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Certificat de urbanism. Autorizaþie de
construire sau desfiinþare. Documentaþie
de urbanism (PUD sau PUZ). Par niºte sin-
tagme inofensive, dar pentru mine (ºi cred
cã nu sunt singura), au reprezentat zidurile
de care s-au izbit planurile mele frumoase
despre amenajarea mansardei în care locui-
esc înainte de venirea iernii. Omul care
urma sã mã ajute cu amenajarea m-a infor-
mat sec cã, dacã voi reuºi sã obþin autoriza-
þia la începutul anului urmãtor pentru a
începe proiectul în martie, mã pot consid-
era norocoasã. Confruntatã cu teancul de
hârtii care trebuie întocmite, avizate ºi
autorizate pentru un simplu proiect de izo-
lare ºi reparare a acoperiºului, deja con-
struirea unui nou corp de casã în care pã-
rinþii mei sã fie mai aproape de nepoþelul
lor a pãrut dintr-o datã o viziune nerealistã
în care factorul finanþare, paradoxal, nu a
mai pãrut deloc atât de important. Fiecare
dintre noi, la un moment dat al vieþii noas-
tre,  ne-am aflat (sau dacã nu, cu siguranþã
ne vom afla) în situaþia de a avea nevoie de
un document de acest tip, emis de un birou
de urbanism din cadrul unei administraþii
publice ºi ºtim foarte bine cât de mult
dureazã ºi ce greu poate fi acesta obþinut.
Pentru aceastã stare de lucruri suntem ten-
taþi de cele mai multe ori sã dãm vina pe
lipsa de interes a funcþionarului public de a
rezolva lucrurile repede, pe nepriceperea
acestuia sau, dacã suntem în toane bune, pe
afluenþa mare de lucrãri de rezolvat de
cãtre acelaºi birou. Dar oare lucrurile sunt
chiar atât de simple? Experienþa mea de 10
ani de lucru cu administraþiile publice mi-a
arãtat cã nici pe departe. Fie cã vorbim de
autorizarea construcþiilor private cum este
cazul exemplului de mai sus, fie cã ne refer-
im la procese mult mai complicate cum este
fundamentarea lucrãrilor de investiþie pub-
licã, greutãþile cu care se confruntã
arhitecþii ºi respectiv urbaniºtii ºi care îi
împiedicã sã rezolve problema rapid ºi efi-
cient, sunt aceleaºi.

Bibliorafturi sau foldere pe server?
Cel mai vizibil obstacol este volumul

de informaþie urbanisticã generatã care
trebuie centralizatã, prelucratã ºi analizatã

pentru a obþine concluziile dorite ºi
corecte care sã fundamenteze procesul de
decizie de emitere a unei autorizaþii de
urbanism, oricare ar fi obiectivul, privat
sau public. Ritmul mult prea alert de dez-
voltare care genereazã schimbare produce
atât de „multe” documentaþii de urbanism,
mai ales PUD-uri ºi PUZ-uri, încât numãrul
acestora nici nu se mai ºtie. Doar dacã mai
existã un funcþionar ordonat care înreg-
istreazã într-un registru prãfuit de arhivã
documentaþiile ºi le pune frumos în rafturi
ºi le eticheteazã mai poate sã rãspundã la
aceastã întrebare. Funcþionari ordonaþi
existã peste tot în administraþia publicã,
dar documentaþiile hârtie sunt greu de
manipulat ºi supuse  deteriorãrii. Mai nou
existã primãrii care au registraturã elec-
tronicã ºi probabil cã un informatician
„priceput” ar putea sã extragã aceastã
informaþie din baza de date automat saus-
trãduindu-se. În lipsa unui sistem infor-
matic conceput special pentru a gestiona
acest tip de informaþie, va obþine însã doar
o informaþie statisticã, nicidecum una de
„substanþã”, de naturã sã rezolve proble-
ma sau sã rãspundã la întrebare. 

Poate unii dintre dumneavoastrã vor

obiecta: „de ani de zile se transmit totuºi
de cãtre proiectanþi spre avizare documen-
taþiile de urbanism în format electronic,
CAD”. Poate în arhivã intrã ºi câteva CD-
uri, dar tot ca fiºiere separate pot fi anal-
izate de funcþionarii din Instituþia
Arhitectului ªef. Informaþia de poziþionare
geograficã este foarte rar întâlnitã  în aces-
te fiºiere sau poate sã lipseascã cu
desãvârºire.

