice
și pentru că ﬁecare dintre noi este un politikon zoon, ne
privește pe toți.

Echipa de proiect URBOTECA a avut o comunicare
permanentă cu echipe de proiect ce vizează creșterea
gradului de coeziune comunitară la nivel de cartier și
cooperarea între locuitori pentru campanii de advocacy
care privesc îmbunătățirea cadrului ﬁzic al acelui cartier.
CERE - Centrul de Resurse pentru Participare Publică a
reușit, într-un timp destul de scurt, să promoveze în
rândul locuitorilor o idee pe cât de simplă pe atât de
importantă: comunitatea de vecinătate există pentru că
oricum împărțim spațiul unui cartier, ce-ar ﬁ să ﬁe și
coezivă această comunitate așa încât să ne adresăm
împreună autorităților cu solicitări care să aibă ecou? În
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Floreasca, mobilizarea grupului civic de inițiativă îndrumat de CERE are ca obiect chiar respectarea unui PUZ al
cartierului care, deși avea multe elemente prin care era
protejat interesul public, nu mai este regulament local de
construire pentru că a fost depășit termenul scurt de
valabilitate impus prin hotărâre a consiliului local. Urboteca 2.0 a fost un proiect propus spre ﬁnanțare în cadrul
concursului URBANIADA prin care, un grup civic de inițiativă urma să ﬁe inițiatorul unei documentații de urbanism pentru cartierul lor: un client nou pentru urbaniști pe
lângă investitorul privat care urmărește aprobarea unor
reguli de construire pentru a putea implementa un plan
de afaceri, și pe lângă autoritatea publică locală care, în
cazul în speță, nu face dovada că folosește instrumentele
de planiﬁcare și proiectare urbană în folosul locuitorilor
orașului. Sperăm să găsim resursele de implementare
pentru acest nou proiect, care ar ﬁ o continuare ﬁrească
a proiectului URBOTECA.

Rolul unui PUG sau PUZ este tocmai să pună pe masă
argumentele tehnice și interesele legate de spațiu care
sunt economice și politice pentru a le negocia. Este deci
logic să ne gândim că există o corelare între implicarea
civică în procese de decizie privind viitorul orașului și
gradul de înțelegere pe care îl au oamenii despre aceste
procese de decizie. Dezvoltarea este echilibrată dacă
sunt prezenți la masa negocierilor purtători de opinii și
interese diverse, care se echilibrează unii pe alții. Am
văzut ce se întâmplă dacă negocierile se poartă doar
între dezvoltatori imobiliari și aleșii locali. Toate cele
patru categorii de actori urbani ar trebui să ﬁe prezenți:
autorități publice și profesioniști care să vegheze la
interesul public, dezvoltatori imobiliari și utilizatori ai
spațiilor orașului care reprezintă cererea și oferta pe
piața imobiliară, dar și organizații ale societății civile
care reprezintă opțiuni ale unor locuitori preocupați de
anumite valori sociale.

Prin proiectul URBOTECA ne-am dorit să devină evident
pentru mai mulți oameni cât de tare depindem unii de
alții în orașele noastre: dacă primarul nu vrea documentații de urbanism inițiate de primărie și nu cheamă profesioniștii să aducă input tehnic, dacă locuitorii nu
urmăresc ce face consiliul local cu banii publici care sunt
risipiți pe intervenții ce nu sunt planiﬁcate și proiectate
cu profesioniști, dacă urbaniștii și arhitecții nu își asuma
responsabilitatea față de locuitorii orașelor ce derivă din
statutul de profesie reglementată, dacă instituțiile care
dau avize o fac formal, etc. atunci e ca și cum nu ar exista
aceste instrumente de planiﬁcare și proiectare.
Poate cel mai important beneﬁciu pe care îl aduc instrumentele de planiﬁcare și proiectare urbană (strategiile
de dezvoltare locală, strategiile sectoriale - locuire, spații
verzi, spații publice, mobilitate, documentațiile de urbanism), este acela că asigură un cadru în care ar putea să
existe dialog și coordonare între actorii urbani. Dacă ar ﬁ
făcută comunicare mai bună în cadrul acestor procese
de planiﬁcare și proiectare urbană, procesele ar deveni
mai interesante pentru mai mulți oameni, și asta ar
aduce mai multă presiune pentru a cântări mai atent ce
facem cu resursele și interesele noastre publice/comune.

Informațiile care ar trebui oferite publicului contează
mai degrabă calitativ decât cantitativ. Ordinul
2701/2010 impune niște obligații, dar aceste obligații
pot ﬁ îndeplinite formal, fără o preocupare reală pentru
a informa și a consulta publicul. Locuitorii unui cartier
(PUZ) sau ai unui oraș întreg (PUG) nu vor să aﬂe tot ce
trebuie să știe urbanistul care face analizele și
propunerile. Dar ar vrea să aﬂe care sunt schimbările
care vor avea loc dacă propunerile se implementează.
Elaboratorii și avizatorii ar trebui deci să meargă la țintă
cu informarea: să prezinte onest marjele de negociere
(ce se negociază și ce nu este negociabil) și să se asigure
că publicul a înțeles mizele importante legate de acele
propuneri. Ori asta nu se face prin panouri cu planșe de
reglementări cu legendă complicată, și nici cu anunțuri
scurte prin ziare. În planiﬁcarea participativă, transparența și comunicarea nu are ca scop transformarea
locuitorului în urbanist sau primar! Urbanistul rămâne
urbanist, avizatorul rămâne avizator, decidenții aleși în
consiliul local decid și votează sau nu pentru aprobarea
unei documentații de urbanism. Implicarea cetățenilor
ajută la responsabilizarea celorlalți actori. Și când
ﬁecare își face treaba mai atent, crește și calitatea planiﬁcării și proiectării urbane.
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Proiectul URBOTECA/PIPE:LINE a avut ca obiectiv principal creșterea capacității actorilor urbani pentru dialog
constructiv în procesele de planiﬁcare și proiectare
urbană. Comuncând despre comunicare în planiﬁcare
și proiectare urbană, am avut o mare varietate de publicuri țintă și deci o nevoie foarte mare de varietate în
mesaje și metode de comunicare. Nu facem aici un
raport detaliat de activitate, dar pentru a reda
varietatea tipurilor de activități, credem că este interesantă o scurtă trecere în revistă. Am început (dar am
continuat pe tot parcursul proiectului) prin a face cercetare aplicată: documentare și analiză de metode de
comunicare și participare în general, dar și pe metode
speciﬁce asociate cu planiﬁcarea și proiectarea urbană.
Manifestând interes pentru acest subiect, la nivel
internațional, pe lângă schimbul de experiență cu
partenerii din Norvegia ai proiectului URBOTECA, am
găsit interlocutori din mai multe țări care sunt preocupați de acest subiect și suntem în prezent parte
dintr-un proiect intitulat EURBANITIES, care se
derulează într-un consorțiu internațional în cadrul
programului Erasmus Plus.
Exemplele studiate ne-au ajutat să alegem un set de
instrumente pe care le-am testat în acțiunile proiectului
din mediul online și oﬄine. Am mizat pe un design
atractiv atât pentru AMI – Atelierul Mobil Interactiv cât
și pentru website și materialele "didactice" create
pentru a explica conținuturi de politici urbane, procese
și instrumente de planiﬁcare și proiectare urbană.
În oﬄine, am folosit jocuri de rol, am organizat evenimente în spațiul public, ne-am asociat platformei Dâmbovița Smart River pentru a lega principiile pe care le
promovăm de realități ﬁzice concrete. Am colaborat cu
IT-iști specializați în GIS (sisteme de informații geo-referențiate) care ne-au ajutat să promovăm importanța
datelor deschise și a spațializării informației pentru
comunicare în planiﬁcare și proiectare urbană prin
demonstrații la nivel de București. Dorim acum să
explorăm mai departe aceste posibilități foarte
promițătoare ale legăturilor dintre open data și GIS
pentru comunicarea legată de viitorul orașelor.

Am folosit calitățile pedagogice ale membrilor echipei
de proiect pentru a crea materiale didactice interesante
pentru elevii de liceu. Publicația Orașul – un manual de
utilizare va sta la baza unui club URBOTECA pentru
liceeni, organizat în parteneriat cu Universitatea de
Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și Asociația De-a
Arhitectura.
Am putut constata că premiza de la care am pornit este
valabilă: profesioniștii din planiﬁcare și proiectare
urbană sunt în poziție să faciliteze dialogul între actorii
urbani. Chiar dacă, pentru moment, sunt încă mulți cei
care evită procesele participative pentru că nu au încredere în expertiza de utilizator a locuitorilor și nu cred că
politicienii fac opțiuni corecte, ei sunt importanți pentru
că sunt cei care aduc argumente obiective pentru că nu
au interese proprii legate de acele spații și care
transpun ideile și interesele actorilor urbani în limbajul
tehnic al instrumentelor de planiﬁcare și proiectare.
Dacă un dezvoltator imobiliar sau un reprezentant al
unei organizații de protecția patrimoniului sau a
spațiilor verzi este centrat pe o perspectivă oarecum
îngustă, este nevoie ca profesionistul să își asume un rol
de facilitator pentru ca, prin dialog, să se poată identiﬁca niște interese comune, pe baza cărora proiectul să
aibă mai multe șanse de implementare. Schimbările
beneﬁce orașului nu sunt doar rezultatul muncii unor
urbaniști. Ei au un rol foarte important, dar fără locuitori, fără decidenți, fără agenții economici, fără cei care
activează în asociații non-guvernamentale ca protectori
ale valorilor pe termen lung ale societății, urbanistul nu
ar putea avea teme de proiectare interesante și deci nici
propuneri prea interesante. Echipa URBOTECA a reﬂectat și a acționat în sensul unei deschideri mai mari
pentru participare în rândul profesioniștilor, iar voluntarii care s-au implicat în proiect sunt toti atâția viitori
profesioniști care sunt sensibilizați și mai bine pregătiți
pentru acest gen de provocări.
Ne-am alăturat echipei IGLOO ca parteneri pentru un o
propunere de proiect intitulat Academia de jurnalism
urban. Pe lângă vizibilitatea proiectului în mass media,
credem că se poate face mai mult pentru ca aceste
teme să ﬁe mai bine reprezentate în opinia publică.
Avem nevoie de aliați: am organizat, în cadrul proiectu-

