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Nr. 117/23.02.2011
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFAŞURATĂ DE CONSILIUL SUPERIOR
AL REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 19
FEBRUARIE 2009- IANUARIE 2011.

Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România şi-a desfăşurat activitatea
în conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la organizarea şi functionarea
Registrului Urbaniştilor din România şi ale Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în următoarele
planuri principale:
În planul organizatoric.
În baza nominalizărilor primite de la instituţiile constituiente, în baza solicitării
Registrului Urbaniştilor din România, în conformitate cu prevederile Art. 6 (2) al
Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din
România, avizat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului cu nr.
5095/R.B./19.09.2006, la data de 9 februarie 2009 a fost constituit Consiliul Superior al
Registrului Urbaniştilor din România (ANEXA 1 şi ANEXA 2).
o Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România s-a întrunit, în cursul anului
2009 în 9 şedinţe lunare şi în alte 9 şedinţe lunare în 2010, la sediul R.U.R., cu excepţia celei
din octombrie 2009, care a avut loc la Brezoi, judeţul Vâlcea şi cea din mai 2010, care a avut
loc la Şumuleu-Ciuc, judeţul Harghita.
După fiecare şedinţă s-au emis comunicate, date publicităţii prin propriul site:
www.rur.ro.
o Consiliul Superior a demarat încă din luna ianuarie 2009 înfiinţarea birourilor
teritoriale, pentru început în număr de trei, a nominalizat sediile lor şi reprezentanţii teritoriali
ai Registrului Urbaniştilor din România, după cum urmează:
- Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord- Est, cu sediul la Iaşi, reprezentant
teritorial d-l. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, vicepreşedintele Comisiei
Profesionale a Registrului Urbaniştilor din România; Iaşi- Business Centre GABRIEL- str.
Sf. Lazăr nr. 64-66, et. 3, cod 700049, jud. Iaşi; tel./fax: 0332- 456058; tel. 0332- 458643; email: ruriasi@yahoo.com; ruriasinordest@gmail.com.
- Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest, cu sediul la Cluj-Napoca,
reprezentant teritorial d-l. arh. Ştefan Gheorghe ELKAN, preşedintele Comisiei de disciplină
a Registrului Urbaniştilor din România; Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 6, ap. 4, parter,
cod 400084, jud. Cluj; tel./fax: 0364- 805635; tel.0364-805634; e-mail: rurcluj@yahoo.com.
- Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, cu sediul la Timişoara, reprezentant
teritorial d-l.conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, membru al Registrului Urbaniştilor din
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România;Timişoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, cod 300011, jud. Timiş; tel. 0356469250; fax. 0356- 469251; e-mail: rur5vest@gmail.com.
În conformitate cu prevederile CAPITOLULUI II din O.U.G. nr. 34/2009, cu privire
la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar- fiscale,
acţiunea de constituire de noi birouri teritoriale în alte regiuni de dezvoltare, s-a amânat, deşi
acestea ar fi fost necesare, intrând într-o schemă echilibrată teritorial.
În 2009 a fost organizat concurs pentru ocuparea celor două posturi disponibile la
fiecare birou teritorial (şef birou şi secretar asistent) şi începând cu luna mai birourile şi-au
început activitatea.
o În luna aprilie, în urma concursului organizat, au fost ocupate două posturi de
consilieri în cadrul Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România.
o În luna septembrie 2009, în urma demisiei vechiului cabinet, Registrul
Urbaniştilor din România a angajat, prin concurs, un nou cabinet de avocatură pentru
asigurarea asistenţei juridice.
o În octombrie 2010, în baza nominalizării primite de la Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, instituţie constituientă, în baza solicitării Registrului
Urbaniştilor din România, în conformitate cu prevederile Art. 6 (2) al Regulamentului
referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, avizat de
Ministerul Dezvoltării şi Turismului cu nr. 45278/E.U./19.07.2010, a fost completat Consiliul
Superior al Registrului Urbaniştilor din România, cu d-l. prof. univ. dr. arh. Ştefan SCAFAUDRIŞTE, rector, membru titular. D-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE a fost
nominalizat ca membru titular, iar d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, ca
membru supleant.
Deşi am revenit cu solicitări scrise şi telefonice, Ministerul Dezvoltării şi Turismului
şi Ordinul Arhitecţilor din România nu au transmis nominalizările, până în februarie 2011.
o Activitatea Registrului Urbaniştilor din România s-a desfăşurat atât la sediul central,
cât şi la reprezentanţele teritoriale (Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord- Est, cu
sediul la Iaşi, Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest, cu sediul la Cluj-Napoca
şi Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, cu sediul la Timişoara).
o În şedinţa din luna noiembrie 2010 a fost aprobată propunerea ca, întrucât de la Biroul
teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest şi Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest două angajate urmează să intre în concediu de maternitate în anul 2011, după perioada
prevăzută de lege, să fie angajati înlocuitori pe perioadă determinată.
o În aceeaşi şedinţa a fost aprobată propunerea de angajarea a încă o persoană cu
contract civil de prestări servicii, având în vedere faptul că una din angajatele de la secretariat
în aprilie 2009 şi-a dat demisia încă de la începutul anului 2010 şi că volumul lucrărilor este
foarte mare, ţinând cont şi de apropiata preschimbare a certificatelor şi ştampilelor, ca şi
demararea programului de formare profesională continuă.
o Tot în şedinţa din luna noiembrie 2010 a fost aprobată propunerea de completare a
colegiului de redacţie al publicaţiei URBANISMUL- serie nouă, cu specialişti din toate
domeniile, prin angajarea cu contract civil de prestări servicii, a d-lui prof. univ. dr. Vintilă
MIHĂILESCU, specialist în antropologie şi sociologie.
o Activitatea Secretariatului General a constat în primirea dosarelor în vederea
dobândirii dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism, corespondenţa, încasarea tarifelor Registrului Urbaniştilor din România, editarea
publicaţiei, organizarea de întâlniri profesionale, de evenimente, rezolvarea reclamaţiilor, etc.
În planul examinării şi al acordării dreptului de semnătură, pentru perioada 20092010.
Până la data de 15 decembrie 2010, Consiliului Superior a hotărât acordarea dreptului
de semnătură pentru documentaţii de amenajarea teritoriului si urbanism, pe baza
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propunerilor Comisiei de examinare, care a analizat dosarele primite, unui număr de 243
specialişti (din care: 146 arhitecţi, 45 urbanişti, 1 conductor arhitect şi 31 specialişti din
domenii conexe). Au primit extindere drept semnătură pe baza completării portofoliului de
lucrări , la unii coroborat cu îndeplinirea condiţiei de vechime în profesie, 21 specialişti .
Au fost atestaţi şi specialişti cu dosarele depuse înainte de 2009, întârzierea
datorându-se unor condiţii impuse de regulament şi îndeplinite ulterior (vechime, examen,
stagiu, etc.).