Mai mult, lipsa unei legãturi directe
(informatice) între datele spaþiale (planºe
desenate, planuri cadastrale, date din
mãsurãtori) ºi datele alfanumerice (regle-
mentãri de urbanism), are ca ºi consecinþã
directã aplicarea dificilã a reglementãrilor. 

Un standard unic sau documentaþii
”creative”?

În Anglia, povestea un renumit arhi-
tect, membrii comunitãþii au înþeles cã o
construcþie diferitã de specificul zonei
poate afecta fluxul de turiºti ºi fireºte, nu
aprobã realizarea acesteia. Noi nu am
ajuns acolo ºi încã luptãm cu chestiuni fun-
damentale cum sunt reglementãrile afer-
ente documentaþiilor ale cãror arii de
studiu se suprapun sau ale cãror arii sunt
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adiacente ºi care uneori se contrazic cu
reglementãrile provenite din documentaþi-
ile de rang superior. Lipsa unei legãturi
directe între mai multe documentaþii de
urbanism ale aceleiaºi localitãþi (PUG,
PUZ, PUD) are drept consecinþã directã
creºterea gradului de subiectivism în inter-
pretarea reglementãrilor aplicabile zonei
solicitate. Mai rãu este cã uneori, o parte
din aceste documentaþii nici nu mai pot fi
verificate la avizare pentru cã s-a uitat cã
mai existã o astfel de documentaþie. Nu
mai vorbesc de situaþiile când documen-
taþia existã, însã nu poate fi gãsitã suficient
de repede în pãdurea de dosare din arhivã. 

Dar chiar ºi dacã toate aceste probleme
ar fi rezolvate la nivelul fiecãrei primãrii,
în interiorul fiecãrui departament de
urbanism, situaþia nu ar fi nici pe departe
rezolvatã, atâta vreme cât nici comuni-
carea între arhitecþii care executã proiecte
de urbanism ºi funcþionarii din adminis-
traþia publicã nu este unanim acceptatã
sau mãcar impusã de un for superior
recunoscut, deci standardizate la nivelul
întregii þãri. Deºi Conþinutul Cadru elabo-
rat de Institutul Naþional de Proiectare
Urbanã Urbanproiect prevede structurarea
reglementãrilor în permisiuni ºi interdicþii
temporare, precum ºi o formã standard a
modului de reprezentare, acestea nu sunt
respectate întotdeauna ºi adeseori emiten-
tul este obligat sã interpreteze o regle-
mentare în felul propriu.  Nu mai vorbim
de lipsa standardizãrii indicatorilor urban-
istici utilizaþi ºi a unui mod de calcul ºi
urmãrire al acestora. Calitatea informaþiei
oferite de majoritatea documentaþiilor de
urbanism emise este semnificativ afectatã
de faptul cã, în lipsa unui instrument
automatizat de lucru, unii din aceºti indica-
tori sunt calculaþi de regulã empiric, pe
baza unor date statistice. Aceasta duce
deseori la abateri importante de la reali-
tate ºi care poate nu înseamnã mare lucru
pentru un oraº sau pentru o regiune, însã
pentru beneficiarul proiectului respectiv
poate fi totul.

Omul sfinþeºte locul
Ca în orice situaþie în care problemele

au depãºit pragul critic de suportabilitate,
pe ici pe colo în þarã, au apãrut iniþiative
locale prin care se încearcã automatizarea
ºi reorganizarea pe alte baze a acestei
activitãþi fundamentale pentru noi toþi
prin implementarea unor sistem informa-

tice dedicate. Administraþii publice mari
cum sunt Primãriile Municipiilor
Bucureºti, Braºov, Oradea, Sibiu, Consiliul
Judeþean Gorj sau Târgu Mureº, sau, la
nivel de comunã Primãria Nadeº, ca sã enu-
merãm doar câteva, au început de o
perioadã sã îºi reorganizeze activitãþile de
urbanism. Informaþia proprie pe suport de
hârtie a fost transferatã în format digital în
cadrul unor soluþii informatice gândite sã
rezolve problemele expuse mai sus,
urmând a fi utilizatã doar electronic.
Pentru ca acest lucru sã fie posibil, pasul
urmãtor firesc ar fi ca ºi informaþia trans-
misã de arhitecþii proiectanþi care solicitã
avize ºi aprobãri de construcþie sã fie trim-
isã/depusã tot în format electronic. ªi aici
lucrurile se poticnesc din nou.