lui, un concurs de articole, împreună cu partenerii de la
The Institute. PUZ-uri și PUG-urile chiar pot ﬁ prezentate ca niște povești ale devenirii unui loc: au toate
elementele genului epic: Eroi de poveste, câteodată și
confruntare evident între bine și rău, punct culminant,
deznodământ. Oamenii apreciază oricând o poveste
spusă bine. Arhitecții și urbaniștii care scriu bine sunt
puțini, și tot puțini sunt și jurnaliștii care vor să scrie
despre lucruri care li se par mult prea tehnice. Sperăm
ca planiﬁcarea urbană să devină o temă la modă și
pentru revistele și site-urile care nu sunt dedicate
arhitecților și urbaniștilor.
Practic, pe mai multe fronturi, proiectul URBOTECA a
adus progrese importante pentru echipa de implementare. Devine evident faptul că echipa trebuie lărgită și
că, pe ﬁecare din aceste fronturi, se pot face noi
aplicații de grant: pedagogie urbană prin jocuri pentru
smart phone sau tabletă, cursuri pentru ONG-uri
despre planiﬁcare și proiectare urbană, cursuri pentru
noii aleși locali după alegerile din iunie 2016, identiﬁcarea unor agenții imobiliare care să sprijine acces la infor-

mații privind regulile de construire ca sisteme de informații georeferențiate, participarea în proiecte
internaționale de schimburi de experiență și cercetare
aplicată privind rolul pe care procesele participative de
planiﬁcare ar putea să îl joace pentru coeziune comunitară și dezvoltare locală. Pe lângă ﬁnanțările nerambursabile prin granturi, sperăm că vom putea derula și
contracte de prestări servicii de facilitare pentru
procese de planiﬁcare și proiectare: dacă mai multe
autorități publice locale inițiază documentații de urbanism și dacă există o recunoaștere din ce în ce mai mare
a necesității de facilitare a comunicării în procesele de
planiﬁcare și proiectare urbană.
La ﬁnal de proiect, în paginile care urmează, sunt oferite
perspective bazate pe experiențele de lucru cu URBOTECA de către câțiva dintre membrii echipei de proiect
și invitații lor. Sunt foarte multe lucruri de făcut în
continuare și, pentru cei care sunt interesați să se
implice pentru a îmbunătăți calitatea comunicării în
planiﬁcare și proiectare urbană, să vă avem alături.

participarea la configurarea si
guvernarea oraselor ca necesitate
Context general astăzi
Concepte precum implicare, colaborare, participare,
cooperare, mutualitate, democratizare și acțiunile
aferente lor sunt tot mai frecvente în toate domeniile și
asociate în mod curent cu inovația, inteligența colectivă,
comunitatea, inițiativele la ﬁrul ierbii, coeziunea și
sustenabilitatea. Este vorba despre o tendință resimțită
peste tot în lume ca răspuns dat unei incontestabile
nevoi de solidaritate. Această stare a fost declanșată de
suprapunerea conștientizării penuriei progresive de
resurse primare cu criza ﬁnanciară, politică, socială,
culturală și identitară. Dezvoltarea tehnologică din
ultimele decenii, mai ales în domeniul comunicațiilor și
al transporturilor, a permis accesul rapid la informații
tot mai multe și mai variate, crescând exponențial
exigențele. Sistemele administrative nu au evoluat însă
în același ritm și pe lângă faptul că trebuie să răspundă
unor cerințe mai importante calitativ și cantitativ având
la dispoziție mijloace aparent reduse, se confruntă cu
serioase probleme de legitimitate, responsabilitate și
reprezentativitate.
Criza din 2008 a generat multe probleme destabilizând
oameni, comunități, localități, dar a și generat noi oportunități. Prin stimularea indivizilor să-și revizuiască
modul de a gândi și trăi a deschis calea către o societate
mai sustenabilă. A permis conștientizarea problemelor
și a nevoilor reale ca bază pentru analize oneste urmate
de soluții adaptate. Nu ne mai putem permite să risipim
și în consecință tot mai multe răspunsuri alternative și
mișcări de protest răsar în toată lumea văzând cu ochii
și indică o nouă schimbare fundamentală.
Orașe, urbanism și dezvoltare teritorială
Pe de altă parte, oamenii au fost dintotdeauna profund
dependenți de cadrul lor de viață, care le inﬂuențează
nu doar starea de spirit, ci și capacitatea, performanțele
și evoluția generală. Este ﬁresc așadar să ﬁm toți

urb. dr. Irina ROTARU

preocupați de cum arată și cum funcționează orașele și
cartierele noastre, independent de statut, vârstă,
origine, orientări politice ori de pregătirea și activitatea
profesională. Locuitori suntem cu toții indiferent dacă
vrem să înțelegem și să acceptăm asta ori nu. Prin
urmare, ar trebui să avem toți dreptul, dar și obligația
morală de a contribui la conﬁgurarea și evoluția
armonioasă a localităților noastre.
În ciuda faptului că implicarea populației în chestiunile
care țin de proiectarea și de gestionarea orașelor este
încă privită cu reticență, ﬁind adesea considerată drept
costisitoare și inutilă, experiențele și studiile recente
referitoare la urbanismul participativ au dovedit
contrariul. Prin promovarea participării tuturor factorilor de interes se economisesc atât timp, cât și bani și
energie datorită aplanării ori chiar evitării unor conﬂicte
încă din fazele incipiente și datorită viziunii de ansamblu
care permite reducerea cheltuielilor curente de gestionare și întreținere. Această abordare este eﬁcientă pe
termen lung întrucât diminuează riscul unor contestări
ulterioare asigurând legitimitatea și continuitatea
oricărei operațiuni. Dacă este asociată, opoziția nu va
mai avea poziția morală să atace, ori, chiar dacă o va
face, nu va mai avea aceleași forță și rezultate. Totodată,
participarea înseamnă schimb de informații permițând
acumularea rapidă a unei ample diversități de date și de
puncte de vedere, ceea ce înlesnește anticiparea,
atitudinile proactive și pregătirea unor strategii
coerente. Este o abordare deosebit de adaptată contextului actual în care informațiile trebuie recoltate,
validate și corelate rapid pentru a mări viteza de reacție.
În plus, permite atragerea de noi resurse materiale, dar
și imateriale (cum ar ﬁ idei, soluții etc). Așadar, în
contextul în care dotările publice sunt diminuate
progresiv, implicarea devine din ce în ce mai mult o
necesitate mai curând decât o alegere.

Experințe actuale cu valoare de model
Un exemplu interesant îl reprezintă Franța, recunoscută
în mod tradițional pentru sistemul administrativ deosebit de complex și constrângător. Adaptându-se
tendințelor globale, legislația franceză în domeniul
urbanismului a devenit tot mai permisivă.
Prin așa-zisa lege ALUR (LOI n° 2014-366 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové) promovată pe 24
martie 2014 au fost eliminați coeﬁcienții de urbanism
instaurându-se totodată o serie de reguli care
favorizează dezvoltarea sectorului imobiliar și mai ales a
construcției de locuințe. În paralel, serviciile publice au
fost constrânse să devină mult mai deschise și cooperante. De altfel, rolul acesteia este progresiv restrâns la a
crea un cadru general, în vreme ce coordonarea
diverselor studii și proiecte este tot mai frecvent
delegată sectorului privat. În prezent, principalul arbitru
în domeniu îl reprezintă înșiși locuitorii mult mai bine
informați decât în România de pildă, atenți și vigilenți
pentru protejarea drepturilor lor și contestarea oricărei
posibile nereguli. Rezidenții vin curent la primărie să
vizualizeze listele cu cererile de autorizații și hotărârile
de acordare a acestora, care sunt aﬁșate în mod obligatoriu.
De asemenea, au fost implementate idei și mecanisme
noi pentru valorizarea unor terenuri municipale ori
regenerarea zonelor aﬂate în declin. Un exemplu
marcant în acest sens îl constituie programul „Réinventer Paris” inițiat anul trecut de primăria capitalei
franceze cu scopul declarat de a promova valoarea în
condițiile reducerii timpilor de implementare a
proiectelor de interes public și atragerii de noi surse de
ﬁnanțare. Mai precis, administrația a organizat un
concurs de proiecte pentru 12 situri aﬂate în domeniul
său privat, câștigătorii urmând să achiziționeze terenurile și să-și pună apoi în aplicare ideile. Nu a fost vorba de
o simplă competiție de soluții de arhitectură, ci de
operațiuni complexe, implicând prezentarea detaliată a
ideilor împreună cu montajele ﬁnanciare și operaționale
și programările aferente. Fiecare echipă a inclus în mod
obligatoriu proiectanți, ﬁnanțatori, ﬁrme de construcții
și organizații nonguvernamentale ori reprezentanți ai
societății civile. Pentru ﬁecare sit a fost desemnat câte
un juriu având în componența lui pe lângă profesioniștii
de marcă prezenți în mod curent în cadrul unor proiecte