Specialiştii atestaţi provin din mai toate judeţele ţării (cu excepţia judeţelor BistriţaNăsăud, Caraş-Severin, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Mehedinţi, Vâlcea şi
Vrancea, din care nu s-au primit solicitări), ponderea mare constituind-o cei din Bucureşti
(ANEXA 3a şi ANEXA 3b) .
Consiliul Superior a hotărât ca începând cu data de 1 octombrie 2009, în cazul
dosarelor primite din zone în care funcţionează Birouri teritoriale ale Registrului Urbaniştilor
din România, atestarea dreptului de semnătură să fie condiţionată de existenţa avizului
favorabil al respectivului Birou Teritorial.
Deşi nu au fost respingeri, ci numai amânări, trebuie remarcată, în unele cazuri, o
prezentare superficială, cu multe componente needificatoare, în sensul conţinutului, sau
depăşite de trecerea timpului. Avem o problemă, în acest sens, semnalată încă în urmă cu trei
ani la întâlnirea CEU de la Nicosia, referitoare la acceptarea unui număr prea mare de
profesionişti arhitecţi care nu sunt formaţi serios în sensul specializării în urbanism.
In şedinţa Consiliului Superior din 12 noiembrie 2009, d-l. prof. univ. dr. arh.
Constantin ENACHE, preşedintele Comisiei de examinare a propus, ca în conformitate cu
Art. 25 din Regulamentul privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile
de amenajare a teritoriului si de urbanism, atestarea şi examinarea să se desfăşoare
trimestrial, în scopul asigurării timpului necesar pentru analiza mai completă a dosarelor
supuse atestării şi a culegerii informaţiilor necesare de la Birourile teritoriale ale Registrului
Urbaniştilor din România. Propunerea a fost aprobată de către toţi membrii Consiliului
Superior.
În planul profesional.
În zilele de 1-4 octombrie 2009, oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea, a fost gazda
ATELIERULUI DE LUCRU AL COMISIEI PROFESIONALE A REGISTRULUI
URBANISTILOR DIN ROMANIA. La atelier au fost invitaţi membrii Comisiei profesionale,
profesionişti în domeniu- urbanişti, arhitecţi, ingineri, geografi, jurişti, economişti, care, prin
activitatea desfăşurată în mediul universitar, în administraţia publică centrală şi locală precum
şi în firme private, contribuie la planificarea, proiectarea şi dezvoltarea teritoriului şi a
localităţilor.Atelierul a avut un pronunţat caracter de lucru, având drept scop armonizarea
legislaţiei în domeniu cu cerinţele europene, precum şi simplificarea şi fluidizarea procesului
investiţional.
Invitaţii au relevat calitatea dezbaterilor Atelierului de lucru al Comisiei profesionale,
impactul asupra participanţilor şi implicarea Secretariatului Registrului Urbaniştilor din
România în organizare. După închiderea lucrărilor am primit mesaje de aprecire a organizării
şi desfăşurarii evenimentelor, fapt ce ne-a dat curaj pentru organizarea şi a altor întâlniri
similare.
o La solicitarea d-lui ing. Robert SCHELL, primarul oraşului Brezoi şi a d-lui
ing. Nicolae SOFIANU, promotor şi investitor local, la sediul Registrului Urbaniştilor din
România au fost organizate o serie de întâlniri cu specialişti din domeniu în vederea lansării
unui concurs de proiecte pentru oraşul Brezoi, concurs pe care d-l ing. SOFIANU s-a declarat
dispus sa-l finanţeze.
o Membrii Consiliului Superior au reluat, împreună cu consilierii juridici ai
Registrului Urbaniştilor din România, propunerile de modificări şi completări ce se impun a fi
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aduse Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamenului referitor la organizarea şi
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, legate de noul tip de diplomă ce apare în
formula Bologna, de titlul profesional ce poate fi acordat de organizaţia profesională, de
abordarea mai diferenţiată a tipurilor de documentaţii de urbanism, de stagiul de practică
profesională, etc.
o Membrii Consiliului Superior au demarat, împreună cu consilierii juridici ai
Registrului Urbaniştilor din România, elaborarea REGULAMENTULUI PENTRU
DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR ÎN DOMENIUL
AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI AL URBANISMULUI. În acest sens, a fost trimisă
Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti solicitarea Registrului Urbaniştilor din
România de includere a specialităţilor amenajarea teritoriului şi urbanism în categoria celor
pentru care se organizează examen în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic judiciar, la
care s-a primit răspuns pozitiv. Rămâne deschisă problema experţilor tehnici extrajudiciari, ca
o necesitate stringentă, registrului fiindu-I adresate numeroase solicitări de clarificare, din
punct de vedere profesional, a unor situaţii referitoare la corectitudinea unor solutii sau la
unele neînţelegeri între membri ai registrului, sau beneficiari. Uneori aveam de-a face cu
solicitări chiar din partea organelor judiciare, registrul neputând înainta preferenţial un nume
de expert, neexistând un corp definit în acest sens.
Deşi prin Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România avem o serie de competenţe, ele sunt limitate la dreptul de
semnătură. Este necesar, ca prin reglementare oficială să avem competenţe în ceea ce priveşte
Programul de formare profesională continuă. Este necesar un demers comun al Registrului
Urbaniştilor din România şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
O În cadrul şedinţelor Consiliului Superior a fost discutată şi propunerea de
REGULAMENTUL REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI
PROFESIONALE, prezentat pentru eventuale completări şi participanţilor la ATELIERUL
DE LUCRU AL COMISIEI PROFESIONALE A REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN
ROMÂNIA. Regulamentul a fost adoptat.
o Registrul Urbaniştilor din România a organizat o serie de întîlniri profesionale,
cum ar fi:
- joi 2 aprilie 2009, la sediul Registrului Urbaniştilor din România, d-l. conf. univ. dr.
arh. Vasile MITREA, d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV şi d-l. lector univ. drd. arh.
Gabriel PASCARIU au făcut o prezentare cu privire la PLANURILE INTEGRATE DE
DEZVOLTARE şi PLANURILE URBANISTICE GENERALE.
o Registrul Urbaniştilor din România a fost invitat să exprime punctul de vedere
cu privire la o serie de iniţiative legislative, cum ar fi:
- în ziua de 19 februarie 2009, d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU împreună cu
d-l. arh. Crişan Victor POPESCU, Preşedintele şi Preşedintele delegat al Registrului
Urbaniştilor din România, au participat la dezbaterea organizată de către Comisia pentru
Administraţie Publică, Organizarea Teritoriului şi Protecţia Mediului a Senatului României,
având ca temă Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor în construcţii. La dezbatere au mai fost invitaţi reprezentanţii ai asociaţiilor
componente ale Registrului Urbaniştilor din România, ai structurilor asociative ale
administraţiei publice locale, precum şi ai Ministerului Mediului şi Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei.
