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COMUNICAT

La data de 22 aprilie 2010, la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior, care a analizat următoarele:
1.- Comisia profesională: compoziţia şi configurarea subcomisiilor profesionale.
D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU, membră a comisiei profesionale, a prezentat
propunerile de compoziţie şi configurare rezultate în urma discuţiilor avute cu reprezentanţii celor trei
birouri teritoriale.
Consiliul Superior a aprobat propunerea ca d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU să
ocupe funcţia de vicepreşedinte al Comisiei profesionale, funcţie în care a fost desemnată să redacteze
până la şedinţa următoare configurarea şi compoziţia comisiei, pe baza propunerilor primite.
În urma solicitărilor primite de la membrii Consiliului Superior, d-l. conf. dr. arh. Vasile
MITREA a consimţit să ocupe în continuare funcţia de preşedinte al Comisiei profesionale.
2.- Consolidarea relaţiei dintre Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România şi
Registrul Urbaniştilor din România.

D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Consiliului Superior şi al
A.P.U.R.- lui a prezentat situaţia actuală a acestei asociaţii profesionale, situaţia ei economică
dezastruoasă datorată neplăţii cotizaţiilor de către membrii.
A fost amintit faptul că iniţial, urbaniştii români au fost reprezentaţi în Consiliului
European al Urbaniştilor de către Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România, iar în
noiembrie 2007, la adunarea generală a urbaniştilor europeni de la Nicosia-Cipru, s-a hotărât ca
Registrul Urbaniştilor din România să fie membru cu drepturi depline, astfel ca România să fie
reprezentată de către A.P.U.R. şi R.U.R., avându-se în vedere şi faptul că A.P.U.R. neavând
venituri, nu are posibilitatea de plată a contribuţiilor băneşti.
În conformitate cu legislaţia actuală, este recomandat ca Asociaţia Profesională a
Urbaniştilor din România să organizeze examenele pentru dobândirea calităţii de expert tehnic
extrajudiciar în domeniu, în acest sens înscriindu-se propunerea de regulament pentru această activitate în
care se coroborează obligaţiile R.U.R.-ului cu cele ale A.P.U.R.-ului.

S-a apreciat ca necesară o discuţie asupra activităţii şi situaţiei financiare din ultimii ani a
A.P.U.R.-ului în vederea găsirii unor posibilităţi de revingorare, întrucât activitatea celor două
entităţi este legată intrinsec. La şedinţa următoare, d-l. lector univ. dr. arh. Andrei Traian
LUNCAN va întocmi un material legat de acest subiect.
3.- Obiective stabilite în şedinţa din 18 martie a.c.:
- Propunere REGULAMENT PRIVIND ATRIBUŢIILE, RĂSPUNDERILE ŞI DREPTURILE
ARHITECTULUI ŞEF ŞI FUNCŢIONAREA STRUCTURILOR DE SPECIALITATE DIN SUBORDINEA
ACESTUIA..
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D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, director general al Direcţiei Generale de
Dezvoltare Teritorială din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a prezentat discuţiile
pe această temă care au avut loc în cadrul reuniunii Arhitecţilor Şefi de Judeţe, care a avut loc cu
puţin timp în urmă în municipiul Bistriţa-Năsăud, unde a fost invitată să participe impreună cu
d-l. Ioan ANDREICA, Secretar de Stat în acelaşi minister.
La această reuniune a fost prezentată propunerea de regulament prezentată în ultimile
şedinţe ale Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România.
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. Se vor solicita 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 constatat că, în acest moment, rolul Arhitectului Şef este destul de neclar.
La reuniunea Arhitecţilor şefi de Judeţ s-a cerut ca în regulament să se precizeze rolul de
avizare tehnică în vederea coordonării intervenţiilor şi rolul de planificator.
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.
- Propunere de REGULAMENT REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
COMISIEI DE DISCIPLINĂ.
D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, preşedintele Comisiei de Disciplină.a prezentat propunerea
de regulament completată cu propunerile şi observaţiile din şedinţa trecută.
D-l. lector univ.dr. arh. Andrei Traian LUNCAN a prezentat observaţiile şi modificările pe care
le propune la regulament.
Consiliul Superior a aprobat propunerea de regulament şi a hotărât că poate fi postat pe site- ul
www.rur.ro, după introducerea şi a observaţiilor făcute în acestă şedinţă.