Câteva dintre cele mai răspândite instrumente ale
urbanismului participativ
Tendințele de liberalizare a administrației publice și
democratizare a urbanismului sunt vizibile prin propagarea unor instrumente dedicate participării, consolidării
spiritului civic și a colaborării intersectoriale, aplicate în
tot mai multe țări cu rezultate pozitive indiscutabile.
Printre cele mai cunoscute dintre acestea sunt:
PLANUL DE CARTIER
Planul de cartier (Neighbourhood plan) a fost dezvoltat
în Marea Britanie (în cadrul Localism Act) și presupune
organizarea rezidenților în forumuri pentru a stabili
prioritățile de dezvoltare și a concepe documente de
planiﬁcare urbană pentru zonele în care locuiesc ori își
desfășoară activitatea profesională. Aceste organizații
au dreptul să beneﬁcieze de consultanță de specialitate din partea autorităților locale, iar viziunea lor
ﬁnală este supusă unui referendum. În cazul în care
este aprobată de majoritatea votanților este transformată de autoritate în document legislativ. Acest instrument a fost consolidat pe 6 aprilie 2012 prin publicarea
regulamentului său general de funcționare care detaliază conținutul și cerințele lui. Ulterior a apărut și un
ghid sintetic care informează despre drepturile
efective ale comunităților. Una dintre primele experiențe de aplicare a acestui mecanism l-a constituit
elaborarea planului de urbanism pentru zona gării din
Hove. Aici locuitorii s-au mobilizat pentru a decide
asupra priorităților de dezvoltare a cartierului lor
întrucât au conștientizat faptul că acesta este o zonă
cheie a orașului, cu mize importante și interese divergente, parțial concretizate prin numeroase propuneri
ale unor investitori, opuse dorinței localnicilor. Factorii
principali care au favorizat declanșarea și continuarea
acțiunii au fost mediul asociativ foarte activ și prezența
unor arhitecți și urbaniști printre rezidenți.

BUGETUL PARTICIPATIV

DREPTUL COMUNITĂȚII LA PROPUNERE

Bugetul participativ a fost inventat în America Latină
(Porto Alegre - Brasilia) în 1989 și apoi preluat, adaptat
și aplicat în numeroase țări europene printre care și în
România, la Cluj-Napoca, în cartierul Mănăștur.
Mecanismul este foarte ﬂexibil și dă dreptul cetățenilor să dezbată prioritățile unei colectivități teritoriale
și să decidă afectarea unei părți din bugetul ei. În
funcție de context, se poate referi la toată localitatea
sau doar la anumite sectoare și poate avea în vedere
toate, câteva, ori un singur domeniu de intervenție.
Principalele etape aferente demersului sunt: deﬁnirea
regulilor jocului (suma alocată din budget, teritoriul
avut în vedere, domeniul/domeniile, dacă este cazul, și
regulamentul aplicabil); colectarea ideilor de proiecte
din partea locuitorilor; analiza tehnică a propunerilor
pentru veriﬁcarea fezabilității, a legalității și estimarea
costurilor (efectuată de tehnicieni din cadrul primăriei
ori profesioniști angajați în acest scop), votarea de
către rezidenți a proiectelor prioritare și implementarea proiectelor selectate (caiet de sarcini, selecție
executanți, detaliere studii, execuție, recepție, inaugurare...).

« Dreptul comunității la propunere » (Community right
to challenge) mecanism promovat în Marea Britanie în
cadrul Localism Act, care dă posibilitatea diverselor
grupuri locale să asigure servicii publice (alimentare cu
apă, gestiune deșeuri, transport etc.).

STAREA ORAȘULUI
Starea orașului (State of the city) este un raport anual
al primarului prezentat comunității în cadrul unei
întâlniri dedicate cu acces liber și cu posibilitatea de a
discuta rezultatele până în momentul respectiv și
prioritățile prevăzute pentru anul următor. Este
înainte de toate o ocazie de informare, dar și de
interacțiune cu autoritățile, exprimare a exigențelor,
nevoilor și propunerilor și dezbatere.

LISTA DE BUNURI IMPORTANTE
PENTRU COMUNITATE
Lista de bunuri importante pentru comunitate a
apărut în Anglia în urma constatării că multe clădiri ori
spații publice valoroase au fost salvate ca urmare a
intervenției comunității locale, iar altele dimpotrivă au
dispărut întrucât rezidenții nu au avut forța necesară
să se opună la momentul potrivit. Astfel, acum ﬁecare
primărie este obligată să instituie o listă cu bunuri
urbane (clădiri și situri/spații) nominalizate de locuitori
deoarece le consideră importante pentru identitatea
lor. Dacă un astfel de bun este scos la vânzare sau este
proposă conversia lui funcțională, membrii comunității
beneﬁciază de anumite facilități pentru achiziționarea
și utilizarea lui.

de regenerare urbană, diverși oameni de cultură (ﬁlosoﬁ, jurnaliști, artiști etc.). Metropola va câștiga astfel prin
faptul că niște zone destructurate vor căpăta o nouă
viață într-un timp relativ scurt pentru astfel de evoluție
(maximum 5-7 ani) fără să ﬁe necesară vreo investiție
din fonduri publice, iar în plus bugetul local va ﬁ suplimentat prin beneﬁciile obținute prin vânzarea terenurilor respective și taxele percepute. Nu în ultimul rând,
publicitatea făcută în jurul unei astfel de inițiative
inovante a contribuit la consolidarea imaginii Parisului
ca metropolă de referință la nivel mondial.
În Marea Britanie, pentru a crește transparența
deciziilor și intervențiilor de interes public, în noiembrie
2011 a fost lansat Localism Act. La baza sa a stat convingerea că un sistem de planiﬁcare și proiectare democratic și eﬁcient necesită luarea deciziilor la nivel local
(mai aproape de sursa problemelor cărora le răspund).
Această lege conferă așadar autorităților locale mai
multă libertate și ﬂexibilitate și asigură totodată noi
drepturi și puteri indivizilor și grupurile de cetățeni.
Concluzii
Practicile participative și instrumentele aferente au fost
dezvoltate în general din dorința de a preveni conﬂictele
și evita procesele în justiție în condițiile unor resurse
reduse și a unor comunități puternice, marcate de
spiritul civic. Dacă inițial urbanismul a fost considerat în
principal de resortul administrației publice, apoi a
urmat o tendință de privatizare a sa, iar în prezent, ca
răspuns la protestele societății civile, dar și la presiunile
generate de evoluția urbană, are loc liberalizarea sa.
Dacă la început participarea s-a făcut mai mult la nivel
formal (chiar și în țările cele mai dezvoltate precum
Franța), ﬁind impusă prin lege, dar fără o obligație
foarte clară ori mijloace efective de punere în practică,
contextul prezent o face progresiv indispensabilă în
toate fazele unui proiect urban. Simpla informare ori
consultare este tot mai des transformată în colaborare
încă din faza de idee a unei intervenții urbane de interes
general.
Tendințele actuale sunt justiﬁcate de căutarea
eﬁcienței, dar și a legitimității câștigate în mod ﬁresc
prin implicarea (informarea, consultarea și cooptarea)
tuturor actorilor posibil interesați de subiect. Urbanismul participativ prezintă un interes economic care nu

este nici pe departe neglijabil, căci este o modalitate de
captare și capitalizare a inteligenței colective, generând
noi idei, soluții inedite, creativitate, alternative.
Colaborarea este în interesul administrației publice
tocmai pentru că disponibilizează noi resurse (materiale
și imateriale), facilitează înțelegerea mutuală și asigură
durabilitatea, eﬁciența și optimizarea tuturor demersurilor în domeniu. Depinde de mentalitatea și inițiativa
societății civile, dar nu are efecte maxime dacă nu e
susținută de o legislație favorabilă. Devine progresiv o
componentă esențială a economiei actuale bazată tot
mai mult pe rețele de colaborări.
În ciuda credinței curente că participarea este diﬁcilă și
costisitoare, dimpotrivă, prin aceasta se economisesc
de fapt atât timp cât și bani și energie datorită anticipării
și evitării unor conﬂicte. Sensibilizarea participanților
asupra principalelor mize are impact pe termen lung,
intervențiile ﬁind gândite în perspectivă și rezultând
economii prin întreținerea curentă și administrarea
ulterioare mult mai facile.
În acest context rolul asociațiilor nonguvernamentale
preocupate de soarta cartierelor, orașelor și comunităților este de a informa și educa, facilitând comunicarea și negocierile între locuitori și autorități și în
general între diferiții factori de interes.
Exemple reușite demonstrează că drepturile și eﬁcacitatea nu se obțin fără vreun efort, ci că depinde de
atitudinea noastră a tuturor, că oricine poate contribui
de la nivelul său pentru producerea unei schimbări mai
importante ori minore. „Public” ar trebui să ﬁe echivalent cu responsabilitatea tuturor, deci a ﬁecăruia dintre
noi în felul său; nu a unei entități virtuale precum statul
și în ﬁnal a nimănui.
Dacă vrem drepturi trebuie să contribuim la crearea lor,
deci în secolul 21 indiferența și absența unei poziții în
raport cu cadrul de viață sunt inadmisibile.
În ciuda contextului mai diﬁcil, sisteme și idei eﬁciente
pot apărea și în țările în curs de dezvoltare ori chiar în
zonele subdezvoltate (exemplul bugetului participativ
dezvoltat în Brazilia) nu numai în statele avansate. Ceea
ce contează sunt preocuparea pentru rezolvarea unei
situații deranjante și eforturile în acest sens.