Reprezentanţii Registrului Urbaniştilor din România au prezentat observaţii cu privire la acest
proiect de lege, care în parte au fost însuşite;
- au fost transmise d-lui senator Petru FILIP, preşedintele Comisiei pentru
Administraţie Publică, Organizarea Teritoriului şi Protecţia Mediului a Senatului României
propunerile Registrului Urbaniştilor din România de reformulare a Art. 36 alin. (2), referitor
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la funcţia de arhitect şef din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, propuneri de care s-a ţinut cont la
elaborarea Legii nr. 345/noiembrie 2009, care are ca obiect această reformulare;
- La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi nominalizarea
Registrul Urbaniştilor din România, d-l. arh. Crişan Victor POPESCU, Preşedinte delegat a
participat în GRUPUL DE LUCRU pentru elaborarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea
nr. 261/2009 şi în GRUPUL DE ANALIZĂ constituit în vederea stabilirii unui plan de măsuri
de eliminare şi/sau de simplificare a autorizaţiilor şi permiselor instituite prin acte normative
specifice, legate de lucrări de construcţii, pentru realizarea condiţionalităţii II din
Memorandumul de Înţelegere între Comunitatea Europeană şi România semnat la 23 iunie
2009
o Registrul Urbaniştilor din România a avut iniţiativa valorificării rezultatelor
concursului internaţional „BUCUREŞTI 2000”, desfăşurat în perioada 1995-1996. Astfel, a
fost organizate mai multe dezbateri profesionale, unde au participat membrii ai juriului
concursului (d-l. arh. Alexandru BELDIMAN, d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE,
d-l. arh. Sorin GABREA, d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, d-l. arh. Crişan Victor
POPESCU), precum şi d-na drd. arh. Anca GINAVAR, Director General al Direcţiei
Generale de Dezvoltare Teritorială din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,
d-l. arh. Gheorghe PĂTRAŞCU, Arhitect Şef al Capitalei, d-na arh. Ileana TUREANU,
vicepreşedinte al Comisiei Profesionale, d-l. conf. dr. arh. Vasile MITREA, Preşedintele
Comisiei Profesionale, d-l. arh. Serban POPESCU-CRIVEANU, preşedintele Coolegiului de
redacţie al revistei „URBANISMUL- serie nouă”, etc.
În urma analizei efectuate s-a propus înfiinţarea unui Comitet de iniţiativă pentru
valorificarea rezultatelor concursului, precum şi delimitarea zonei. A fost făcut un demers la
Ambasada Republicii Federale Germania în România prin care Registrul Urbaniştilor din
România a solicitat sprijinul de a ne facilita contactarea echipei de profesionişti germani care
au condus operaţiunea de reconstrucţie a zonei centrale a oraşului Berlin, posibilitatea de a-i
invita la Bucureşti, pentru a susţine o conferinţă profesională prin care să ne facă cunoscute
etapele parcurse, termenii de referinţă în plan instituţional, economic, financiar şi tehnic,
precum şi legislaţia specifică care a contribuit la succesul operaţiunii urbanistice. Acest
demers este legat de faptul că Primăria Municipiului Bucureşti intenţionează să dezvolte
proiecte semnificative de regenerare şi dezvoltare urbană, în zonele reprezentative ale
Capitalei. S-a primit un răspuns pozitiv, dar din diferite motive conjuncturale, acţiunea a fost
amânată.
o În M.O. PARTEA I nr. 577 din 13 august 2010 au fost publicate REGULAMENT
PRIVIND DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE
DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM şi REGULAMENTUL REFERITOR
LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie a.c. în baza avizului nr.
45278/E.U./19.07.2010 emis de Ministerul Dezvoltării şi Turismului.
La elaborarea regulamentelor s-au avut în vedere prevederile DIRECTIVEI
2006/123/CE PRIVIND SERVICIILE ÎN CADRUL PIEŢEI INTERNE, problemele legate de
titlul oficial de calificare, de acordarea dreptului de semnătură ţinând cont de noul tip de
diplomă ce apare în formula Bologna, de principiul specializării interdisciplinare, al
diferenţierii dreptului de semnătură, al diferenţierii între coordonarea elaborării întregii
documentaţii şi responsabilitatea privind elaborarea unei părţi din documentaţii, de obţinerea
dreptului de semnătură de către profesioniştii care provin dintr-un stat membru al Uniunii
Europene, al Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Europene, etc.
o În zilele de 28-29 mai 2010, în Şumuleu-Ciuc, jud. Harghita a avut loc ATELIERUL
DE LUCRU AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ a REGISTRULUI URBANISTILOR DIN
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ROMANIA. In organizarea atelierului, Registrul Urbanistilor din Romania a beneficiat de
sprijinul Consiliului Judeţean Harghita şi al Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc.
La atelier au fost invitaţi membrii Comisiei de disciplină, profesionişti în domeniuurbanişti, arhitecţi, ingineri, geografi, care, prin activitatea desfăşurată în mediul universitar, în
administraţia publică centrală şi locală precum şi în firme private, contribuie la planificarea,
proiectarea şi dezvoltarea teritoriului şi a localităţilor. Participanţii au considerat interesante
prezentările şi au multumit organizatorilor pentru efort, manifestându-şi speranţa ca vor mai fi
organizate astfel de evenimente utile în practica profesională. După închiderea lucrărilor s-au
primit mesaje de aprecire a organizării şi desfăşurarii evenimentelor, fapt ce ne dă curaj pentru
organizarea şi a altor întâlniri similare.
o O preocupare importantă a Consiliului Superior a fost şi cea legată de elaborarea
PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ. Deşi prin O.G. nr.
109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, Registrul
Urbaniştilor din România este desemnat ca autoritate competentă pentru profesia de urbanist,
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare, îndeosebi cu precizările cuprinse în OUG nr. 7/2011, trebuie să constituie suportul
acestui program, impunând reconsiderarea măsurilor deja stabilite.
Registrul Urbaniştilor din România a solicitat, încă de la începutul lunii iunie 2010,
prefecturilor şi consiliilor judeţene să transmită situaţia persoanelor care ocupă postul de
arhitect şef şi specializările acestora. Întrucât fie nu s-a primit raspuns, fie nu au fost transmise
toate datele solicitate şi acţiunea trebuie finalizată, Consiliul Superior a hotărât să fie
implicate şi birourile teritoriale ale Registrului Urbaniştilor din România. Astfel, Biroul
teritorial al regiunii nord-est de dezvoltare, cu sediul la Iaşi, a preluat şi Regiunea sud-est de
dezvoltare, Biroul teritorial al regiunii nord-vest, cu sediul la Cluj-Napoca, a preluat şi
Regiunea centru de dezvoltare, iar Regiunea vest de dezvoltare, cu sediul la Timişoara, a
preluat şi Regiunea sud-vest de dezvoltare. Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România
prelucrează datele primite de la Regiunea sud de dezvoltare, Bucureşti şi Ilfov.