Rãspunsul clasic la aceastã solicitare
din partea arhitectului proiectant este de
cele mai multe ori „îmi este foarte greu sã
fac asta pentru cã…” ºi aici de obicei
urmeazã o listã lungã de  argumente: nu
mi-aþi dat o structurã clarã în care sã
încadrez informaþia, îmi trebuie alte
instrumente decât cele pe care le am ºi
care sunt prea scumpe pentru mine, nu am
oameni specializaþi care lucreazã în GIS, ci
cel mult în CAD sau într-o aplicaþie de
machetare computerizatã, nu existã hãrþi
în format GIS ºi e multã muncã pânã uneºti
hãrþile de hârtie pe masa de proiectare, dar
sã le mai ºi georeferenþiezi. Concluzia:
”Oameni buni, mã ruinaþi dacã îmi cereþi
asta!” Iar când problema este pusã aºa,
pare inuman sã mai insiºti. Însã oare chiar
nu existã soluþii pentru ca interesele tutur-
or sã fie respectate? Pentru ca urbaniºtii sã
îºi facã treaba rapid ºi eficient, arhitecþii sã
îºi poatã automatiza partea administrativã
a activitãþii lor pentru a se putea concentra
pe proiectarea urbanisticã propriu-zisã, iar
noi cu toþii sã beneficiem de pe urma aces-
tui lucru ºi sã avem case frumoase, oraºe
inteligent dezvoltate ºi asta mai repede ºi
mai ieftin?

Diagnosticul?
În concluzie domnilor proiectanþi ºi

urbaniºti din administraþia publicã, nu-i
aºa cã aþi fi bucuroºi

• sã nu vã mai prãfuiþi prin arhivã
cãutând documentaþiile sau studiile
de urbanism avizate?

• sã puteþi vizualiza de la calculatorul
propriu ariile de studiu ale fiecãrei
documentaþii avizate, cu un minim

de informaþii legate de proiectant,
denumire lucrare, beneficiar, infor-
maþii privind data avizãrii ºi HCL-ul
aferent sau alte informaþii asociate?

• sã puteþi vizualiza situaþia existentã
actualizatã la zi faþã de propunerile
din documentaþia de urbanism anal-
izatã?

• sã localizaþi într-o fracþiune de
secundã adresa sau zona analizatã,
sã aflaþi care sunt toate reglemen-
tãrile în zonã sau din zonele cele
vecine ºi sã se generaþi automat
regimul tehnic necesar pentru com-
pletarea certificatului de urbanism
sau autorizaþiei de construire/desfi-
inþare?

• sã avizaþi documentaþiile ºi sã nu vã
preocupe la urmãtoarea consultare
a bazei de date dacã au intrat sau nu
în baza de date documentaþiile
avizate pentru cã existã o procedurã
care face acest lucru automat?

• sã aveþi la începerea lucrãrii de
proiectare toate informaþiile digitale
georeferenþiate necesare privind
situaþia actualã a oraºului ºi docu-
mentaþiile de urbanism în vigoare
pentru zona analizatã?

Nu-i aºa cã vi se pare sience fiction sce-
nariul în care, în momentul urmãtor accep-
tãrii unei lucrãri, un proiectant descarcã
de pe sit-ul primãriei planul actualizat al
oraºului ºi documentaþia de urbanism în
vigoare, genereazã rapid câteva scenarii
de modelare în propriul sistem informatic
pentru a selecta cea mai bunã opþiune,
finalizeazã propunerea utilizând ca instru-
ment de lucru doar mouse-ul, încarcã elec-
tronic ”dosarul„ cu documentaþia de
urbanism care aºteaptã avizarea direct pe
situl primãriei ºi care e vizibilã on-line ime-
diat publicului larg ºi în cele din urmã
obþine certificatul dorit în doar câteva zile?

Ei bine, în alte þãri acest lucru se întâm-
plã deja. Pentru a afla cum, vã invitãm sã
fiþi alãturi de noi ºi la ediþia din octombrie
a acestei rubrici, unde vom expune opinia
noastrã despre soluþiile concrete care pot
fi adoptate pentru ca situaþia expusã mai
sus sã devinã un fapt de viaþã ºi în
România.
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