- Propuneri privind organizarea BIENALEI DE URBANISM.
Din cauza timpului înaintat, dl. lector univ. dr. arh. Andrei Traian LUNCAN va prezenta
materialul în şedinţa următoare.
- Informare cu privire la stadiul demersurilor privind dobândirea calităţii de expert tehnic
extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismul.
D-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin SÂRBU va prezenta în şedinţa următoare stadiul în care se
află acţiunea de organizare a examenului şi stabilirea tematicii pentru atribuirea calităţii de
experţi tehnici extrajudiciari din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, ca urmare a
colaborării cu d-na avocat Cerasela POPOVICI.
- Propunere REGULAMENT CADRU PENTRU ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE
URBANISM.
Din cauza lipsei de timp, materialul întocmit de către d-l. prof. dr. arh. Florin MACHEDON şi dna prof. univ. dr. arh. Mariana EFTENIE va fi prezentat în şedinţa următoare. Propunerea a fost difuzată
membrilor Consiliului Superior pentru eventuale observaţii.
Din acelaşi motiv se amână şi prezentarea propunerii de CONTRACT DE STAGIU şi CAIET DE
STAGIU, propuneri difuzate membrilor Consiliului Superior pentru eventuale observaţii.
- Propunere modificare REGULAMENT PRIVIND DOBÂNDIREA DREPTULUI DE
SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM
ŞI REGULAMENT REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA REGISTRULUI
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URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA în conformitate cu Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul
pieţei interne.
D-l. prof. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România,
ca urmare a solicitării d-nei drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, director general al Direcţiei

Generale de Dezvoltare Teritorială din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a propus
modificarea Art. 43 din Regulamentul privind dobandirea dreptului de semnatura pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, referitor la obligativitatea existenţei în
cadrul entităţii elaboratoare a unui specialist cu drept de semnătură, în calitate de coordonator,
pentru categoria respectivă de documentaţii, la încredinţarea elaborării documentaţiilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism, propunere aprobată de către Consiliul Superior.
4.- Informare privind activitatea birourilor teritoriale.

Activitate birourilor teritoriale (Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara) este prezentată pe site-ul
www.rur.ro.

5.- Diverse.

Atelierul de lucru al Comisiei de disciplină de la Şumuleu-Ciuc, judeţul Harghita, în
perioada 28-29 mai a.c.
- D-l. arh. Crişan Victor POPESCU, preşedinte delegat al Registrului Urbaniştilor din
România a făcut propunerea ca la lucrări să fie invitaţi cu prezentări- dezbateri d-l. Richard
NEWTON- arhitect Manchester Metropolitan University in England, Master University of
Pennsylvania, membru RLA, RIBA, ASLA (Problematica proiectelor de amenajări peisagistice
la University of Pennsylvania, Duke University in Durham, Hermann Park in Houston,
Ansamblul Brancuşi în Târgu Jiu) şi d-l. prof. univ. dr. arh. Mircea ENACHE, S.U.A., profesor
asociat la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ION MINCU Bucureşti (Urbanism
comparat). Propunerea a fost aprobată.
- D-na ec. Adriana Caliopi PILU, contabil şef al Registrul Urbaniştilor din România, a
prezentat Consiliului Superior rezultatul deplasării la locul de desfăşurare al atelierului.
Membrii Consiliului Superior au fost de acord cu cele prezentate (propuneri de
prezentări-dezbateri, loc de desfăşurare, capacitate sală, dotări, etc.).
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.
S-a hotărât deplasarea la reuniunea de primăvară a C.E.U. care va avea loc la EdinburgMarea Britanie în perioada 19-20 mai a.c. a d-lui prof. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele
Registrului Urbaniştilor din România, însoţit de d-l. lector univ. drd. Liviu IANAŞI, Secretar
General al Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din România.
Consiliul Superior a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la Şumuleu-Ciuc, după
închiderea lucrărilor Atelierului de lucru al Comisiei de disciplină, în ziua de 29 mai a.c.
În continuare, membrii Consiliului Superior s-au deplasat la Universitatea de Arhitectură şi

Urbanism ION MINCU Bucureşti, unde împreună cu colectivul de redacţie şi invitaţii, au
participat la lansarea numarului 4 al revistei „URBANISMUL- serie nouă”, având ca temă „Poli
de creştere în România”.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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