ordinul
2701 / 2010
Guvernarea orașului este manifestarea autorității
publice în toate domeniile de politici publice urbane.
Guvernarea cuprinde mecanisme complexe, procese și
instituții prin care sunt articulate interese, sunt negociate măsuri, sunt exercitate drepturi și obligații impuse
de cadrul legislativ.
Procesele de guvernare urbană sunt procese de negociere iar transformările orașului sunt rezultatul acțiunilor și interacțiunilor dintre cele trei categorii de actori
urbani: administrația publică, dezvoltatorii imobiliari și
ceilalți agenți economici, reprezentanții societății civile.
La diverse scări spațiale (teritoriu, localitate, zonă din
localitate, parcelă), urbaniștii, împreună cu ceilalți actori
urbani, fac analize și apoi propuneri care se constau în
documentații cu părți scrise și părți desenate
(planuri/hărți). Acestea sunt suport pentru negocierea
deciziilor privind locurile cele mai bune pentru investiții
publice importante, felul în care se va construi pe
terenurile libere din oraș, dar și privind traseele și
dimensiunile drumurilor, amenajarea parcurilor și a
spațiilor publice, etc. Pentru că sunt decizii de interes
public, aceste documentații sunt, de regulă, inițiate de
autoritățile publice și trebuie să aibă aprobarea consiliului local.
Orice locuitor își poate face vocea auzită dacă știe
procedurile și momentele în care își poate exprima
punctul de vedere.
Conform Ordinului 2701/2010, autoritățile Administrației Publice au obligația de a informa și consulta
publicul la elaborarea tuturor planurilor de urbanism și
amenajare a teritoriului.
În București, Serviciul de Urbanism, Direcția de Urbanism a Primăriei Municipiului București, are responsabilitatea consultării locuitorilor pentru documentațiile de
urbanism care se aprobă la nivelul Consiliului General.
Contribuțiile cetățenilor, comunităților, organizațiilor și
grupurilor de inițiativă pot îmbunătăți calitatea soluțiilor
de urbanism și de amenajare a teritoriului. Pe parcursul
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elaborării unei documentații, pentru a cunoaște opțiunile locuitorilor, elaboratorii trebuie să facă studii,
chestionare și interviuri, iar decidenții aleși ai comunității ar trebui să cunoască și să prezinte aceste opțiuni
în procesele de negociere (democrație reprezentativă).
URBONLINE este un instrument online, creat pentru a
asigura vizibilitatea documentațiilor de urbanism de
care răspunde Primăria Municipiului București, de-a
lungul tuturor etapelor de elaborare a acestora.

PREGATIRE / INTENTIE DE ELABORARE A UNEI DOCUMENTATII DE URBANISM

Această primă etapă presupune stabilirea temelor și a obiectivelor pentru care se face documentația, fundamentarea alocării de fonduri (pentru investiții publice) și contractarea serviciilor de elaborare – corelat cu legislația de achiziții publice.
Pentru desfășurarea procesului de consultare publică sunt publicate informații privind proiectul pe site-ul și la sediul administrației publice locale, sunt publicate panouri, aﬁșări în zona
avută în vedere, anunțuri de intenție cu ilustrarea propunerii (în cazul PUZ și PUD).
În funcție de tipul documentației de urbanism supusă consultării, cetățenii pot transmite
comentarii, opinii, propuneri de nevoi, în termen de 15 zile pentru PUD, 15 – 25 de zile pentru
PUZ respectiv 45 de zile pentru PUG. Observațiile publicului se sintetizează și se publică în
termen de 15 zille.
În cazul documentațiilor PUZ sau PUD, inițiate de persoane ﬁzice sau juridice private, acestea
sunt publicate pe site-ul administrației publice locale și sunt transmise inițiatorului, care
trebuie să modiﬁce propunerea sau să motiveze refuzul de a face modiﬁcări, în termen de 10
zile de la data publicării.
DOCUMENTARE SI STUDII DE FUNDAMENTARE

Etapa de documentare presupune analize pe diverse teme (mediu infrastructură, transport,
etc.) și prognoze referitoare la dezvoltarea orașului, însoțite de cercetări sociologice, anchete
privind percepția locuitorilor: ierarhizare a problemelor, deﬁnire a priorităților.
ELABORARE PROPUNERI

În etapa de elaborare se realizează propuneri în plan, referate de specialitate, un raport trimis
Consiliului Local sau Consiliului General, spre însușire / respingere.
În cadrul procesului de consultare publică sunt publicate anunțuri privind modalitatea de
consultare a propunerilor, materiale graﬁce (PUG), panouri, planuri de reglementări (PUZ,
PUD). În cazul elaborării Planului Urbanistic General este obligatorie organizarea a cel puțin o
dezbatere publică, dar, la cerere, se pot organiza dezbateri publice și pentru celelalte categorii
de documentații de urbanism. Cetățenii pot transmite opinii, comentarii, propuneri de nevoi,
în termen de 15 zile pentru PUD, 15 – 25 de zile pentru PUZ și 45 de zile pentru PUG.
AVIZARE

Avizele se obțin de la diverse Comisii Tehnice de specialitate, în funcție de tipul de documentație și de cerințele speciﬁce ale zonei pentru care se elaborează. De exemplu, Pentru avizul de
la Agențiile de Mediu, membrii unei Comisii Tehnice de Avizare decid dacă un proiect are sau
nu nevoie de acord de mediu. Sunt făcute publice prin anunțuri publicate în presă atât decizia
de încadrare în categoria fără acord de mediu cât și cea de încadrare în categoria cu acord de
mediu. În cazul în care este nevoie de acest acord, se elaborează un studiu de evaluare a
impactului asupra mediului și este obligatorie organizarea unei dezbateri publice în care să se
discute raportul de evaluare a impactului.
APROBARE
Cu 30 de zile înainte de supunere la vot în plenul consiliului, orice proiect de HCL - Hotărâre de
Consiliu Local (sau HGL - Hotărâre de Consiliu General în cazul Primăriei Municipiului București) trebuie să ﬁe publicată (pe site-ul instituției, de obicei), conform Legii 52/2003 privind transparența decizională din administrația publică.

planul integrat de dezvoltare urbană
(pidu) central bucuresti

În București se elaborează concomitent un nou Plan
Urbanistic General (PUG), Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă (PMUD) și Planul Integrat de
Dezvoltare Urbană (PIDU) Central București. PIDU a
trecut deja prin etapele descrise mai sus, și este, de
fapt, o documentație deja aprobată.
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Central
București a pornit de la identiﬁcarea unor priorități:
RECUPERARE
a identității urbane a zonei centrale a Bucureștiului,
zonei de la sud de Dâmbovița și reconectarea acesteia la
centrul orașului, regenerarea cartierelor tradiționale
degradate, refuncționalizarea fondului construit abandonat.
CIRCULAȚIE
Facilitarea circulației auto prin eliminarea traﬁcului de
tranzit din zona centrală, soluționarea problemelor
referitoare la locurile de parcare și încurajarea utilizării
mijloacelor de transport durabile.
„PIDU vizează realizarea unui sistem integrat de
infrastructură rutieră, parcări, transport în comun, spaţii
prioritare pentru pietoni şi infrastructura pentru
biciclete. Crearea unor alternative atractive va duce la o
schimbare în percepţia actuală a utilizării maşinii (neutilizarea automobilului privat e privită adesea în Vestul
Europei ca un spor de independenţă, prin evitarea
nevoilor de parcare sau a pierderii de timp în traﬁc).”
SPAȚII PUBLICE
Trebuie să ﬁe diverse și de o calitate ridicată pentru ca
Bucureștiul să devină atractiv, cu străzi reabilitate și
piețe „prietenoase” și spații publice reprezentative.
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COMPETITIVITATE
„ O planiﬁcare si o prioritizare a investiţiilor având la
bază un plan strategic pe termen mediu şi lung,ﬂexibil şi
ce poate oferi variante diferite de ﬁnanţare, de la fonduri europene la parteneriate public privat (cu mare
impact public) poate asigura o folosire mai eﬁcientă a
bugetului primăriei într-o perioadă în care fondurile
publice – banii contribuabililor - trebuie investite cu
scopul ﬁnal de a creşte calitatea vieţii în oraş şi în acelaşi
timp de a face oraşul mai atractiv pentru business şi
investiţii şi de ce nu, transformarea Bucureştiului într-un
Centru Regional de Afaceri.”
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Central București
are la bază o serie de analize pluridisciplinare care au
generat soliții pentru zona de acțiune, ce corelează
planurile social, economic, de mediu, cultural, turistic,
etc. În PIDU se propun 39 de proiecte, cu 45 de
subproiecte conexe. 13 dintre aceste proiecte sunt
condiționate de achiziții de peren sau de parteneriate cu
anumite instituții. Etapizarea intervențiilor s-a propus
astfel încât să nu se creeze impedimente majore în
desfășurarea activităților economice în zona centrală.

