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COMUNICAT

La data de 29 ianuarie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania din str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc sedinta Consiliului Superior.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari/membrii
supleanti, presedintii de comisii, reprezentantii teritoriali, coordonatorii regionali, invitati.
Situatia participarii la sedinta se prezinta in felul urmator:
- Membrii titulari:
- Nominalizati de MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezent
Dr. geograf Bogdan SUDITU- nu participa fiind suspendat din activitatea de
funcţionar public
Prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- prezent
Prof. dr. geograf Ioan IANOŞ- prezent
- Nominalizati de APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- absent motivat, plecat din tara
Arh. Crişan-Victor POPESCU- prezent
- - Nominalizati de UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- absent
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- absent
- Nominalizati de AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI - prezent
- Nominalizati de AASMR: Lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- absent
- Nominalizati de OAR:
Dr. arh. Niculae TARALUNGA- a refuzat nominalizarea
In preziua sedintei OAR a transmis nominalizarea d-nei dr. arh. Vera MARIN in locul domniei
sale si d-na a fost prezenta la sedinta
Arh. Eugen PANESCU- absent
- Membrii supleanţi:
- Nominalizat de MDRAP: arh. Traian Bogdan BOGOESCU- prezent
- Nominalizata de APUR: arh. Doina Mihaela BUBULETE- prezenta
- Nominalizat de UAUIM: prof. univ. dr. arh. Zeno BOGDĂNESCU- absent
- Nominalizati de AASJR: arh. Mirela DIDĂ- absent
- Nominalizati de AASMR: conf. univ. dr. arh. Traian Andrei LUNCAN- absent
- Nominalizat de OAR: lipsa nominalizare
- Invitati:
- conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedinta Comisiei profesionale- prezent
- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- Presedintele Comisiei de disciplina si reprezentant
teritorial- prezent
- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial- prezent
- arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator regional- prezent
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- dr. Ileana TUREANU- Purtator de cuvant RUR- prezent
- dr. arh. Viorica CUREA- Presedinte UAR - prezent
- stud. urb. Cristiana OPREA- prezenta
- dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- prezent
Sedinta s-a desfasurat in conditii legale.
In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele subiecte, materialele propuse
fiind transmise electronic participantilor, in masura in care au fost primite de la cei ce au
intocmit unele dintre ele, cu cel putin 2 zile inainte de sedinta, astfel ca nu a mai fost cazul sa fie
prezentate, ele fiind deja cunoscute, avand loc discutii pe marginea lor:
1.- Raportul anual al directorului executiv- intocmit de catre d-na arh. Liliana Elza
PETRIŞOR.
2.- Raportul anual al contabilului şef şi bugetul pe 2015 – intocmit de catre d-na
Contabil sef ec. Caliopi Adriana PILU.
3.- Raportul de activitate al comisiilor:

Comisia profesională: intocmit de catre d-na preşedintă conf. univ. dr. arh.
Monica RĂDULESCU. Intrucat a fost transmis la o saptamana dupa termenul stabilit, nu a putut
fi inclus si in raportul RUR.

Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură:
intocmit de catre d-l preşedinte conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU.

ELKAN.