O D-nele arh. Mirela DIDĂ, preşedinte al Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţ din
România şi drd. arh. Simona Elena MUNTEANU, preşedinte al Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de
Judeţ din România au prezentat o propunere de REGULAMENT PRIVIND ATRIBUŢIILE,
RĂSPUNDERILE ŞI DREPTURILE
ARHITECTULUI ŞEF PRECUM ŞI
FUNCŢIONAREA ŞI ORGANIZAREA INSTITUŢIEI ARHITECTULUI ŞEF.
Pentru ca regulamentul să fie aprobat prin act normativ, este necesar ca Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului să emită un ordin de ministru pentru constituirea unui
grup de lucru alcătuit din toţi actorii implicaţi. S-a propus solicitarea de nominalizări de la
toate autorităţile competente reprezentative pentru ca acest grup de lucru să lucreze la
elaborarea regulamentului, care să fie corelat cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, cu Legea salarizării unice şi cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare.
S-a propus ca Registrul Urbaniştilor din România să transmită propunerea de
regulament care să constituie bază de lucru pentru grupul de lucru ce va fi nominalizat prin
ordin de ministru.
o METODOLOGIA
PRIVIND
EFECTUAREA
STAGIULUI
PENTRU
DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE
AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM a fost discutată în şedinţele
Consiliului Superior, a fost adoptată şi trebuie completată cu anexele legate de Caietul de
stagiu.
o În cadrul şedinţelor de Consiliu Superior din septembrie şi noiembrie 2010 a fost
supusă discuţiei şi propunerea de REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE
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A COMISIEI DE EXAMINARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE
SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI
DE URBANISM, care după ce a fost completată a fost supusă atenţiei cabinetului de
avocatură care asigură asistenţa juridică a Registrului Urbaniştilor din România şi în formă
finală a fost adoptată.
o D-l. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial al Registrului
Urbaniştilor din România în Regiunea Nord- Est de Dezvoltare a întocmit propunerea de
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIROURILOR TERITORIALE
ALE REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA pe marginea căreia s-au purtat
discuţii în baza cărora s-au făcut corecţii şi completăridupă care regulamentul a fost aprobat.
Toate propunerile de regulamente au fost postate pe site-ul www.rur.ro, în vederea
comentării şi completării de către membrii Registrului Urbaniştilor din România (ANEXA
4.).
La solicitarea Direcţiei Generale de Dezvoltare Teritorială din cadrul
MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI, Registrul Urbaniştilor
din România a transmis observaţii şi recomandări privind „METODOLOGIA de informare şi
consultare a publicului la activităţile de amenajarea teritoriului şi de
urbanism”,”REGULAMENTUL cadru pentru amplasarea mijloacelor de publicitate în
municipii şi oraşe”, „ORDONANŢĂ privind măsuri de creştere a calităţii arhitecturalambientale a cadrului urban construit” şi „LEGEA serviciului de administrare a domeniului
public şi privat al unităţilor administrativ- teritoriale”.
o D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România, reprezentantul instituţiei în grupul de lucru interministerial privind
procesul de reformare a legislaţiei şi a procedurilor din domeniul amenajării teritoriului,
urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor, prezidat de către MINISTERULUI
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI a participat la întâlnirile reprezentanţilor
tuturor entităţilor chemate să se implice în această acţiune privind legislaţia din domeniu.
În planul disciplinar (reclamaţii, sesizări).
La Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România,pe parcursul anilor 2009- 2010,
în anul 2010 au fost înregistrate 32 de sesizări şi reclamaţii de către membri ai registrului sau
de către persoane care s-au considerat lezate prin soluşiile propuse în documentaţiile de
urbanism sau prin nerespectarea legislaţiei în domeniu. Acestea au fost analizate şi
soluţionate, unele de către Comisia de disciplină, altele şi prin consultarea Cabinetelor de
avocatură angajate pentru asistenţă juridică. În unele cazuri a fost necesară informarea noastră
la firmele respective sau la autorităţile administraţiilor publice locale. În mai multe sutuaţii a
rezultat că vina o poartă profesionistul care semna lucrarea, prin neglijenţă, omisiune de date,
utilizare greşită a informaţiei şi nepricepere. S-au identificat şi cazuri în care vina aparţinea
administraţiei publice locale, situaţii în care nu s-a putut interveni, registrul nefiind abilitat în
acest sens. În 4 cazuri s-a constatat că sesizarea nu era întemeiată.
Dintre cele mai dificile cazuri a fost sesizarea primită în 2009 de la o specialistă
înscrisă în Registrul Urbaniştilor din România care reclama utilizarea fără drept a ştampilei şi
semnăturii sale pe o documentaţie de urbanism, de către o membră a Ordinului Arhitecţilor
din România, Filiala Bucureşti. În prezenţa membrilor Comisiei de disciplină, a avocatului
Ioan Vladimir OLTEANU, consilier juridic al Registrului Urbaniştilor din România şi a
avocatului persoanei împotriva căreia a fost formulată sesizarea, au fost audiate părţile, care
au dat declaraţii scrise.
Întrucât persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea nu figurează în Registrul
urbaniştilor ca specialist cu drept de semnătură, fiind doar membru al Ordinului Arhitecţilor
din România- Filiala Bucureşti, comisia a apreciat că în cauză, competenţa efectuării
cercetării disciplinare şi aplicării unei sancţiuni revine Comisiei Teritoriale de Disciplină a
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Filialei O.A.R. Bucureşti. Având în vedere atât sesizarea formulată, cât şi declaraţiile părţilor,
comisia a constatat existenţa unor indicii temeinice, în sensul că o parte dintre aspectele
sesizate ar putea fi considerate infracţiuni, caz în care s-a impus înaintarea sesizării şi către
organele de urmărire penală.
Au fost emise 3 decizii de sancţionare, după cum urmează:
D-na arh. Mihaela GEORGESCU din Bucureşti (specialist cu drept de
semnătură D şi E) care a primit sancţiunea de suspendare a dreptului de semnătură pentru
documentaţii de urbanism pe o perioadă de 6 luni în urma analizării sesizării privind PUZ
„GREENFIELD BĂNEASA“ – PUZ „Modificare PUZ – Aleea Teişani (Tarlaua nr. 468) –
Pădurea Pusnicu – Pădurea Băneasa, sector 1“, beneficiar: S.C. „IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR“ S.A., a depus ştampila şi certificatele aferente în ziua de 26 iulie a.c.,
solicitând în scris şi renunţarea la dreptul de semnătură.
