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COMUNICAT

La data de 19 decembrie a.c., la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str.
Tudor Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior.
La şedinţă au fost invitaţi, conform Regulamentului referitor la organizarea şi
functionarea Registrului Urbaniştilor din România, membrii titulari, membrii supleanţi,
preşedinţii de comisii, reprezentanţii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Preşedinte
2 d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedinte delegat
3 d- na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
4 d-l conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
5 d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
6 d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
teritorial
7 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
8 d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- membru titular şi reprezentant
teritorial
9 d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
10 d-na arh. Constanţa POPA- şef birou teritorial Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în
absenţa d-lui arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- Preşedintele Comisiei de disciplină şi
reprezentant teritorial
11 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator teritorial
12 d-na Ileana TUREANU- Purtător de cuvânt
13 d-na dr. arh. Viorica CUREA- Preşedinte UAR- invitat
14 d-l. drd. urb. Sebastian GUŢĂ- Preşedinte A. A. U. P. R.- invitat
15 stud. urb. Cristina OPREA- invitat
D-l conf. univ. dr. Tiberiu Constantin FLORESCU- membru titular, d-l. prof.
univ. dr. arh. Emil Barbu POPESCU- membru titular, d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞmembru titular, au absentat motivat fiind implicaţi în alte acţiuni, sunt în concediu sau plecaţi
din ţară, iar de la OAR nu am primit nominalizările. MDRAP a înştiinţat Registrul Urbaniştilor
din România cu privire la faptul că d-l. dr. geograf Bogdan SUDITU, membru titular, nu mai
poate reprezenta ministerul în şedinţele Consiliului Superior întrucât este suspendat din
activitatea de funcţionar public, în acest sens urmând să fie făcută o nouă nominalizare.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost prezentate şi supuse discuţiei următoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
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- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedinte RUR, a informat pe cei
prezenţi despre audierile din 28 noiembrie şi 3 decembrie a.c. la Secţia 17 Poliţie Bucureşti,
privind omisiunea sesizării organelor judiciare referitor documenţie „PUZ Modificator –
Locuinţe, birouri, comerţ, alimentaţie publică, expo, şcoli, grădiniţe, biserică, parcuri, grădini,
gospodărie comunală – Aleea Teişani (Tarla 486)- Pădurea Pustnicu – Pădurea Băneasa”.
Nesemnalarea de către RUR, la organele judiciare, a implicării neprofesioniste, în studiul
respectiv, a d-nei arh. Mihaela GEORGESCU a cărei stampilă cu drept de semnătură reprezintă
coordonarea lucrării. Întrucât în citaţia primită de colegii noştri, membrii la acea dată ai
Comisiei de disciplină, se preciza faptul că trebuie să fie însoţiţi de avocat, s-a hotărât angajarea
unui avocat specializat în drept penal, deoarece RUR-ul nu are angajat permanent un jurist
consult. În urma audierilor acţiunea se poate încheia, sau poate fi continuată. În momentul
rezolvării dosarului vom posta pe site-ul www.rur.ro o notă explicativă, cazul respectiv urmând
a fi pus în atenţia tuturor specialiştilor cu drept de semnătură, în sensul angajării juridice pe care
acest drept îl implică.
- Referitor la Propunerea de norme de ocupare a terenului, d-l arh. Crişan Victor
POPESCU, coordonatorul colectivului de elaborare a anunţat că întrucât au început să sosească
observaţii de la reprezentanţii administraţiilor publice cărora le-a fost trimis documentul,
urmează ca acţiunea să continuie şi în 2014.
- Referitor la Regulamentul orientativ de organizare si desfasurare a concursurilor de
soluţii, d-na arh. Ileana TUREANU, coordonator colectiv elaborator, a prezentat propunerea,
precum şi observaţiile primite de la d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU. După
introducerea lor în document, acesta va fi postat pe site pentru consultare.