Comisia de disciplină: intocmit de catre d-l preşedinte arh. Gheorghe Ștefan


Comisia de cenzori: intocmit de catre d-l. expert contabil Mihail POPESCU,
Preşedintele comisiei, care nici de aceasta data nu a luat parte la sedinta, desi a fost convocat atat
de catre Directorul executiv cat si de catre Contabilul sef, confirmand participarea ambelor
persoane.
4.- Rapoartele de activitate ale birourilor teritoriale – intocmite de reprezentanţii
teritoriali ai Registrului Urbaniştilor din România (Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara) şi
coordonatorii teritoriali.
5. Raportul Colegiului de redacție: intocmit de d-ra drd arh. Daniela PUIA, Secretar
General de Redactie.
Referitor la publicatie, se mentine optiunea Consiliului Superior ca exemplarele
nevandute sa fie oferite gratuit acelor specialisti RUR care au o activitate sustinuta si dovedita
prin achitarea tarifelor de exercitare a dreptului de semnatura, precum si centrelor studentesti de
documentare.
6.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
- D-l. Presedinte- prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a solicitat un punct de vedere
privind organizarea cursurilor de Formare Profesionala Continua pentru arhitectii sefi si pentru
angajati ai serviciilor de urbanism, in conformitate cu prevederile Legii 190/2015. D-l. prof. dr.
arh. Emil- Barbu POPESCU, Presedinte a UAUIM, a oferit disponibilitatea universitatii pentru
organizarea acestor cursuri impreuna cu RUR. Propunerea va fi analizata spre punere in aplicare.
Astfel se vor putea finaliza legal si certificatele in consecinta.. Reprezentantii teritoriali si
coordonatorii regionali vor face investigatii in zona lor de activitate pentru a vedea cate
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solicitarii de participare la aceste cursuri exista, in vederea organizarii lor in teritoriu. D-na drd.
Arh. Anca GINAVAR a precizat ca administratiile publice locale au sume prevazute in buget
pentru acest capitol, in plus se pot accesa si fonduri europene. Se va avea in vedere organizarea
pe zone regionale sau judetene de cursuri cu durata de cinci zile si de asemenea, in conformitate
cu Regulamentul de formare profesionala continua, conferinte lunare.
- In discutii s-a insistat asupra situatiei in care se afla RUR prin faptul ca jumatate din suma
de bani cheltuiti (acestia nefiind altii decat strictul necesar, ca si in anul 2013), a fost recuperata
din incasari. Este adevarat ca documentatiile din domeniu sunt mai putine, dar se constata ca
mare parte dintre profesionistii inregistrati, nu platesc tariful pe lucrare. In acest sens, s-a hotarat
urmarirea documentatiilor prin birourile teritoriale, transmiterea catre primarii si consilii
judetene a unei scrisori prin care sa li se reaminteasca obligatia ca la aprobarea prin hotarare a
unei lucrari sa se verifice existenta achitarii tarifului de exercitare a dreptului de semnatura si
catre prefecturi, a unei alte scrisori de informare asupra situatiei, spre a lua in consideratie plata
tarifului la verificarea legalitatii aprobarii documentatiei. De asemenea s-a specificat ca la
inregistrarea activitatii profesionale a celor inregistrati nu se vor lua in consideratie decat
lucrarile pentru care s-a platit tariful.
- D-na drd. Arh. Anca GINAVAR a informat audienta referitor la solicitarea MDRAP de
completare pana la sfarsitul lunii februarie a.c. a unui Tabel de concordanta referitor la
transpunerea Directivelor europene in domeniu. Se solicita nominalizarea unui specialist RUR
pentru aceasta actiune, a fost desemnat d-l. arh. Crisan –Victor POPESCU, iar grupul de lucru se
va intalni luni 9 februarie a.c.
- In saptamana 15-20 iunie a.c., reprezentantul C.E. La Bucuresti, organizeaza, impreuna cu
MDRAP, APUR, UAUIM, RUR, un festival dedicat dezvoltarii durabile, cu evenimente
stradale, conferinte, expozitii. S-a facut propunerea, aprobata, ca in acest context, RUR sa
marcheze si 10 ani de la infiintare.
- D-l. Presedinte a anuntat ca, la cererea CEU-ECTP, pe site-ul www.rur.ro va fi postat
ghidul „ Try it this way” (ghid practic de dezvoltare durabila la nivel local).
- Referitor la Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură, d-l. arh. Crisan –
Victor POPESCU a anuntat ca este inca in lucru, in sensul introducerii Directivei 2013/55/UE,
privind recunoasterea calificarilor profesionale.
- Bienala europeana de urbanism de la Dublin, va avea loc in perioada 15-16 octombrie a.c.
si s-a hotarat sa participe si RUR. In urmatoarea sedinta de Consiliu Superior se va discuta
modalitatea, pana atunci fiind cunoscuta si tematica.
- D-na drd. Arh. Anca GINAVAR a solicitat specialistilor RUR observatii referitoare la
„Proiectul de Strategie de Dezvoltare a Romaniei pe termen lung”.
- A fost discutata problema Masterului in urbanism de Univistatea Politehnica Timisoara si
s-a hotarat emiterea unei Hotarari de Consiliu Superior cu privire la acesta.
Validarea rezultatelor sesiunii de atesare/examinare în vederea dobândirii dreptului de
semnătură organizata in data de 16 decembrie 2014.
D-na arh. Doina Mihaela BUBULETE, membra cu activitate sustinuta in comisie, a