D-l. arh. Nicolae DINU din Bucureşti (specialist cu drept de semnătură
acordat de către Registrul Urbanistilor din Romania, D şi E), care a primit sancţiunea de
suspendare pe o perioadă de 6 luni a dreptului de semnătură pentru documentaţii de urbanism,
în urma analizării sesizării privind PUD– locuinţe colective, strada Zborului nr. 11, sector 3,
Bucureşti, a depus ştampila şi certificatele aferente în ziua de 22 iulie a.c.
În urma autosesizării Comisiei de disciplină a Registrului Urbaniştilor din
România cu privire la calitatea necorespunzătoare a variantei preliminare a „PUG –
Municipiul Focşani“ şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, afişate pe siteul Primăriei Municipiului Focşani, precum şi a atitudinii neglijente şi neprofesionale, în urma
căreia aceste documentaţii au devenit publice, d-l arh. Marius ALBIŞOR, din Bucureşti,
specialist cu drept de semnătură B D E F6 G5 G6, a fost invitat la o discuţie profesională în
cadrul prezentei şedinţe a Consiliului Superior.
În urma discuţiilor, Consiliul Superior a hotărât, în conformitate cu prevederile
Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din
România, Art. 9, alin. (6), sancţionarea disciplinară a d-lui arh. Marius ALBIŞOR (specialist
cu drept de semnătură B D E F6 G5 G6), cu avertisment scris.
În planul activităţii Birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale constă în asigurarea reprezentării Registrului
Urbaniştilor din România în relaţiile din teritoriul arondat, transpunerea în teritoriul arondat a
hotărârilor Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, coordonarea întregii
activităţi a Registrului Urbaniştilor din România în judeţele componente ale regiunii de
dezvoltare, susţinerea activităţii profesionale a specialiştilor cu drept de semnătură, sprijinirea
activităţii administraţiei publice locale în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului,
analizarea dosarelor depuse în vederea dobândirii dreptului de semnătură şi emiterea avizului
favorabil în vederea analizării acestora de către Comisia de examinare, deplasări în teritoriu,
având ca scop întâlniri cu reprezentanţii administraţiei locale (preşedinţi de consiliu, primari,
arhitecţi şefi), specialişti din domeniu pentru urmărirea documentaţiilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului, a situaţiei achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură,
etc.
În şedinţa Consiliului Superior din data de 24 iunie 2010 s-a hotărât ca Biroul teritorial
al regiunii nord-est de dezvoltare, cu sediul la Iaşi, să preia şi Regiunea sud-est de dezvoltare
(răspunde de judeţele Iaşi, Vaslui, Bacău, Neamţ, Suceava, Botoşani, Vrancea, Galaţi, Tulcea,
Brăila, Buzău, Constanţa), Biroul teritorial al regiunii nord-vest, cu sediul la Cluj-Napoca, să
preia şi Regiunea centru de dezvoltare (răspunde de judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud,
Maramureş, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Alba, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu), iar
Regiunea vest de dezvoltare, cu sediul la Timişoara, să preia şi Regiunea sud-vest de
dezvoltare (răspunde de judeţele Arad, Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt,
Vâlcea). Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România preia datele primite de la
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Regiunea sud de dezvoltare, Bucureşti şi Ilfov (judeţele Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu,
Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, precum şi municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov).
Activitatea birourilor teritoriale se regăseşte pe site- ul www.rur.ro.
o Cluj-Napoca.
- În data de 9 iunie 2009 a avut loc vernisajul expoziţiei PREMIILE EUROPENE DE
URBANISM, eveniment la care, din partea Registrul Urbaniştilor din România au luat parte
d-l. arh. Crişan Victor POPESCU, Preşedinte delegat şi d-na arh. Ileana TUREANU, purtător
de cuvânt.
- În ziua de 11 octombrie 2009, a avut loc conferinţa „Deziderate ale locuirii urbane în
România” organizată de Biroul Teritorial Cluj în cadrul „FESTIVALULUI ARHITEXT
TROPISME”, la care au participat, cu prezentări, din partea Consiliului Superior, d-nii prof.
dr. arh. Constantin ENACHE, d-l. conf. dr. arh. Tiberiu FLORESCU, d-l. conf. dr. arh. Vasile
MITREA, d-l. dr. geograf Bogdan SUDITU.
o Iaşi.
- În data de 21 mai 2009 a fost deschiderea oficială a activităţii biroului, prin
vernisarea expoziţiei PREMIILE EUROPENE DE URBANISM, eveniment la care au luat
parte, din partea Registrul Urbaniştilor din România, d-l. dr. geograf Bogdan SUDITU,
director general adjunct Direcţia Generală de Dezvoltare Teritorială din cadrul
MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI (M.D.R.L.), membru al
Consiliului Superior şi d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv al Registrului
Urbaniştilor din România.
- În perioada 17- 28 august 2009, a fost deschisă la Iaşi, în organizarea Biroului
Teritorial al Registrul Urbaniştilor din România, împreună cu Biroul Teritorial al Uniunii
Arhitecţilor din România şi filialei locale a Ordinului Arhitecţilor din România, Expoziţia de
urbanism.
- Biroul teritorial Iaşi intenţionează editarea unui catalog având ca temă cele două
expoziţii.
- A fost demarat un ciclu de întâlniri profesionale pe diverse teme, cu specialiştii din
zonă, intitulat „STAREA ORAŞULUI”, prima având ca temă „clădirile înalte”, următoarea
fiind „spaţiul public”.
- În permanenţă se fac deplasări în teritoriu, având ca scop întâlniri cu reprezentanţii
administraţiei locale (preşedinţi de consiliu, primari, arhitecţi şefi), specialişti din domeniu
pentru urmărirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, a situaţiei achitării
tarifului de exercitare a dreptului de semnătură, etc.
o Timişoara.
- Expoziţia PREMIILE EUROPENE DE URBANISM - „EU AWARDS EXIBITION
2008” a fost deschisă la Timişoara, în perioada 5- 15 iulie 2009, în organizarea Biroului
Teritorial al Registrul Urbaniştilor din România, împreună cu Facultatea de Arhitectură din
cadrul Universităţii Politehnice Timişoara.
- Participarea la seminarul URBANISM ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ care a avut
loc joi 22 octombrie 2009, la sediul Ministerului Dezvoltării şi Locuinţei, în organizarea
M.D.R.L. în colaborare cu Ministerul olandez al Locuinţei, Planificării Teritoriale şi
Mediului, cu sprijinul Primăriei Timişoarei şi al Biroului Teritorial Vest al Registrului
Urbaniştilor din România.
- Toate birourile teritoriale au organizat întâlniri cu autorităţile publice din regiunea
respectivă de dezvoltare, întâlniri cu specialiştii pentru discutarea unor documentaţii de
urbanism şi amenajarea teritoriului, etc.