- Privind propunerea de Atribuţii ale birourilor teritoriale, documentul a fost postat pe
site şi nu s-au primit observaţii în timpul util. Documentul a fost aprobat.
- Referitor la propunerea de „Procedura de organizare a cursurilor de formare continuă
pentru persoanele care ocupă funcţia de „Arhitect şef”, datorită procesului de reorganizare a
ANFP, încă nu s-a putut stabili o întâlnire cu conducerea acestei instiuţii, deşi Secretariatul RUR
a făcut demersurile necesare. Vom mai încerca, mai ales că pe site-ul acestei instituţii sunt
numeroase anunţuri de angajare a Arhitecţilor Şefi, fără a se ţine cont de prevederile Legii
190/2013 de aprobare a Ordonanţei nr. 7/2011. Propunerea de Regulament va fi întocmită, până
la şedinţa următoare, de către un colectiv alcătuit din d-na conf. univ. dr. arh. Monica
RĂDULESCU, d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU, d-l. prof. univ. dr. arh.
Radu RADOSLAV, d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, d-l. conf. univ. dr. arh.
Traian Andrei LUNCAN.
2.- Proiect de Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru
atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specializarea urbanism şi amenajarea
teritoriului discutat în cadrul întâlnirii dintre conducerea RUR şi reprezentanta
cabinetului de avocatură care ne asigură consilierea.
Concluzia discuţiilor a fost că este necesară o intervenţie la Ministerul Justiţiei prin care
să se arate necesitatea prevederii a doua specializari distincte pentru experţii din domeniu şi
anume: Urbanism şi Amenajarea teritoriului. D-na lector univ. dr. arh. Simona Elena
MUNTEANU- membru titular şi coordonator teritorial, va completa proiectul de
„REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea exemenului pentru atribuirea calităţii de
expert tehnic extrajudiciar în specializarea urbanism şi amenajarea teritoriului şi alte
reglementări aferente, inclusiv de ordin disciplinar”. După completare, proiectul va fi postat pe
site în vederea consultării de către toţi specialiştii cu drept de semnătură, apoi va urma
solicitarea verificării de către cabinetul de avocatură.
3.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 15 noiembrie- 18 decembrie a.c.:
Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
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D-l Preşedinte, conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a prezentat rezultatul atestărilor
şi examinărilor din cadrul şedinţei Comisiei de examinare din data de 17 decembrie a.c.
Situaţia se prezintă astfel:
Candidaţi admişi
Arhitecţi
arhitect-diplomat Edmund Eugen E. FUTÓ – Maramureş –DZ0 E (DZ0 – conf. precizare
CS-RUR, comunicat 916 / 18.12.2012)
arhitect-diplomat Claudiu Daniel V. SALANŢĂ – Cluj - DZ0 E (DZ0 – conf. precizare
CS-RUR, comunicat 916 / 18.12.2012)
arhitect-diplomat Marcel Adrian S. VANCEA – Cluj - DZ0 E (DZ0 – conf. precizare CSRUR, comunicat 916 / 18.12.2012)
arhitect-diplomat Raluca L. LĂZĂRUŢ – Hunedoara - DZ0 E (DZ0 – conf. precizare CSRUR, comunicat 916 / 18.12.2012)
arhitect-urbanist Károly C. J. KALAUZ – Hunedoara - D3 DZ0 E
arhitect-urbanist Bianca Şt. BUZDUGAN – Bucureşti – E G5
Urbanişti
urbanist diplomat Daniela Cătălina V. BĂRBULESCU – Bucureşti – D DZ0
urbanist diplomat Andrei Cristian A. N. CEBANU – Bucureşti - DZ0 E
master peisagist diplomat Ioana S. CATANĂ – Bucureşti - DZ0 E
master urbanist Marius F. COSTACHE – Ilfov - DZ0
master urbanist Teodor Emanuel C. CUCU – Bucureşti - E
master urb., master geogr. Radu Matei M. D. COCHECI – Bucureşti - DZ1 E (cu
derogare C.S. RUR, deoarece nu are stagiu finalizat ca absolvent de master)
Conductori arhitecţi
cond. arh. Cristian George Gh. BREBENEL – Gorj - DZ2
Extindere drept de semnătură
Urbanişti
urbanist diplomat Cristina A. DINESCU - Dâmboviţa - atestată la 22.03.2012 pentru D D3 G5,
primeşte extindere drept de semnătură pentru DZ0
master urbanist Iulia Mălina A.T.S. STĂNESCU - Bucureşti - atestată la 18.07.2013 pentru DZ0,
primeşte extindere drept de semnătură pentru E
master urbanist peisagist diplomat Andreea Nicoleta M. BUNEA - Bucureşti - atestată la
13.12.2012 pentru F1 F5 G6 şi la data de 28.03.2013 pentru C1 D DZ1 E, primeşte extindere drept
de semnătură pentru B (cu derogare, în condiţii similare acceptate de CS-RUR în martie 2013)

