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management urban

Cercetare Consultantă Educare
Formare 



Scopul activității

Creșterea capacității administrației publice locale 
prin:

1. Îmbunătățirea fluxurilor de informații, a modurilor de 
lucru, implicarea comunităților locale, comunicare

2. Îmbunătățirea instrumentelor planificării integrate 
(teritorial, economic, social) și conectarea lor cu 
competiția regională și cu resursele locale existente



Distributia spațială a activitatilor



ZONE URBANE
STUDIATE



Domenii țintă 

Planificare regională și urbană integrată
• Zone metropolitane: Planificare spațială și dezvoltare instituțională 
• Strategii teritoriale naționale, județene și locale
• Planificare participativă și forme de comunicare

Marketing urban
• Plan de dezvoltare economică locală
• Competiția urbană
• Competiția funcțională și planuri de dezvoltare urbană

Patrimoniu cultural
• Managementul patrimoniului cultural
• Plan Urbanistic Zone Construite Protejate
• Studii metodologice



Domenii țintă 

Descentralizare și dezvoltare instituțională
• Reforme de organizare teritorială
• Managementul patrimoniului administrației publice locale
• Descentralizarea serviciilor publice
• Management documentațiilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului
• Politici publice: terenuri, reabilitare zone istorice

Programe de educație și de formare
• Organizare și predare în programe: Post universitar și Master in 

management urban, Marketing Urban
• Cursuri de formare pentru administrația publică locală



IHS Romania & Orase
- pionierat in Romania-

COMPETITIA REGIONALA/GLOBALA
Studii marketing urban
Studii cooperare teritoriala (zone metropolitane)

DEZVOLTAREA URBANA
Planificare urbana integrata
Viabilitatea financiara a planurilor urbanistice

PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL
Plan de management 

EDUCATIE SI FORMARE CONTINUA 
Program master in management urban
Program de formare planificare strategica integrata





METODOLOGIE PENTRU 
INTOCMIREA 
DOCUMENTATIILOR DE 
AMENAJRE A TERITORIULUI 
ZONELOR METROPOLITANE

STUDIU PILOT ZONA 
METROPOLITANA ORADEA
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Integrated Site Development and Management Plan for the 
Brancoveanu Palace Ensembles - December, 2002



Managementul
Operaţiunilor de 

Reconversie Functională a 
Zonelor Construite Protejate

Studiul Pilot Alba Iulia

IULIE 2003











Aceste imagini vă pot afecta emoțional!



0-5 ani







5-10 ani







10-15 ani









15-20 de ani







In continuare... urmatoarele ore 
din perioada 2014-2019



Abordare integrata