- Consiliul Superior a hotărat ca începând cu data de 1 octombrie 2009, în cazul
dosarelor primite din zone în care funcţionează Birouri teritoriale ale Registrului Urbaniştilor
din România, atestarea dreptului de semnătură să fie condiţionată de existenţa avizului
favorabil al respectivului Birou Teritorial.
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Participările Registrului Urbaniştilor din România la reuniunile şi acţiunile
organizate de către Consiliului European al Urbaniştilor (ECTP-CEU).
o În perioada 15-16 mai 2009, datorită indisponibilităţii de ultim moment a d-lui
prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, preşedinte al Registrului Urbaniştilor din România, dl lector univ. drd. arh. Liviu IANAŞI a participat la reuniunea de primăvară a C.E.U. de la
Bruxelles.
o D-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, membru al Comisiei
de examinare, în urma vizitei din luna decembrie 2008 la Atena, pentru o prezentare a
Registrului Urbaniştilor din România, asociaţie profesională considerată model de organizare
în cadrul C.E.U., a primit diploma de membru de onoare al Asociaţiei Naţionale a
Urbaniştilor din Grecia.
o La solicitarea Consiliului European al Urbaniştilor, Registrul Urbaniştilor din
România a nominalizat pe d-l. asistent univ. urb. Mihai ALEXANDRU să participe la şcoala
de vară din perioada 6-12 septembrie 2009 la Exter University, unde a luat parte la diverse
tipuri de activităţi, cum ar fi vizite de studiu, conferinţe, prelegeri pe diverse teme. Tema
prelegerii participantului român în cadrul secţiunii „International showcase” a fost „Bucureştidezvoltare urbană şi politici de transport”.
o D-l prof. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România a participat atât la reuniunea de primăvară a C.E.U. care a avut loc la EdinburgMarea Britanie în perioada 19-20 mai 2010, cât şi la cea de toamnă, care a avut loc la
Bruxelles, în perioada 15- 16 noiembrie 2010.
o La ambele reuniuni, România a fost prezentă prin luări de cuvânt şi referate pe
probleme, care au fost primite cu interes, la ultima întâlnire fiind prezentat şi ultimul număr,
nr. 7-8 al revistei „URBANISMUL- serie nouă”, cu tema Momente de urbanism românesc.
Publicaţia s-a bucurat de unanimă apreciere, pentru conţinut şi dedicaţia faţă de sărbătorirea
centenarului urbanismului european.
C.E.U. întocmeşte un studiu referitor la profesiune, circulaţia diplomelor şi formaţia în
domeniu, România fiind considerată ţară pilot pentru modul în care este gestionată
profesiunea.. În cadrul C.E.U., în şedinţa consacrată aniversării a 100 de ani de urbanism
european, în întrunirea de la Atena, s-au identificat trei moduri de gestionare a profesiei de
urbanist şi anume: gestionare privată- prin intermediul organizaţiilor profesionale şi obşteşti;
gestionare de stat- prin intermediul ministerului de resort şi gestionare mixtă- adică privată şi
de stat, în cadrul căreia intră şi România. Există câteva ţări în care nu s-a pus încă problema
gestionării profesiei, ca de exemplu Grecia.
Cu această ocazie s-au identificat trei sisteme de formaţie, luând în considerare
formaţia specializată pentru urbanist, care în unele ţări nu există. S-a dovedit preferinţa pentru
formaţia mixtă, ca cea din România, cu formaţie pe domeniu (Facultatea de Urbanism a
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „ION MINCU”) la care se adaugă o formaţie la nivel
de Master, la care au acces şi alte profesiuni cu formaţie iniţială de licenţă.
Cooperare şi parteneriat cu instituţii publice sau cu alte persoane juridice care îsi
desfaşoară activitatea în domeniul amenajarii teritoriului şi al urbanismului.
o În toate structurile organizatorice ale Registrului Urbaniştilor din România au
fost implicaţi specialişti şi profesionişti cu reputaţie profesională recunoscută, din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, ai Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din
România, ai Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"din Bucureşti, ai Asociaţiei
Arhitecţilor Şefi de Judeţe, ai Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Municipii, ai Ordinului
Arhitecţilor din România şi ai altor organizaţii profesionale care au manifestat întreaga
disponibilitate în susţinerea Registrului Urbaniştilor din România.
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o Încă de la înfiinţare, Registrul Urbaniştilor din România a fost sprijinit de catre
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei/ ministerul Dezvoltării Regionale şi
turismului.. Colaborarea dintre cele două instutuţii s-a conturat în acţiuni de interes comun în
sensul susţinerii activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului.
o În spiritul vechii colaborări cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion
Mincu", reamintim PREMIILE EUROPENE DE URBANISM - „EU AWARDS EXIBITION
2008”, expoziţie organizată de către Registrul Urbaniştilor din România şi găzduită, timp de
o saptămână (18-25 martie 2009), în spaţiul de expunere de la parterul universităţii, lansări ale
publicaţiei URBANISMUL- serie nouă în cadrul aceluiaşi spaţiu.
o Avem o foarte bună colaborare cu Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din
România şi Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Municipii din România, asociaţii constituiente ale
Registrul Urbaniştilor din România.
o Registrul Urbaniştilor din România a fost invitat şi reprezentat la toate ediţiile
Conferinţei Nationale Urban Concept.

o În 2009, la invitaţia CNR ICOMOS, reprezentanţii Registrului Urbaniştilor din
România (d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedinte, d-l. conf. univ. dr. arh.
Vasile MITREA, Preşedinte Comisie Profesională şi d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR,
director executiv) au participat la masa rotundă cu tema „Perfecţionarea sistemelor de
atestare în arhitectură, urbanism şi protejarea monumentelor în vederea creşterii
responsabilităţii şi contribuţiei profesioniştilor din aceste domenii în protejarea
patrimoniului”, organizată cu sprijinul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „ION
MINCU” la Centrul de Studii Arhitectural Urbane. În încheiere, participanţii au încheiat o
minută.
Activităţi de promovare ale Registrului Urbaniştilor din România prin imagine şi
comunicare.
o Publicaţii.
- Ne-a bucurat apariţia numărului 2, având ca titlu „Satul ca peisaj cultural” şi a
numărului 3, „Bucureşti- 550 ani” ale publicaţiei de specialitate „URBANISMUL- serie
nouă”.
În general, lansările noilor numere au fost organizate ca eveniment.
- Lansarea numărului 2 s-a făcut la la „Clubul Ţăranului”, din incinta
Muzeului Ţăranului Român, urmată de dezbaterea cu tema „Bucureştiul, micul ce? – Clădiri
înalte în Bucureşti”.
