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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Conferința națională LAN-NET 

Impactul legislației asupra calității spațiului urban 

 

 

 

Asociaţia Peisagiştilor din România - AsoP, aduce la cunoștința opiniei 

publice, organizarea conferinței cu titlul Impactul legislației asupra calității 

spațiului urban, în București, în data de 20 Octombrie 2016, orele 09:00 - 17:00, 

Hotel Cișmigiu, Sala Lipscani, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 38. Conferința face 

parte din activitățile proiectului LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru 

îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România.  

Proiectul LAN-NET este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin 
intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Valoarea 
proiectului este de 75.957,10 CHF, din care contribuția finanțatorului este de 
68.285,43 CHF (89,90%), iar a Asociației de 7.671,67 CHF (10,10%), din totalul 
costurilor eligibile. Proiectul se desfășoară pe o perioada de 12 luni (1 martie 2016 -  
28 februarie 2017), în trei orașe pilot din România: Timișoara, Cluj-Napoca și 
București, cu implicarea societății civile.  

 
Prin obiectivul său general, proiectul urmărește creșterea gradului de implicare 

a societății civile românești în elaborarea de politici cu privire la spațiile verzi urbane 

precum și în procesele de conformare, modelare, gestionare a acestora. În cadrul 

conferinței se vor prezenta concluziile studiilor de caz din cele 3 orașe analizate 

(București, Timișoara și Cluj-Napoca) și exemple de bune practici din Elveția. De 

asemenea, vor fi prezentate spre dezbatere concluziile și propunerile elaborate până 

în prezent de echipa LAN-NET cu privire la îmbunătățirea Legii 24/2007 privind 

reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. 

La întâlnire vor participa reprezentanți ai Parlamentului României, ai 

Administrației Guvernamentale, ai asociațiilor profesionale, ai organizațiilor de mediu 

și ai unor grupuri de inițiativă locală din România, reprezentanți ai Ambasadei Elveției 

în România, ai Biroului Contribuției Elvețiene în România și ai partenerului elvețian: 

Asociația Arhitecților Peisagiști din Elveția - BSLA (Bund Schweizer 

Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitecktinnen). 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AsoP România este susținută în acest demers de 9 entități (8 naționale, 1 
elvețiană), o garanție în plus în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin proiect, 
respectiv: AsoP - Filiala Teritorială Vest, AsoP - Filiala Teritorială București-Ilfov,  
AsoP - Filiala Teritorială Nord-Vest, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului ‘Regele Mihai I al României‘ din Timișoara, Universitatea de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Ordinul Arhitecților din România 
(OAR) - Filiala Teritorială Timiș, Ordinul Arhitecților din România (OAR) - Filiala 
Teritorială Transilvania, Asociația ActiveWatch, Bund Schweizer 
Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA) - asociația 
profesională omoloagă din Elveția. 
 

Asociația Peisagiștilor din România - AsoP este un organism național unic, non-

guvernamental, apolitic și independent, constituit în decembrie 2004, care a luat ființă ca o 

necesitate pentru sprijinirea exercitării profesiei de peisagist, susținerea domeniului 

peisagistic ca și act de îmbunătățire a calității vieții și de creație artistică, dar și pentru 

promovarea în România a principiilor enunțate de Convenția Europeană a 

Peisajului (Florența, 2000), ratificată de țara noastră prin Legea nr. 451/2002. Ca 

reprezentant al organizației profesionale europene - International Federation of Landscape 

Architects, European Region (IFLA EUROPE) - asociația acționează și pentru dezvoltarea 

unui cadru de viață durabil precum și pentru protejarea și conservarea patrimoniului istoric, 

cultural și natural. 

 
 
 
Pentru detalii suplimentare legate de proiect, vă puteți adresa următoarelor persoane: 

 

peisagist Alexandru CIOBOTĂ  

manager proiect / Asociația Peisagiștilor din România - AsoP / +4 0751 161 242  

peisagist Andrei CONDOROȘ 

Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala Teritorială Vest / +4 0744 879 191 / 

asopvest@asop.org.ro  (Timișoara) 

peisagist dr. Păunița BOANCĂ 

Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala Teritorială Nord- Vest / +4 0761 365 298 / 

asopnordvest@asop.org.ro (Cluj-Napoca) 

peisagist dr. Diana CULESCU 

Asociația Peisagiștilor din România-AsoP, Filiala Teritorială București-Ilfov / +4 0724 083 509 

/ asopbucuresti@asop.org.ro (București) 

 

la adresa de email: office@asop.org.ro  

sau prin poștă la adresa: O.P.Nr.1, C.P.Nr.223, Timișoara, cod 300 790, județul Timiș, RO 
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