Urboteca întreabă
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Printre activitățile proiectului URBOTECA în spațiul public s-a numărat și chestionarea locuitorilor, în toate
cele 6 sectoare, pe parcursul a 9 ieșiri în toamna anului 2014 și primăvara anului 2015, și în mediul on-line,
despre nevoile și așteptările lor referitoare la orașul București. Cele 4 teme de politici urbanepe care le-au
atins întrebările acestui chestionar au fost: LOCUIRE, TRANSPORT, SPAȚII PUBLICE.
Proﬁlul socio-demograﬁc al respondentului care a accesat acest studiueste - genul feminin, vârsta cuprinsă între
25 și 34 de ani, cu studii superioare. Totodată, reiese o participare mai ridicată a locuitorilor sectoarelor 3, 6 și 1 în
comparație cu ceilalți rezindenți ai Bucureștiului.
TRANSPORT
În opinia respondenților, o prioritate a serviciilor publice
privind traﬁcul și mobilitatea este îmbunătățirea
parcărilor din oraș (63%). În plan secund, intervine și
nevoia amenajării unor piste de biciclete (55%) precum
și a unor trasee favorabile pietonilor (54%). Dintre toate
mijloacele de transport cu care este posibil să ne
deplasăm la seviciu, școală sau facultate reiese că
metroul este cel mai folosit, în proporție de 44%. În
contrast, bicicleta este utilizată doar de 11% dintre
respondenți, lucru care explică de altfel nevoia enunțată
anterior pentru delimitarea unor piste speciale.
Într-o mare măsură, respondenții nu sunt de acord ca
trotuarele să ﬁe reduse în lățime în vederea transformării acestora în parcuri sau benzi de circulație pentru
degrevarea traﬁcului cartierului. Această abordare este
viabilă în contextul în care aceștia preferă cel mai mult
îmbunătățirea traseelor favorabile pietonilor.
Doar 15% dintre respondenți petrec zilnic în traﬁc mai
puțin de 20 de minute, cei mai mulți dintre aceștia (48%)
declarând un interval între 20 și 60 de minute.
LOCUIRE
În general, locuitorii Bucureștiului nu se consideră informați cu privire la problemele din cartierul în care
locuiesc, de aceea este necesară o mai mare transparență privind proiectele dezvoltate de către autoritățile
locale. Indiferent de capacitatea decizională pe care o
deține Primăria, respondenții sunt de părere că administrația publică locală ar trebui să se implice activ în
preluarea mai multor responsabilități la nivelul comunității pe care o coordonează. De asemenea, nu există o
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diferență semniﬁcativă între cei care se simt informați și
restul respondenților în ceea ce privește numărul de
probleme identiﬁcate în cartierul lor.
În ceea ce privește nivelul de informare al respondenților asupra problemelor principale ale cartierului
lor, o pondere mai mare o au cei care susțin că nu sunt
la curent cu diﬁcultățile zonei în care locuiesc. Tinerii
sub 25 de ani declară că sunt mai puțin informați, în
timp ce persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 de
ani sunt oarecum la curent cu problemele cartierului.
Un segment aparte îl constituie cei cu vârsta peste 55 de
ani, unde gradul de informare este cel mai ridicat. În
cadrul aceluiași indicator, bărbații se percep mai
ancorați în realitatea comunităților bucureștene.
Peste jumătate dintre respondenți (57%) sunt de părere
că nivelul de trai în București este mai ridicat decât în
alte orașe. Peste 40% dintre respondenți se declară
mulțumiți de calitatea vieții lor în timp ce doar 9% dintre
aceștia își evaluează viața ca ﬁind nesatisfăcătoare.
Reducând spațiul de la aria cartierului la cea a apartamentului, a casei în care locuiesc, 57% dintre respondenți se consideră mulțumiți și doar 33% dintre aceștia
adoptă o atitudine neutră. Acest comportament mai
vehement este de înțeles în contextul în care se pune
problema unui mediu mai familiar respondenților,
asupra căruia aceștia au un factor decizional mai mare
decât cel al cartierului lor.
SPAȚII PUBLICE
Cea mai mare parte a participanților la acest studiu
(35%) sunt nemulțimiți de spațiul verde de care beneﬁciază în aria în care locuiesc. De asemenea, 34% dintre
aceștia au o atitudine neutră și 30% sunt satisfăcuți cu
zonele verzi. Ponderea celor care locuiesc în imediata
apropiere a unui parc (1-5 minute) este egală cu cea a
celor care se deplasează 5-10 minute, respectiv peste 10
minute pentru a ajunge la cel mai apropiat parc.
Nemulțumirea privind insuﬁciența spațiilor verzi din
cartierele bucureștene este din nou rezultată în urma
întrebării referitoare la ceea ce este necesar a ﬁ realizat.
Din aceeași categorie a spațiilor pentru petrecerea
timpului liber, o prioritate mare este acordată activităților culturale (52%) precum și a celor sportive (51%).
De asemenea, 50% dintre respondenți consideră că
locurile de parcare nu acoperă nevoile acestora.

Foarte satisfăcut

Nesatisfăcător
Satisfăcător

Mediu

Satisfăcut
Nivelul de satisfacție al vieții

Foarte satisfăcut

Nesatisfăcător
Satisfăcător

Mediu

Satisfăcut
Nivelul de satisfacție față de cartierul în care locuiesc

Nesatisfăcător
Satisfăcător
Foarte satisfăcut

Mediu

Satisfăcut
Nivelul de satisfacție față de locuința personală

Foarte bun

Prost

Bun
Foarte prost

Mediu
Calitatea spațiului verde din cartiere

> 30 min
1- 5 min
10 - 30 min

5 - 10 min
Distanța până la cel mai apropriat parc

Funcțiuni de cartier solicitate

60%
20%

Spații verzi
Cafenele

50%
30%

Spații culturale
Spații promenadă

50%

Parcări

50%

Terenuri sport

50%

Locuri de jacă

50%

Bănci

Într-o măsură considerabilă, respondenții declară că
spațiile publice necesită îmbunătățiri. Pe de altă parte,
faptul că aceștia aleg în medie 3 dintre opțiunile aﬁșate
poate sugera o stare de nemulțumire generală în raport
cu serviciile publice de care dispun ca locuitori ai
cartierului lor și implicit, o doleanță în vederea
ameliorării acestora.
În proporție de 74%, respondenții apreciază că
siguranța spațiului public trebuie asigurată de
autoritățile locale. De menționat este faptul că numărul
celor care nu sunt de acord cu această asociere între un
spațiu public primejdios și neîndeplinirea sarcinilor
autorităților este apropiat de numărul celor care nu își
manifestă nici o opinie în acest sens. Atunci când se
pune problema numărului redus de spații pentru petrecerea timpului liber, cei care sunt nesatisfăcuți de acest
aspect al cartierului lor ocupă o pondere mai mare (cu
5%) decât a celor mulțumiți.
De asemenea, apropo de implicarea și gradul de
responsabilitate al Administrației Locale față de dezvoltarea urbană, respondenții consideră că Primăria ar
trebui să aloce mai multe fonduri pentru spații publice
și parcuri (64%), spitale și servicii medicale (55%), reabilitare străzi (50%) și transport în comun (49%).
În proporție de 49%, respondenții consideră că Primăria
ar trebui să aibă mai multă putere și responsabilități. Pe
de altă parte, un segment important îl constituie și cei
care sunt de părere că Primăria ar trebui să aibă mai
puțină putere, dar mai multe responsabilități (35%). În
urma acestei întrebări se conturează două tipologii de
cetățeni, cei care deleagă o mai mare putere și autoritate către Primărie și aceia care deși își doresc o mai
mare responsabilizare a autorității locale, vor și o
limitare a exercitării puterii acesteia.
Un procent de 70% dintre respondenți sunt de părere
că publicul ar trebui să ﬁe implicat în aspectele decizionale ale proiectelor de dezvoltare urbană chiar dacă
acest proces presupune întârzierea materializării
acestora. Manifestarea acestei dorințe de a ﬁ consultați
în activitățile comunității în care locuiesc denotă interesul și implicarea acestora. Nu sunt însă de neglijat nici
cei 28% dintre respondenți care, în vederea urgentării
proiectelor preferă să se ia în considerare doar părerea
acelor persoane direct afectate.

PUZ Galati
– amenajare faleza dunarii
INFORMATII GENERALE
Beneﬁciar: Consiliul Local al Municipiului Galati
Elaborat: 2014
DESPRE CE ESTE VORBA
Ca principal punct cu potential turistic al Municipiului
Galati, s-a dorit amenajarea falezei Dunarii in scop de
promenada si agrement prin extinderea, reabilitarea si
remodelarea sistemului de spatii verzi si punerea in
valoare a altor elemente valoroase existente.
ACTORI URBANI VIZATI
Administratia publica, grupul de elaborare, rezidenti, alti
locuitori ai orasului, institutii publice, diverse institutii
culturale, comercianti/antreprenori, unitatea militara
din vecinatate, peisagisti, diverse ONG-uri.
METODE DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA
Primul aspect pozitiv pe care l-am identiﬁcat a fost
usurinta accesului la informatiile ce privesc propunerea
de amenajare a falezei Dunarii. Astfel, accesand pe
site-ul Primariei capitolul “Documentatii de urbanism
aprobate”, subiectul cautat este imediat vizibil. Cu toate
acestea, raportul de mediu si hotararile de consiliu au
pus cateva piedici in identiﬁcarea lor, dar au fost in ﬁnal
reperate. Facem insa mentiunea ca memorial a fost de
negasit iar anunturile in baza carora publicul a fost
invitat la sesiunile de dezbatere au fost mai degraba
accesibile in presa online decat pe site-ul primariei.
Astfel, nu putem decat sa credem pe cuvant precizarile
din prima parte a Raportului de informare si consultare
a publicului care, in baza unui print screen ilizibil ne
asigura de postarea anuntului privind organizarea
dezbaterii publice, precum si de aﬁsarea planselor
continand propunerile preliminare (observabile in
fotograﬁile din presa online si primele pagini ale Raportului sus mentionat), organizarea unui grup de lucru
consultativ ori de organizarea celor doua sesiuni de
dezbatere publica. Restul eforturilor de informare insa,
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nu pot ﬁ la acest moment veriﬁcate (anuntarea intentiei
de elaborare, panoul obligatoriu pe sit si la sediul
propriu, modalitatea prin care s-au luat in considerare
recomandarile cetatenilor).
Insa, nu putem ramane indiferenti faptului ca Muncipiul
Galati a depasit minimul de efort de comunicare cerut
prin Ordinul 2701/2010 si a realizat acest Raport al Informarii si Consultarii Publicului care nu se limiteaza la un
banal proces verbal completat in graba. Pe baza acestuia, vom trage o serie de concluzii asupra modului in care
a fost realizata comunicarea si cateva recomandari
pentru situatiile viitoare.
DETALIEREA PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA
La o prima vizualizare a raportului, ne bucura identiﬁcarea unor fotograﬁi de la fata locului, care ne indica
prezenta a 30-40 de cetateni pe care i-am estimat ca
avand varste cuprinse intre 30 si 60 de ani. In continuare, observatiile formulate apartin unui numar de 23 de
cetateni, lucru care ne arata o implicare de aproximativ
50-60%, un scor foarte bun in cazul acestui tip de intalniri.
Referindu-ne la continut, majoritatea observatiilor
adresate se refera, in ordine, la suplimentarea vegetatiei, imbunatatirea accesibilitatii atat prin trasee pietonale, piste de biciclisti cat si recomandari referitoare la
transportul public, valoriﬁcarea monumentelor de for
public, realizarea de amenajari care sa sustina activitati
sportive si culturale pentru toate grupurile de varsta si
amenajarea unor zone de comerciale si de alimentatie
publica.
Studiind apoi raspunsul dat acestor observatii si
recomandari venite din sfera civica, observam un numar
mare de situatii in care aspectele enuntate ﬁe “nu fac
obiectul PUZ”, ﬁe “fac obiectul altor PUZ-uri viitoare”, ﬁe
“s-au prevazut deja”, ﬁe, simplu enuntat, “nu se considera oportun”. Nu putem judeca in acest caz daca si cum