- Lansarea nr. 3 al revistei „URBANISMUL-serie nouă”, număr dedicat celor 550 ani
de atestare documentară a capitalei a avut loc în seara zilei de 17 sepembrie 2009, la Hotel
HILTON Athenee Palace, în organizarea Primăriei Municipiului Bucureşti şi a Registrului
Urbaniştilor din România, urmată de o dezbatere legată de Bucureşti.
În anul 2009 publicaţia a fost trimisă consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi ale
comunelor mai mari.
- În ziua de 22 aprilie 2010 la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „ION
MINCU” a avut loc lansarea numarului 4 al revistei „URBANISMUL- serie nouă”, având ca
temă „Poli de creştere în România”.
- În luna august 2010 a fost editat numărul 6-7 al revistei având ca temă „Dobrogea şi
litoralul”.
- Nr. 7-8 al revistei „URBANISMUL- serie nouă”, cu tema „Momente de urbanism
românesc”, a fost lansat la Alba Iulia şi prezentat la reuniunea de toamnă a C.E.U., unde a
intrunit unanime aprecieri..
o Expoziţii.
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- În perioada16- 26 ianuarie 2009, a fost deschisă la Suceava, din iniţiativa d-lui arh.
Niculae PENTILESCU, preşedinte filială Ordinul Arhitecţilor din România şi membru al
Registrului Urbaniştilor din România, Expoziţia de urbanism cuprinzând panourile expoziţiei
omonime deschisă la Bucureşti cu ocazia primei Conferinţe Naţionale a Urbaniştilor din
România, din toamna anului 2008.
- În perioada18- 25 martie 2009, în organizarea Registrul Urbaniştilor din România,
împreună cu Consiliul European al Urbaniştilor (ECTP-CEU) şi Universităţii de Arhitectură
şi Urbanism „ION MINCU”, în sălile expoziţionale ale universităţii, a fost deschisă expoziţia
PREMIILE EUROPENE DE URBANISM - „EU AWARDS EXIBITION 2008”.
- În perioada 23 martie- 3 aprilie 2009, a fost deschisă la Brăila, în organizarea
Consiliului Judeţean Brăila şi a Registrului Urbaniştilor din România, Expoziţia de urbanism
cuprinzând panourile expoziţiei omonime deschisă la Bucureşti cu ocazia primei Conferinţe
Naţionale a Urbaniştilor din România, din toamna anului 2008.
- Aceeaşi expoziţie a fost deschisă în perioada 6-27 mai 2009 la Târgovişte, în
organizarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi a Registrului Urbaniştilor din România.
- Expoziţia PREMIILE EUROPENE DE URBANISM - „EU AWARDS EXIBITION
2008” a fost deschisă la Iaşi, în perioada 20- 26 mai 2009, în organizarea Biroului Teritorial
al Registrul Urbaniştilor din România, împreună cu Biroul Teritorial al Uniunii Arhitecţilor
din România.
- Expoziţia PREMIILE EUROPENE DE URBANISM - „EU AWARDS EXIBITION
2008” a fost deschisă la Cluj-Napoca, în perioada 9- 23 iunie 2009, în organizarea Biroului
Teritorial al Registrul Urbaniştilor din România, împreună cu Biroul Teritorial al Uniunii
Arhitecţilor din România şi a Primăriei Consiliului Local Cluj-Napoca.
- Expoziţia PREMIILE EUROPENE DE URBANISM - „EU AWARDS EXIBITION
2008” a fost deschisă la Timişoara, în perioada 5- 15 iulie 2009, în organizarea Biroului
Teritorial al Registrul Urbaniştilor din România, împreună cu Facultatea de Arhitectură din
cadrul Universităţii Politehnice Timişoara.
- În perioada 5-15 iunie 2009, a fost deschisă la Oradea, în organizarea Registrului
Urbaniştilor din România, a Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Municipii din România, a
Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Oradea şi a filialei locale a Ordinului Arhitecţilor
din România, Expoziţia de urbanism.
- În perioada 17- 28 august 2009, a fost deschisă la Iaşi, în organizarea Biroului
Teritorial al Registrul Urbaniştilor din România, împreună cu Biroul Teritorial al Uniunii
Arhitecţilor din România şi filialei locale a Ordinului Arhitecţilor din România, Expoziţia de
urbanism.
o „Jubileu- 100 ani urbanism în România”- evenimente organizate în
contextul programului C.E.U. „Celebration of the Century of Spatial Planning in
Europe”.
Evenimentele au fost organizate atât în Bucureşti, cât şi în ţară, după cum urmează:
BUCUREŞTI:
- EXPOZIŢIA DE PROIECTE A PROGRAMELOR DE MASTER PROMOŢIA 2010Sala de expoziţii U.A.U.I.M., 15- 29 oct. a.c;
- atelier de lucru româno-german (M.D.R.T.+R.U.R.+ G.T.Z.): “RESPONSABILITĂŢI,
INSTRUMENTE, COMPETENŢE PARTAJATE PENTRU REGENERAREA URBANĂ”- Sala
Consiliu M.D.R.T., 12 oct. a.c.;
- colocviu şi masă rotundă (R.U.R.+ U.A.U.I.M.+ Primăria Municipiului Bucureşti):
„BULEVARDUL ÎN ORAŞUL EUROPEAN, MODELUL URBAN STRUCTURANT,
VIABILITATEA LUI AZI, MODERNIZAREA BUCUREŞTIULUI”- Hotel Majestic, 14- 15 oct.
a.c.;
- expoziţia de proiecte studenţeşti (U.A.U.I.M.+ T.U.Wiena+ Institute for Culture
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Science+ Ö.B.B. Austrian Federal Railways Immobilien GmbH+ IMMOEASTIMMOFINANZ)- „UTOPIA AGAINST REALITY”- sala de expoziţii U.A.U.I.M., 15- 29 oct.
a.c.;
- simpozion (U.A.U.I.M.+ T.U.Wiena+ Institute for Culture Science+ Ö.B.B. Austrian
Federal Railways Immobilien GmbH+ IMMOEAST-IMMOFINANZ)- „CONFLICTS OR
TENSIONS IN URBAN DESIGN”- Sala de Consiliu U.A.U.I.M., 15 oct. a.c.;
- MASTER BOLOGNA „ANUL 1”- expoziţia de proiecte a programelor de master
Bologna promoţia 2010 - U.A.U.I.M.- 5- 29 oct. a.c., cu decernarea premiilor de excelenţă
pentru diplomele de urbanism de către Registrul Urbaniştilor din România- 27 oct. a.c.- sala
de expoziţii U.A.U.I.M.;
- expoziţie (U.A.U.I.M.+ Societatea Antroposofică România+ Departamentul de
Arhitectura al Secţiunii de Arte Vizuale „Goetheanum”, Dornach, Elveţia)- „ARHITECTURA
TRANSFORMĂRII - ARHITECTURA ORGANICA ÎN LUME”- sala de expoziţii U.A.U.I.M.
