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We have a strategic plan – it’s called doing things

Urb. Liviu Băileșteanu



Documentații de urbanism – PUG / PUZ

UAT
AGENȚII DE 
DEZVOLTARE

INIȚIATOR 
PRIVAT/PUBLIC/PPP

ONG/ COMUNITATE

2. CLIENTII / THE CLIENTS Principalii clienți – Unitățile administrativ-teritoriale sau agenții de dezvoltare ale administrației publice locale.
Inițiatori privați (+public – investiții publice + PPP). ONG / Comunitate (vezi proiecte tip masterplan)

CLIENT/BENEFICIAR

UTILIZATOR/MARKET
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COMUNITATE LOCALA
•Rezidenti
•Salariati
•Studenti, elevi,
•Administratie si decidenti politici

AGENTI ECONOMICI
Mediu de afaceri

TURISTI

ONG-URI

3. UTILIZATORUL / THE MARKET PUG – instrument fundamental pentru dezvoltarea comunităților locale. Întreaga comunitate este beneficiarul 
unor documentații de urbanism de calitate – orașe mai bune
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PROCEDURA GREOAIE 
DE AVIZARE

- lipsa informatie, inclusiv rol PUG/PUZ
- lipsa dialog intre elaborator/administratie si funizori informatii
- Lipsa de corelare intre actele normative

ELABORARE DE 
DOCUMENTATII – 
CONȚINUT CADRU, 
LEGISLAȚIE.

- Ghiduri neactualizare cu prevederi depasite
- Lipsa unor proceduri pentru urbanizare, restructurare, etc.
- Lipsa de particularitate a documentatiilor in raport cu specificul 

zonei
- Lipsă corelare cu strategii
- Nerespectarea procedurii de informare a publicului si lipsa de 

dialog intre actorii implicati
- Neasumarea comuna a unei directii de dezvoltare
- Lipsa studiilor de fundamentare ca urmare a pretului redus
- Jurispridenta inexistenta in domeniul urbanismului
- PUZ derogatoriu pe parcela

OPERAȚIONALIZARE 
DOCUMENTAȚII 
URBANISM
MONITORIZARE

- Lipsă resursă umană (cantitativ + know-how) în administrația 
publică.

- Lipsă procedure de monitorizare efecte documentații
- Probleme corelare cu aspecte de cadastru (carte funciară).

CRITERII DE 
ATRIBUIRE  A 
DOCMUENTATIILOR 
DE URBANISM

- Atribuire docmentatii dupa criteriul « Pretul cel mai mic »
- PRET MINIM/ CALITATE MINIMA
- Lipsa buget documentatii de urbanism sau buget insuficient
- Neintelegerea rolului documebatiilor in randul administratiei si a 

populatiei
- Lipsa standarde de cost si de calitate
- Lipsa caiet de sarcini standardizat

1. PROBLEMA / THE DEAL AȘA NU!!! PUG – prețuri foarte mici la achizițiile publice, calitatea documentațiilor are de suferit.
PUZ derogatoriu + dispersie urbană, fără asigurare utilități publice și dotări minime necesare.
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PUG – INIȚIERE ȘI 
CONTRACTARE

- Caiet de sarcini standard – obligativitate elaborare temă PUG.
- Standarde cost (metodologie calcul) – MDRAPFE

PUG CONȚINUT CADRU – 
ACTUALIZARE 

- Bază de date GIS – standardizare conținut PUG
- Listă minimală studii fundamentare obligatorii (prognoze demografice+economice, riscuri, istoric)
- Componentă strategică – PUG instrument dezvoltare (corelare cu strategii sectoriale + PMUD)
- Regulament Local Ilustrat (cel puțin pentru ZCP)
- Memoriu – argumentare mod în care concluziile SF + avizatori se regăsesc în propunerea de 
reglementare.
-Procedură consultare publică extinsă

PUG – AVIZARE - Conținut cadru – documentații avize
- Consilii consultative cu reprezentanții tuturor avizatorilor – faze preliminare PUG
- Acord unic sau corelarea avizarii
- Limitarea observatiilor/cerintelor de avizare la nivel de documentatie specifica si in raport cu 

atributiille avizatorului (PUG, PUZ)

PUG – 
OPERAȚIONALIZARE

- Certificat de urbanism electronic – includere avize amplasamente rețele + servituți (relaționare CF)
- Aparat administrativ – cursuri formare profesională (inclusiv GIS)
- Protocoale cu furnizori date (inclusiv rețele) – actualizare baze de date – monitorizare (GIS)
- PUZ – zone specifice – termene de realizare + termen expirare

PUZ - Suprafață minimă reglementară – asociații funciare + PPP
- PUZ Renaturare / urbanizare / regenerare urbană / restructurare-reconversie
- Contract urban cu investitorul – aviz oportunitate (temă proiectare negociată)  asigurare dotări publice
- Indicatori urbanistici favorizanți – condiții stabilite prin RLU PUG
- Schemă mobilitate urbană obligatorie în anumite condiții
- Concept sustenabilitate
- Avize rețele – capacități
- Concurs concept urbanistic pentru zone importante din orașe
- PUZ ZCP – fără derogări. Posibilitate realizare PUD pentru zone specifice delimitate prin PUZ ZCP

4. PROPUNEREA / THE PRODUCT Conținut cadru actualizat – documentații de urbanism PUG / PUZ. Bază de date urbană – GIS obligatoriu. 
Profesionalizare aparat administrativ. PUZ derogare doar în anumite condiții clar stipulate
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INVESTITOR Eficientizarea costurilor de investiție – 
reglementări mai clare, transparență (platformă GIS 
online), timp mai scurt de avizare.
Proces avizare mai rapid – facilitare accesare 
fonduri europene.