au fost detaliate raspunsurile din partea administratiei
publice si a grupului de elaborare, astfel incat concluziile
enuntate vor reﬂecta realitatea oferita de materialele
puse la dispozitie.
CONCLUZII
Prima concluzie pe care o tragem sta la baza numarului
mare de observatii din partea publicului, care fac obiectul unor propuneri deja incluse in planul urbanistic zonal
discutat. Acest lucru ne indica o deﬁcienta in utilizarea
unui limbaj non tehnic, atat graﬁc cat si propriu zis.
Parcurgerea memoriilor urbanistice si a planselor de
reglementari necesita o cunoastere minima a domeniului care nu poate ﬁ pur si simplu insusita de cetatean,
pe langa faptul ca lectura acestor instrumente necesita
un timp indelungat ochiului care nu opereaza zilnic cu
astfel de reprezentari. Credem ca la succesul informarii
si consultarii publice sta situatia in care subiectul poate
ﬁ inteles chiar la fata locului, in doar cateva minute si
fara existenta vreunui contact anterior cu subiectul.
Astfel, creste sansa ca observatiile enuntate de cetateni
sa ﬁe autentice si valoroase prin insusi faptul ca vin
direct de la utilizator, al carui interes si comportament
nu poate ﬁ complet intuit de catre elaborator.
O alta observatie se refera la neintelegerea din partea
cetatenilor a diferentei, sau a existentei chiar, a multitudinii de documentatii de urbanism care rezolva o diversitate de problemea a aceluiasi sit. Altfel spus, raportul
arata ca cetatenii prezenti nu au cunostinta limitelor in
care opereaza un PUZ si care este scopul principal al
celui discutat, acestia facand referire uneori la elemente
de strategie (includerea amenajarii falezei in strategia
de dezvoltarea a Municipiului, sau, putem intelege,
intentia administratiei de a corela aceste doua documentatii), mobilitate (referiri la reteaua extinsa de circulatie), sau design urban (necesitatea unor PUZ-uri pe
zone punctuale, care nu au fost comisionate inca si care
rezolva probleme de tipul amenajarii ﬁzice a promenadei, zone pentru caini, locuri de joaca etc).
Pe de alta parte, modul in care au fost comunicate in
scris unele mesaje este contradictoriu : de exemplu,
faptul ca accesul masinilor de aprovizionare pentru
eventualele puncte de alimentatie publica (care s-au

mentionat a ﬁ posibile) nu face obiectul PUZ este fals,
ﬁindca acestea sunt aspecte care in mare parte au fost
si sunt in general luate in considerare inca de la inceput,
daca sunt considerate dezirabile si oportune de catre
elaborator (chiar daca detalierea efectiva nu face obiectul PUZ-ului in discutie); sau ca desi s-a urmarit o amenajare care pune accentul pe loisir si agrement pentru
toate grupurile de varsta, locurile de joaca sau mobilierul urban nu fac obiectul PUZ, s.a.m.d. De altfel, PUZ-ul
despre care vorbim trateaza in principal elemente
generale, de functionalitate a spatiului urban, dar, care
prezentate sub aspectul “amenajarii falezei Dunarii” duc
cetateanul cu gandul in primul rand la imagine, la design
urban si nu neaparat la o abordare conceptuala a
dezvoltarii. Astfel, la ﬁnalul consultarii publice sunt
sanse foarte mari ca cetateanul sa ﬁe indus si mai tare in
confuzie: “Pana la urma, ce face un PUZ?”, sau “Care a
fost subiectul intalnirii de azi?”
Penultima observatie se refera la faptul ca nu s-a detaliat diferenta dintre “grupul de lucru consultativ” si “intalnirea cu elaboratorii” precum si a metodelor de comunicare utilizate pentru aceste doua situatii.
In ﬁnal, ultima observatie se refera la oportunitatea
regasirii la aceeasi masa de discutii a unora dintre actorii
urbani implicati si a enuntarii in mod repetitiv a unor
interese, care, desi nu fac obiectul PUZ-ului in discutie
s-au concluzionat a ﬁ de interes. Initiativa si efortul de
consultare este laudabil, cu atat mai mult cu cat
abordarea de acest fel nu este singulara la nivelul Municipiului Galati. Singura incertitudine legata insa de acest
aspect o reprezinta atentia acordata din acel punct
observatiilor primite. Prin acest lucru ne referim ca nu
este facut public din proprie initiativa un raport al
modului in care observatiile au inﬂuentat solutia ﬁnala
si nici anuntarea intentiei de a pune in discutie prin
concurs de idei acele propuneri recurente pentru care
sunt necesare rezolvari punctuale.
Cu toate acestea, la 6 ani de la intrarea in vigoare a
Ordinului 2701/2010, putem considera ca Municipiul
Galati perfectioneaza continuu exercitiul de informare si
consultare publica iar in ideea ca pe viitor poate deveni
un adevarat exemplu de buna practica am formulat in
ceee ce urmeaza o serie de recomandari.

actualizare
pug timisoara
INFORMATII GENERALE
Beneﬁciar: Municipiul Timisoara
Elaborat:2011
DESPRE CE ESTE VORBA
In preajma scurgerii a 10 ani de la aprobarea fostului
Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, un
nou PUG este pus in discutie si adus spre dezbatere
cetatenilor.
ACTORI URBANI VIZATI
Administratia publica, grupul de elaborare, rezidenti,
institutii publice, institutii culturale, mediul de afaceri,
societatea civila activa in domenii diverse (de la protejarea patrimoniului la spatii verzi, diverse comunitati de
locuitori).
METODE DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA
Municipiul Timisoara isi castiga primul plus prin usurinta cu care documentatia PUG si rapoartele referitoare la
informarea si consultarea publicului pot ﬁ accesate de
pe site-ul Primariei, disponibile din 03.06.2013. Astfel,
au fost necesare doar doua click-uri pentru a face rost
de toate informatiile dorite, ﬁecare dintre acestea, la
randul lor intuitiv organizate pe categorii, astfel incat sa
serveasca oricarui cetatean interesat de subiect.
Suntem in continuare placut impresionati sa descoperim atat un raport detaliat al informarii si consultarii
publice, cat si un al doilea document ce contine raspunsurile concrete la problemele adresate de catre cetateni,
raport pe care il vom analiza in pasul urmator.
Desi la momentul acesta nu am putut veriﬁca direct
daca toate informarile au fost facute atat la sediul
Primariei cat si pe alte canale de comunicare incepand
cu etapa de elaborare, am reusit sa identiﬁcam cateva
dintre acestea: anuntul calendarului de desfasurare a
consultarii publice pe siteul Primariei si anuntul legat de
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intentia de elaborare in Monitorul Oﬁcial al Primariei
Timisoara. Cu toate acestea, raportul informarii si
consultarii publice ne mai indica urmatoarele eforturi
de informare, apreciate, dar care nu mai pot ﬁ veriﬁcate:
comunicate
de
presa
saptamanale
intre
03.06-17.07.2013, 100 de aﬁse prezente pe panourile
ADP din oras, altele oferite spre aﬁsare la sediul altor
institutii importante (CLMT,OAR, RUR, CJT, IGSIC, Facultati, Directii Fiscale), preluarea informatiilor din anunt
de catre televiziuni si posturi radio, expedierea unui
numar total de 234 plicuri cu informatii referitoare la
dezbatere catre cetateni, ONG-uri, institutii, primarii din
zona metropolitana si alti actori urbani vizati. Un aspect
interesant ar ﬁ fost vizualizarea unui astfel de aﬁs
pentru a vedea cum a fost structurat mesajul acestuia si
daca a fost gandit diferentiat pentru toate tipurile de
actori urbani vizati, insa per total efortul de conformare
cu Ordinul 2701 este laudabil. Singurul instrument care
lipseste in mod explicit din colectia recomandata prin
Ordin este studiul sociologic.
Dintre eforturile de informare ce mai pot ﬁ veriﬁcate,
remarcam mediatizarea dezbaterilor publice in presa
online (spre exemplu Opinia Timisoarei, Tion).
Insa, ceea ce atrage atentia in mod special este prezentarea noului PUG intr-un cadru informal, cu mare
deschidere catre tineri: evenimentul Street Delivery
Timisoara. Initiativa este laudabila in primul rand ca
abordare, care, corelata cu seriozitatea rapoartelor de
informare si consultare demonstreaza un interes autentic de a trezi interesul cetatenilor pentru subiecte
complexe, cu impact direct asupra vietii urbane.
DETALIEREA PROCESULUI DE INFORMARE SI
CONSULTARE PUBLICA
Raportul informarii si consultarii publicului ne indica un
numar total de doar 286 de cetateni care au participat la
dezbaterile publice la care au fost prezenti 5 dintre
elaboratori si 25 de functionary ai Primariei Municipiului
Timisoara.