1- 18 nov. a.c.;
- conferinţă dipl. arch. SIA Luigi Fiumara KUBA - „NAŞTEREA ARHITECTURII
ORGANICE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX” (U.A.U.I.M.+ Forumul International “Man
and Architecture”) - U.A.U.I.M. Sala „Frescelor”, 1 nov. a.c.;
- conferinţă dipl. arch. SIA Luigi Fiumara KUBA „RĂSPÂNDIREA MONDIALĂ ŞI
EVOLUŢIA ARHITECTURII ORGANICE PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE”-(U.A.U.I.M.+
Forumul International “Man and Architecture”) - U.A.U.I.M. Sala „Frescelor”, 1 nov. a.c.;
- lansarea cărţii ”Bucureşti, de la sat la metropolă" de Giuseppe Cina, tipărită la Editura
“Capitel”, în cadrul Târgului Internaţional Gaudeamus- lector univ. drd. arh. Georgeta GABREA,
directorul editurii- 21 nov. a.c., lansată ulterior şi în cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Conferinţei Naţionale
Urban Concept cu tema „Dezvoltare urbană modernă în România” organizată de Agenţia OSC la Poiana Braşov,
în perioada 26-28 noiembrie a.c.

BIROURI TERITORIALE:
Cluj-Napoca:
- CENTENAR URBANISTIC CLUJEAN- 27-29 octombrie a.c., conferinţă şi expoziţie
de fotografie, în organizarea Biroul Teritorial + Centrul de Informare Turistica Cluj-Napoca +
Societatea de Cultură Maghiară din Transilvania- galeriile „Bastionul Croitorilor”
Iaşi:
- URBANISM ŞI DEZVOLTARE- 5 noiembrie a.c., masa rotunda
Sediu OAR/UAR Iaşi în organizarea Biroului Teritorial Iaşi +OAR (Filiala Iaşi - Vaslui) şi
Asociaţia Arhitecţilor- UAR (Filiala Iaşi)
- CENTENAR URBANISM- 08-18 noiembrie a.c., expoziţie proiecte de urbanism din
Regiunea de Dezvoltare 1 "Nord-Est", la Galeriile de Arta "DANA", în organizarea Biroului
Teritorial Iaşi + Asociaţia Arhitecţilor - UAR (Filiala Iaşi)
- 100 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA PRIMEI ORGANIZAŢII PROFESIONALE A
URBANIŞTILOR ÎN EUROPA- 12 noiembrie a.c., lansarea numărului 3(4) al revistei
REPERE şi dezbatere- la Sediu OAR şi UAR Iaşi, în organizarea Biroului Teritorial + OAR
(Filiala Iaşi - Vaslui) + Asociaţia Arhitecţilor - UAR (Filiala Iaşi)
Timişoara:
- REGENERARE URBANA INTEGRATA- 29 octombrie a.c., atelier de lucru românogerman la Primăria Municipiului Timişoara, în organizarea MDRT+ RUR+ GTZ
(Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - Timişoara) + Primăria Municipiului
Timişoara
- CREŞTEREA ORGANICA, O CALE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA- 815noiembrie a.c., expoziţie şi lansare de carte la Facultate de Arhitectura Timişoara, în
organizarea Biroului Teritorial Timişoara+ FA-UP”TV”+ Fundaţia “Rubin”.
În organizarea Consiliului Judeţean Alba, a Asociaţiei Arhitecţilor şefi de Judeţe din
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România, a Registrului Urbaniştilor din România şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, în perioada 4-7 nov. a.c. a fost organizată la Alba Iulia conferinţa „PEISAJ:
CONŞTIINŢĂ COLECTIVĂ ŞI PARTICIPARE”. În cadrul evenimentului, la „Traseul celor 3
fortificaţii” a fost lansat nr. 7-8 al revistei „URBANISMUL- serie nouă”.În ziua de 22 aprilie
a.c. la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „ION MINCU” a avut loc lansarea numarului
4 al revistei „URBANISMUL- serie nouă”, având ca temă „Poli de creştere în România”.
- În luna august a.c. a fost editat numărul 6-7 al revistei având ca temă „Dobrogea şi
litoralul”.
- Nr. 7-8 al revistei „URBANISMUL- serie nouă”, cu tema „Momente de urbanism
românesc”, a fost lansat la Alba Iulia şi prezentat la reuniunea de toamnă a C.E.U., unde a
intrunit unanime aprecieri..
În planul economic.
- Consiliul Superior a avut permanent în vedere, în conformitate cu măsurile impuse
de către Guvern pentru instuţiile publice, reducerea corespunzătoare a cheltuielilor (inclusiv a
salariilor, indiferent de forma de angajare), în conformitate cu legislaţia în vigoare.
- Ca urmare a numeroaselor solicitări, au fost făcute modificări la tarifele de exercitare
a dreptului de semnătură. Hotărârea de aprobare a noilor tarife este postată pe site-ul
www.rur.ro, relevând o deosebire a lor şi o scădere a unora dintre ele.
- În continuare se constată că nu toate organismele autorităţilor publice locale şi
centrale cer, la înregistrarea solicitărilor de avizare, dovada achitării tarifului de exercitare a
dreptului de semnătură, deşi au fost trimise scrisori adresate conducerilor administraţiei
publice locale şi centrale, prin care s-a solicitat respectarea prevederilor legale.
Probleme care au fost antamate, dar care încă nu şi-au găsit o rezolvare:
- stimularea comentariului critic de urbanism prin dezbateri, studii de specialitate şi
publicaţii;
- convenţii de colaborare bilaterală sau multilaterală cu organizaţii similare din
interiorul sau din exteriorul ţării;
- organizarea concursurilor de urbanism, în acest sens fiind necesară finalizarea
regulamentului cadru;
- organizarea unor conferinţe şi ateliere de specialitate;
- definitivarea Codului deontologic al urbanistului pe baza celui european;
- definitivarea constituirii corpului de experţi tehnici extrajudiciari;
- consolidarea relaţiei dintre Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România şi
Registrul Urbaniştilor din România;
- reconsiderarea posibilităţii de asigurare profesională a specialiştilor înscrişi în
Registrul Urbaniştilor din România;
- stabilirea condiţiilor şi cadrului de acordare a premiilor anuale pentru studenţii
urbanişti, pentru realizarea lucrărilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi pentru
publicaţii;
- implicarea în acţiunile CEU privind starea profesiunii, formarea profesioniştilor şi
conectarea unor teme de interes european;
- examinarea posibilităţilor de relansare a interesului pentru activităţi cu caracter
economic al căror venit să fie realizat pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Registrului
Urbaniştilor din România;
- reevaluarea posibilităţilor de stimulare şi înregistrare a achitării tarifelor de exercitare
a dreptului de semnătură.
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PREŞEDINTE

Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU
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