prezentat raportul sesiunii..
Candidaţi admişi
Arhitecţi
arhitect Cătălin Gr. MANOLACHE – Suceava - DZ1 E
arhitect diplomat Bogdan Ionuţ V. ŞCHIOP – Bihor - DZ1 E
arhitect diplomat Ioana Cristina I. N. SIN – Cluj - DZ1 E
arhitect diplomat Victor Al. POPESCU – Teleorman - DZ1 E
Urbanişti
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master urbanist Alexandra Maria N. CHIRILOAE – Bucureşti – DZ0 E
master urbanist Atanasia S. STOICA – Bucureşti – DZ1 E
master urbanist-peisagist Mitu Ioan D. SBÎRNAC – Argeş – E
Specialişti din domenii conexe
ing. Ana Maria Şt. FIERĂSCU – Bucureşti – G1
Candidaţi amânaţi
psiholog Maria V. BUHOCIU – Bucureşti – profesia de bază psiholog (se solicită
completarea dosarului cu detalii privitoare la programele universitare de licență pentru
specializările de psihologie, respectiv sociologie)
Dosare analizate
dr. arhitect Mădălina M. ZĂGĂRIN – Călăraşi - atestată la data de 04.10.2012 pentru
documentaţii cu simbolurile D3 DZ0 şi E, a solicitat extinderea dreptului de semnătură pentru
documentaţii aferente simbolului D. În urma evaluării dosarului, în conformitate cu datele
prezentate, Comisia de examinare recomandă să nu se prezinte la interviu şi respinge
solicitarea, candidatul neavând pregătirea necesară prevăzută la art. 11 pct. (1) a) și art. 15 pct.
(2) din Regulament.
arh. Constantin DRĂGHICI-ŞERBAN - Prahova - atestat în calitate de conductor
arhitect la data de 15.03.2007 pentru documentaţii cu simbolurile D2 şi E1, a solicitat extinderea
dreptului de semnătură pentru documentații aferente simbolurilor C D E, în urma finalizării
studiilor de arhitectură – iulie 2012 şi în baza portofoliului de lucrări şi a experienței acumulate
(1972-2014). Comisia a constatat că solicitantul nu are stagiu îndeplinit, nu are experienţă
minimă de 6 ani în domeniu, ca arhitect și prin urmare nu i se poate acorda deocamdată un drept
de semnătură extins.
cond. arhitect Nicolae I. FLORESCU – Dolj - referent de specialitate superior în cadrul
Serviciului de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru la municipiul Băilești, solicită
drept de semnătură pentru documentaţii aferente simbolurilor D D3 DZ0 DZ1 DZ2 şi E, motivând
că desfășoară activități specifice postului de Arhitect-șef. În baza evaluării dosarului și în
conformitate cu datele prezentate, Comisia recomandă candidatului să nu se prezinte la
interviu şi respinge solicitarea, pe motivul că acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.
49 coroborat cu art. 11 pct. (1) a)-g) din regulament, urmând a se verifica cadrul legal privind
echivalarea funcției de arhitect-șef de oraș / municipiu.
inginer Alexandrina V. LAZĂR – Bucureşti - solicită drept de semnătură pentru G9 –
alte studii. Comisia de examinare a primit şi a analizat punctul de vedere solicitat Comisiei
profesionale cu privire la posibilitatea de acordare a dreptului de semnătură în concordanţă cu
profesia de bază pe baza analizei Curriculum-ului universitar și a reevaluat portofoliul de lucrări
anexat (consilier PS2 şi colaborator cu diferite firme de proiectare la elaborarea documentaţiilor
de urbanism - parte economică aferentă PUG oraş Ştefăneşti, jud. Argeş, PUD-uri, studiu de
trafic). Pe baza reanalizării dosarului și a răspunsului favorabil al Comisiei profesionale se
propune invitarea candidatei la următoarea ședință de examinare.
inginer colegiu Bogdan M. POPOVICI – Braşov - solicită drept de semnătură pentru G7.
În baza evaluării dosarului şi a portofoliului de lucrări, în conformitate cu datele prezentate în
dosar, Comisia de examinare recomandă să nu se prezinte la examinare şi respinge
solicitarea, pe motivul că solicitantul nu are pregătirea de bază prevăzută la art. 12 pct. (2),
(3) g) din regulament.
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Centralizator admişi atestare /examinare /extindere
Nr. Judeţ
crt.
1.
Argeş
2.
Bihor
3.
Bucureşti
4.
Cluj
5.
Suceava
6.
Teleorman
Total

Urbanism
1

Specialitate
Arhitectură

Total
Domenii conexe

1
2

3

1
1
1
1
4

1

1
1
3
1
1
1
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7.- Diverse.
- Consiliul Superior a fost informat cu privire la transmiterea de catre RUR a „Declarației
privind provocările globale și locale ale planificării spațiale și apel la acțiune“, emisa in
cadrul întâlnirii organizate de Ziua Mondială a Urbanismului, asociațiile și organizațiile
profesionale participante (Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, Registrul
Urbaniștilor din România şi Uniunea Arhitecților din România), catre Presedintele si Premierul
Romaniei, Presedintii celor doua camere si Presedintii comisiilor de profil ale Parlamentului,
ministrii MDRAP, mediu, cultura.
- D-l. arh. Gheorghe Stefan ELKAN, reprezentant teritorial a transmis solicitarea locatorului
de la Cluj de marire a chiriei spatiului inchiriat de RUR cu contravaloarea in lei a 30 Euro/ luna,
solicitare aprobata.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 26 februarie 2015 orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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