Printre subiectele abordate, cele mai presante au fost
legate de mobilitate, indici urbanistici propusi, spatiile
verzi pe terenurile cetatenilor, amenajarea malurilor
Begai, functiuni propuse, propuneri realizate pe terenuri private, utilizarea imobilelor parasite pentru persoane
fara adapost, valabilitatea PUZ si PUD deja aprobate,
propuneri de sporire a calitatii vietii urbane prin noi
spatii culturale si sportive, revitalizarea fostelor zone
industrial, identiﬁcarea unor zone ca centre de cartier.
Interesanta este detalierea procedurii prin care s-au
rezolvat solicitarile cetatenilor (localizare, comparare
reglementari PUG actual si PUG propus, studierea
dinamicii dezvolatarii in vecinatate, analizarea argumentelor pro si contra propunerilor cetatenilor si formularea raspunsului ﬁnal) care demonstreaza ca organizarea consultarilor publice nu a fost facuta strict ca o
formalitate.
Un plus aparte il constituie ridicarea problemei dezvoltarii urbane prin derogare de la PUG, prin care administratia constientizeaza si informeaza populatia asupra
efectelor negative pe care PUZ-urile speculative le ridica
si care se doresc corectate si limitate prin noul PUG.
Un alt aspect pozitiv il constituie initiativa de a se face,
impreuna cu proprietarii si administratia, o vizita pe
terenurile oferite compensatoriu celor afectati de
nationalizare, dar care sunt propuse ca spatii verzi in
PUG-ul propus. Nu am putut veriﬁca insa rezultatele
acestui demers.
Concluzii
Prima concluzie ce poate ﬁ trasa este faptul ca desi
PUG-ul urmareste interesul public, aproape toate solicitarile au avut ca subiect interese proprii ale locuitorilor.
Credem ca acest fapt, impreuna cu reprezentarea destul
de slaba din randul locuitorilor este un semn pentru
sfera ONG de a deveni mai activa in sensibilizarea fata
de problematica orasului ca oportunitate comuna, nu
oportunitate privata.
S-a apreciat detalierea majoritatii raspunsurilor venite
din partea echipei de elaborare si a administratie, dar

putem sublinia ca problemele mai complexe referitoare
la destinatia terenurilor nu au fost explicate, ci s-a facut
trimitere la “Solutia ﬁnala” ce va urma. Credem ca acest
fapt isi are radacinile in complexitatea subiectului
urbanismului, care nu poare ﬁ redus la o simpla
insumare de argumente. Astfel, credem ca in urma
elaborarii oricarui raport de informare si consultare
publica ar ﬁ bine venite workshopuri de educatie
urbana pentru cetateni, pe cele mai dezbatute teme
inregistrate. Pasul urmator ar ﬁ explicarea solutiei ﬁnale
in limbaj non-tehnic, lucru ce nu a fost inca identiﬁcat.

recomandari
Pentru a rezolva problema limbajului si comunicarii
eﬁciente, exista o serie de posibilitati: ori a instruirii in
cadrul administratiei publice a unor urbanisti specializati pe comunicare care sa explice in mod accesibil intentia oricarei documentatii, ori a existentei in randul
grupului de elaboratori a unei persoane specializate pe
acest lucru, care poate atat sa prezinte in limbaj
colocvial ﬁecare dintre proiectele abordate, cat si sa
traduca graﬁc plansele in limbaj accesibil sis a poata
explica de ce anumite lucruri nu sunt posibile, ori a
degrevarii acestui aspect unui grup separat de specialisti care pot furniza astfel de servicii. Beneﬁciul acestui
exercitiu este o mai mare siguranta a investirii banului
public in proiecte ce sunt cu adevarat dorite, realizate
pentru cetateni, dar nu in ultimul rand insusirea spatiului urban propus astfel incat sa devina un punct de
referinta in dezvoltarea orasului (asta ﬁindca un spatiu
utilizat constant este un spatiu care inﬂoreste atat
economic cat si social si cultural).
De altfel, existenta unui astfel de specialist, ﬁe la nivel de
administratie publica ﬁe degrevat de aceasta institutie
duce la prilejul organizarii unor cursuri interactive de
lectura si educatie urbana care sa sensibilizeze popualtia cu privire la oras si dezvoltarea acestuia. De altfel,
este oportun ca experienta unui astfel de specialist sa
ﬁe utilizata in continuare in procesul de educatie
urbana, astfel incat sa se inﬁripe si consolideze ideea
interesului public. Fara doar si poate un department de
comunicare din care sa faca parte astfel de specialist ar
ﬁ util si in sprijinirea demersurilor cetatenilor pentru
diverse interese private, astfel incat sa inteleaga cu
usurinta de ce unele lucruri sunt opportune, iar altele
nu si ce posibilitati exista pentru terenurile detinute dar
care nu servesc direct intentiile acestora. O astfel de
initiativa are beneﬁcii inclusiv de partea administratiei
publice care, sprijinind astfel de initiative castiga puncte
in zona capitalului de imagine si a trasparentei.
O penultima recomandare incurajeaza elaboratorii si
reprezentantii administratiei publice sa fructiﬁce efortu-

rile de cercetare ale specialistilor care au studiat deja
subiectul comunicarii, al informarii si consultarii publice
si sa faca uz de metodologiile si exemplele de bune
practici deja identiﬁcate de acestia, pentru o mai buna si
usoara aplicare a ceea ce, in fapt, este un demers obligatoriu din punct de vedere legal.
Ultima recomandare se refera la sfera ONG, care,
prezenta ﬁind la astfel de intruniri in scopul apararii
interesului public, sa tina cont si sa fructiﬁce intentiile
enuntate de cetateni, care, desi nu fac obiectul PUZ in
discutie sunt considerate oportune si pentru care pot
depuna eforturi de organizare comunitara/presiune
asupra administratiei publice pentru realizarea lor in
viitorul apropiat.

Participarea la configurarea si
guvernarea oraselor ca necesitate
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SCOPUL ASUMAT
participarea trebuie să răspundă unui scop asumat de către deliberativ/decident: consiliul local nu numai că
trebuie să ﬁe parte activă a procesului, dar trebuie să şi deﬁnească cât mai precis scopul participării şi să îl
instituie prin hotarâre;
acest lucru poate ﬁ făcut prin regulamentul local de informare şi consultare a cetăţenilor în domeniul urbanismului (prevăzut de Ord. 2701-2011), sau printr-un regulament local privind participarea cetăţenilor la deciziile
din mai multe domenii
scopul trebuie enunţat sincer, reﬂectând gradul real de deschidere în utilizarea rezultatelor participării în
luarea deciziilor.
OBIECTIVE SPECIFICE FIECĂRUI PROIECT
comunicarea şi participarea trebuie organizată pornind de la obiective speciﬁce pentru ﬁecare
proiect/plan/iniţiativă de palniﬁcare: indiferent dacă organizarea procesului de comunicare se face in-house
de către personalul administraţiei publice locale sau dacă se face prin servicii contractate, consiliul local
împreună cu serviciul de specialitate şi cu furnizorii serviciilor de proiectare trebuie să deﬁnească obiective
concrete şi particulare pentru ﬁecare iniţiativă, acestea ﬁind adaptate în funcţie de impactul proiectului, zonă,
caracteristicile comunităţii, istoricul reacţiilor unor factori interesaţi sau afectaţi, etc, în concordanţă cu
speciﬁcul local şi cu situaţia concretă în comunitate;
obiectivele trebuie să deﬁnească mizele participării, marja de ﬂexibilitate pentru elemente concrete ale
planurilor/proiectelor care se supun procesului (nu trebuie incluse elemente sau aspecte asupra cărora, din
diferite motive bine întemeiate, nu există nicio marjă de ﬂexibilitate)
obiectivele comunicării trebuie incluse în documentele incipiente care stabilesc cadrul demersului: avizul de
oportunitate, documentaţia de achiziţie publică a serviciilor de proiectare.
PROCES STRUCTURAT
procesul de comunicare de pe parcursul procesului de planiﬁcare trebuie pregătit cu seriozitate, nu lăsat la
voia întămplării;
ﬁecare etapă, într-o înşiruire logică şi eﬁcientă, trebuie să ţină cont de celelalte, astfel încât rostul său şi
rezultatele să ﬁe clare şi folositoare, precum şi astfel încît să se menţină implicarea şi interesul participanţilor;
înşiruirea metodelor pentru ﬁecare etapă trebuie făcută, pe căt posibil, de către specialişti cu experienţă
interdisciplinară, combinând organic elementele de conţinut ale planurilor de urbanism (subiectul comunicării) cu elementele ce ţin de metodologie (secvenţa metodelor şi ghidaj în pregătirea lor astfel încăt ﬁecare
metodă să răspundă obiectivelor)
specialiştii cu experienţă interdisciplinară sunt un real sprijin în „traducerea” conţiunutului pe înţelesul
cetăţenilor şi apoi, „traducerea” informaţiilor şi opiniilor cetăţenilor în elemente de planiﬁcare urbană.