Candidaţi amânaţi
urbanist diplomat Adela Georgeta A. GHEORGHIŢĂ – Argeş – amânată pentru completarea
dosarului cu materiale care să ateste participarea candidatei la lucrările prezentate în portofoliu

Extindere drept de semnătură
arh. Mouanes M. GHABRAH – Ialomiţa - atestat la 31.03.2011 E, solicită DZ0; amânat pentru
completarea dosarului cu documente care să ateste raporturile de lucru ale candidatului şi ale
deţinătorului de ştampilă, cu firma elaboratoare a documentaţiei prezentate.
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Dosare respinse
ing. Laurenţiu BREBENEL – Gorj, absolvent al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca - iulie
2012 – Facultatea de Construcţii – specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole; nu are
stagiul îndeplinit ca inginer licenţiat, iar pe specializările anterioare (inginerie managerială şi
tehnologică – tehnologia construcţiilor de maşini) nu poate dobândi drept de semnătură
Centralizator admişi atestare /examinare /extindere
Nr.
crt.

Judeţ
Urbanism

1.
Bucureşti
2.
Cluj
3.
Dâmboviţa
4.
Gorj
5.
Hunedoara
6.
Ilfov
7.
Maramureş
Total

5+2ext.

Specialitate
Arhitectură Domenii
conexe
1
2

Total
Cond.
arh.

1ext.
1
2
1
6+3ext.

1
6

1

6+2ext.
2
1ext.
1
2
1
1
13+3ext.

Întrucât în data de 12 decembrie a.c. a fost publicată Legea 335 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, s-a discutat şi despre stagiul din domeniu,
despre condiţiile pe care ar trebui să le îndeplinească îndrumătorul de stagiu.
o Comisia profesională.
Nu a mai fost nimic de menţionat în plus faţă de cele prezentate la punctul 1 al
prezentului comunicat.
o Comisia de disciplină.
Nu au fost menţiuni speciale legate de activitatea comisiei.
4.- Activitatea birourilor teritoriale- ca de obicei, se află postată pe site-ul www.rur.ro.
La punctul 1 al prezentului comunicat s-a vorbit despre propunerea de REGULAMENT
PRIVIND ATRIBUŢIILE BIROURILOR TERITORIALE ALE REGISTRULUI
URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA.
5.- Propunere de Scrisoare deschisă referitoare la responsabilităţile participanţilor la
actul de devenire urbană / teritorială.
Propunerea prezentată de d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, reprezentant
territorial a stârnit multe comentarii, mai ales din punct de vedere legal.
6.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedinte APUR, a prezentat o
propunere de acord de parteneriat/ protocol de colaborare APUR- RUR, care a fost viu discutată,
urmând să se stabilească ulterior oportunitatea acestuia, după consultarea cu cabinetul de
avocatură.
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- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedinte RUR, participant
desemnat de RUR, la invitaţia MDRAP, s-a referit la două evenimente importante şi anume: în
data de 13 decembrie a.c., la Atelierul de lucru cu titlul Tendinţe de dezvoltare şi obiective
teritoriale în perspectiva viitoarei Strategii de dezvoltare teritorială a României şi Conferinţa
privind planificarea spaţială în România din data de 17 decembrie a.c., evenimente la care
prezentările au fost deosebit de interesante. D-na arh. Anca GINAVAR a promis că ne va
transmite aceste prezentări pentru a fi postate pe site-ul www.rur.ro.
- Ca răspuns la donaţia de carte făcută Universităţii din Oradea- Facultatea de Construcţii
şi Arhitectură, am primit o scrisoare de mulţumire de la d-na Decan prof. Univ. dr. ing. Aurora
MANCIA, însoţită de rugămintea de a le dona şi colecţia de reviste URBANISMUL- serie nouă.
7.- Prezentare deplasării d-nelor lector univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU
ţi arh. Florentina IUGAN în Austria pentru proiect STATUS- se amână pentru următoarea
şedinţă.
8.- Diverse.
- Referitor la solicitarea făcută în şedinţa anterioară a Consiliului Superior de a organiza
baza de date privind portofoliul de lucrări şi achitarea tarifelor de exercitare a dreptului de
semnătură pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, au fost prezentate două oferte de preţ, cu o
diferenţă substanţială în privinţa costurilor totale, una a firmei NAUM CONSALT
SOFTWARE- care ne asigură în prezent programul de contabilitate şi cea a firmei DASS
CORPORATION- cea care asigură serviciile de mentenanţă calculatoare în clădirea în care ne
desfăşurăm activitatea, ultima fiind aleasă ca cea mai avantajoasă din punct de vedere preţcalitate.
- D-na arh. Constanţa POPA, şefa Biroului teritorial Cluj, a dat citire unei solicitări a dlui arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, Reprezentantul Biroului teritorial, de implementare a unui
concept juridic generalizat pe teritoriul întregii ţări.
- D-l Preşedinte a prezentat solicitarea IMI, acţiune la nivel european- program pe 2014
cu 4 puncte de urmărit, care se va finaliza cu un inventar al profesiilor liberale.
- D-na arh. Anca Ileana GINAVAR a informat audienţa cu privire la faptul că MDRAP a
elaborat Normele de aplicare ale Legii nr. 190 care vor fi publicate curând.
- S-a dat citirii propunerea de buget pentru 2014 întocmit de Colegiul de redacţie al
publicaţiei URBANISMUL– serie nouă. Pentru anul viitor se propune realizarea a două numere
de revistă şi reeditarea unei cărţi. Propunerea a fost aprobată.
S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 16 ianuarie 2014 orele 1000.
Cu prilejul Anului Nou 2014, Consiliul Superior urează tuturor specialiştilor cu drept de
semnătură acordat de către Registrul Urbaniştilor din România, colegilor din celelalte organizaţii
profesionale, conducerii şi direcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, precum şi structurilor asociative ale administraţiei publice locale, un an
nou bun, cu realizări şi multe bucurii.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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