ADMINISTRAȚIE Eficientizare prin platformă GIS – personalul 
existent se poate ocupa de probleme dincolo de 
birocrație.
Creșterea bugetului prin creșterea investițiilor și 
prin acoperirea de către investitori a unor costuri 
(drumuri, rețele tehnico-edilitare).
PUG – document comprehensiv de planificare 
(inclusiv componentă strategică) – buget mai mic 
pentru achiziții publice.
Acces mai simplu la fonduri europene (corelare PUG 
– plan investiții primărie)

PROIECTANT Predări electronice – costuri mai mici de proiectare.
Fee mai mare pentru proiectare (documentație mai 
complexă, standarde de cost).
Economie timp (și implicit cheltuieli) pierdut acum 
cu birocrația.

COMUNITATE Introducere standarde europene (+ reducere 
motorizare, dotări publice, spații verzi etc.) – 
creștere calitatea vieții – beneficii financiare 
indirecte.

5. IMPACT FINANCIAR / FINANCIALS Timp mai redus de elaborare a documentației și reglementări mai clare – beneficii financiare
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PROIECTANȚI Documentații de calitate superioară datorită 
standardelor impuse (responsabilizare mai mare).

Simplificarea și clarificarea procedurilor de avizare, 
elaborare, inclusiv post-aprobare PUG – ex: 
eliberare CU.

Transparentizare prin platforma GIS.

Deschidere piață pentru noi studii: elaborare temă 
PUG, scheme mobilitate urbană (PUZ), concept 
sustenabilitate (PUZ), mediere (proceduri 
urbanizare).

FUNCȚIONARI PUBLICI Proceduri mai simple și evaluare mai ușoară a 
documentațiilor.

Posibilitate monitorizare mai clară a 
documentațiilor (+ actualizare continuă a bazei de 
date GIS).

Formare profesională (inclusiv GIS – monitorizare)

Timp mai mult pentru alte activități de interes 
public – ex: vizite pe teren.

CONSULTANȚI 
PLANIFICARE URBANĂ / 
DEZVOLTARE LOCALĂ

Implicarea în componenta strategică PUG.

Fonduri europene.

6. IMPACT ASUPRA PROFESIEI / IMPACT Mai multe categorii de profesioniști ar beneficia de pe urma produsului: proiectanți, funcționari publici 
în direcțiile de urbanism și amenajarea teritoriului, consultanți planificare urbană
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PUG principalul 
instrument în planificarea 
dezvoltării unei localități

Reglementare imagine urbană (mod construire)

Dinamică crescută în dezvoltarea economică – 
obținere mai rapidă a avizelor și autorizațiilor.

Asigurarea coerenței 
urbanistice

PUZ realizat doar în anumite condiții și cu 
introducerea unor instrumente specifice (procedură 
urbanizare, contract urban, indicatori urbanistici 
favorizanți).

Regulament Local de Urbanism mai detaliat, mai 
specific, mai clar.

Bănci de date urbane și 
platformă GIS

Transparență, eficiență administrativă, decizii mai 
rapide (pentru primărie, dar și pentru investitori), 
monitorizare mai ușoară (și reactualizare 
documentații).

Certificat de urbanism electronic

Instrument de dezvoltare – acces la date.

Avizare mai rapidă, 
proceduri mai clare

Reglementare conținut cadru pentru documentațiile 
de avize.

Consilii consultative cu avizatorii.

7. AVANTAJ COMPETITIV / THE EDGE SIMPLIFICARE. CLARIFICARE. TRANSPARENȚĂ
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TIMP 
ELABORARE 
DOCUMENTAȚII

PUG elaborat și aprobat 
în maxim 3 ani.

PUZ elaborat și aprobat 
în maxim 6 luni.

REGLEMENTARE 
INTERES PRIVAT 
VS. INTERES 
PUBLIC

PUZ privat (derogare 
PUG) doar peste o 
anumită suprafață – 
doar în parteneriat 
(asocieri funciare, 
autorități publice 
locale).

Negociere – teren 
pentru dotări publice, 
indicatori urbanistici 
favorizanți.

Asigurare coerență 
urbanistică la nivel de 
ZONĂ.

PLANUL 
URBANISTIC DE 
DETALIU

Rămâne cu rolul din 
prezent – detaliere a 
reglementărilor 
urbanistice pe o singură 
parcelă, în condițiile 
stabilite prin 
Regulamentul Local de 
Urbanism.

8. REZULTATUL VISAT / THE TEAM’S DREAM Inserati o descriere sumara / un paragraf pentru abstract aici / Lorem ipsum Lorem Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
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