IMPLICAREA ALEŞILOR ŞI A EXECUTIVULUI
pe parcursul procesului, reprezentanţii autorităţii locale nu trebuie „să-şi ia mâna” de pe activităţi, indiferent
de modalitatea prin care aceste activităţi sunt efectuate (in-house sau prin servicii contractate) ei trebuie să
ﬁe activi pe tot parcursul şi să ofere sprijin şi legitimitate
este de evitat situaţia în care procesul comunicării nu implică mai deloc administraţia locală, aceasta având
acces doar la raportul privind rezultatele – aceste rezultate riscă să nu ﬁe asimilate de către decidenţi.
este necesară coordonarea şi colaborarea dintre directiile/serviciile relevante ale executivului administraţiei
locale, întrucăt ﬁecatre din ele deţin informaţii şi resurse necesare procesului.
METODE EFICIENTE
există o multitudine de metode şi instrumente de comunicare ce pot ﬁ folosite, de la cele „standard” până la
cele mai creative, însă alegerea trebuie să se facă în funcţie de obiectivele concrete, rezultatul vizat şi
resursele disponibile (Ord. 2701/2011 oferă doar metode minimale!);
trebuie evitată şi folosirea vreunei metode de comunicare doar ”de dragul metodei”, dar şi neglijenţa în
organizare;
metodele nu trebuie aplicate robotic, ele trebuie adaptate, gândite pentru grupul ţintă speciﬁc şi creionate
într-un mod cât mai creativ de a folosi resursele disponibile.
ﬁecare metodă sau instrument de comunicare are avantaje şi dezavantaje în funcţie de context şi de etapa şi
caracteristicile planiﬁcării, de aceea ele trebuie combinate - axarea doar pe o anumită metodă (de ex.
comunicarea în mediul online) sau un anume instrument (de ex. chestionarul) nu poate surprinde toţi factorii
interesaţi şi toate aspectele de comunicat.
IDENTIFICARE CORECTĂ A CELOR IMPLICAŢI
pentru asigurarea reprezentării tuturor intereselor în procesul de luare a deciziei, echilibrându-se diferite
valori şi nevoi, este necesar să ﬁe incluşi în procesul comunicării şi cei propuşi de către persoane active din
comunitate, nu numai cei propuşi de către autoritatea locală;
de asemenea, procesul comunicării trebzuie să ﬁe îndeajuns de ﬂexibil pentru a include şi factiori interesaţi ce
apar pe parcurs;
elaboratorul planului de urbanism trebuie să comunice cu organizatorul procesului de comunicare astfel încăt
cei implicaţi să ofere cât mai multă informaţie utilă demersului de planiﬁcare, dar să şi aducă interese şi
vederi diferite.
FACILITATORI NEUTRI
dialogul şi consultările sunt mai constructive dacă se desfăşoară sub o „baghetă” neutră, chiar şi atunci când
nu este vorba despre confruntări sau interese şi opinii contrare;
este indicat ca procesul să beneﬁcieze de facilitatori profesionişti, de preferat cu cunoştinţe în domeniul
planiﬁcării urbane, care să conducă şi să adapteze tehnicile de comunicare pe de o parte la caracteristicile
participanţilor, poe de altă parte la conţinutul ideilor lor.

INFORMARE ASIDUĂ PRO-ACTIVĂ
cele mai costisitoare activităţi sunt cele de informare, nu cele de consultare cum s-ar putea crede la prima
vedere - cu toate acestea în ele trebuie investit cu precădere pentru că sunt cele care constituite fundamentul
comunicării, cele fără de care există riscul de a arunca în derizoriu orice efort de deschidere a planiﬁcării către
comunitate;
informarea trebuie făcută nu doar la începutul procesului, ci pe tot parcursul, inclusiv informarea asupra
rezultatelor comunicării în sine (deseori neglijată);
procesul de comunicare trebuie să ofere deschidere totală şi acces imediat la informaţia de conţinut a
planniﬁcării (în etapele elaborării, dar şi ale implementării), dar şi la informaţia privind modul de lucru şi
resursele utilizate;
informarea nu înseamnă doar publicarea unor documente pe website sau a unui anunţ pe un panou, ci şi
eforturile de promovare a informaţiei şi a accesului la ea, eforturile de asigurare că informaţia este accesată
de căt mai mulţi cetăţeni.
EDUCARE
procesul comunicării este unul de permanentă învăţare, acţiunile şi mai ales interacţiunile care au loc duc la
acumularea de know-how, la creşterea cantităţii de informaţie şi la schimbări de atitudini şi mentalităţi –
calitatea procesului trebuie să asigure folosirea acestor beneﬁcii de către toţi cei implicaţi, iar cadrul creat şi
din atmosfera adusă prin comunicare trebuie menţinut şi ulterior.
ONESTITATE ȘI ÎNCREDERE
încredere în a demara procesul comunicării
încredere în interloculori
onestitate în informaţiile oferite
onestitate privind resursele
încredere în cunoştinţele specialiştilor
onestitate în analiza informaţiilor
încredere în depăşirea obstacolelor (cu ajutorul celorlaţi)
încredere în forţele proprii
încredere în viitor.

open data
comunicare
Datele deschise nu mai reprezintă de mult o inițiativă
venită dintr-un raționalism utopic ce își caută legitimitatea în tehnologie ci un real motor al dezvoltării
contemporane în orice oraș european. Odată cu
creșterea popularității conceptului de Smart City, ele au
devenit o componentă vitală în inițierea oricărui dialog
despre viitorul orașului. Independent de contextul care
le-a popularizat, ele reprezintă o unealtă de asigurare a
transparenței deciziilor publice și mai mult, informații
fără de care nici autoritățile publice și nici dezvoltatorii
privați nu pot elabora proiecte raționale.
Rolul statului se aﬂă într-o constantă reevaluare sub
tutela neo-liberală iar acest lucru se poate observa cu
atât mai mult în contextul orașelor post-socialiste unde
tranziția de la un model de guvernare la altul a fost
relativ bruscă. De la a ﬁ unicul furnizor de servicii la rolul
său actual de facilitator al dezvoltării economice locale,
toate aceste schimbări pot ﬁ grupate sub termenul de
guvernare urbană în care orașele nu mai sunt doar
proiecția acțiunilor unui singur actor, statul, ci rezultatul
sinergiilor dintre acesta, mediul de afaceri și societatea
civilă.
Datele deschise devin, în acest context, un important
canal de comunicare între aceste trei categorii de
entități care contribuie la dezvoltarea orașului. Statul
este în continuare cel mai important producător de
informații statistice, însă acum are si responsabilitatea
de a le distribui în formate ușor prelucrabile către
celelalte doua entități pentru a le facilita propriile activități. Pentru a ajunge însă la această nouă “normalitate”
avem nevoie de o masă critică de proiecte care solicită
această transformare.
În prezent, în baza legislației privind transparența informației publice, devine obligatorie existența unor date cu
caracter informativ pe site-urile primăriilor. Transformarea acestor date în informații relevante pentru
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comunitate nu este însă asumată de autoritățile publice
locale. Noi credem că în viitor aceste pachete de date
vor reprezenta baza pentru cercetări academice
interdisciplinare, pentru decizii politice argumentate și
pentru proiecte imobiliare mai puțin oportuniste însă
pentru a ajunge acolo trebuie mai întâi sa le putem
dovedi practic utilitatea.
În momentul de față deschiderea chiar și a unui număr
mic de pachete de date este un proces extrem de
laborios, atunci când este inițiat de o entitate privată. De
la conversia unor documente scanate în formate prelucrabile la deﬁnirea unor standarde comune pentru
toate sursele lor de proveniență și transpunerea lor pe
hărți interactie, toate aceste procese implică un timp
îndelungat și mai mult decât atât, nu pot asigura
actualizarea constantă a informațiilor fără o colaborare
cu autoritățile care product aceste date și fără un set de
standarde unanim acceptate.
Acestea au fost precondițiile cu care am plecat la drum
în elaborarea acestui experiment care la momentul
actual nu poate ﬁ catalogat decât ca un “hobby” într-un
proiect, Urboteca, ce urmarește crearea unui climat de
negociere în jurul dezvoltării urbane. Urboteca nu își
propune să devină un prestator de astfel de servicii ci să
reușească să atragă potențiali utilizatori pentru datele
deschise și să realizeze un prim pas în a le demonstra
utilitatea pe plan local.
Primul pas este să le facem mai ușor de accesat, acesta
ﬁind și obiectivul actual al proiectului. În acest sens
echipa Urboteca a lucrat la convertirea unor seturi de
date prezente pe siturile administrației locale în date
deschise ce pot ﬁ accesate si prelucrate de către orice
persoană cu minime aptitudini în utilizarea unor
programe ca Excel sau al altor programe de vizualizare
a datelor. La ora actuală, pe platforma Urboteca se pot
regăsi hărți tematice cu informații despre autorizațiile

de construcție eliberate de Primăria Generală a
Bucureștiului din 1990 până în prezent, certiﬁcate de
urbanism de la primăriile de sector pentru anul 2015,
lista completă a monumentelor istorice din București și
a clădirilor expertizate pentru risc seismic. În viitorul
apropriat dorim să extindem numărul de pachete de
date adăugând informații cu privire la spațiile verzi ale
orașului, la zonele pietonale, parcări și localizarea

tuturor stațiilor de transport în comun. De asemenea,
lucrăm intens la deﬁnirea unei interfețe prietenoase de
accesare si prelucrare a acestor date. Obiectivul pe
termen lung al Urbotecii este constituirea unui context
de cooperare între specialiști IT (information technology), arhitecți și urbaniști, designeri, jurnaliști în jurul
temei datelor deschise și a relevanței acestora pentru
planiﬁcare și proiectare.
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