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COMUNICAT

La data de 30 septembrie 2010, la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str.
Tudor Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior, care a analizat următoarele:
1.- Informare privind examinarea profesioniştilor din domeniile conexe amenajării
teritoriului şi urbanismului, în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentaţii de
amenajarea teritoriului şi de urbanism.
D-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ, preşedintele delegat al Comisiei de examinare, a
prezentat rezultatul examenului susţinut de profesioniştii din domeniile conexe amenajării teritoriului şi
urbanismului, în data de 30 septembrie a.c.

Consiliul Superior a validat ca specialişti din domeniile conexe amenajării teritoriului şi
urbanismului, cu drept de semnătură, atestaţi de către Comisia de examinare, pe următorii:
conf. univ. dr. sociolog POLEDNA R. Rudolf - Cluj
ing. TOADERE I. Mihaela Teodora – Bihor
ing. BOŢIC Gh. Ştefan Eliade – Suceava
ing. BĂNCESCU V. Vasilica - Suceava
ing. CÎŞLARU Gh.. Cristina - Iaşi
ing. MELNIC V. Emilia - Iaşi
ing. BEŞCHEA I. Andrei – Iaşi
ing. PERJU M. Tudor - Iaşi
ing. POPA N. Vlad Ionuţ - Bacău
ing. GROZA L. Maria Livia – Timiş
ing. ROVENŢA C. Rodica – Teleorman
ing. MEREU C. S. Corina – Dâmboviţa
ing. PĂTRAŞCU C. Cristina Mirela – Prahova
ing. GARCUŞA B. Camelia – Bucureşti
ing. CAZACU A. Amelia – Bucureşti
dr. geograf ZAMFIR F. Daniela – Ilfov
prof. univ. dr. geograf TĂLÂNGĂ Şt. Cristian - Bucureşti
prof. univ. dr. geograf BRAGHINĂ Şt. Cristian – Bucureşti
dr. geograf PEPTENATU C . Daniel – Bucureşti
Datorită faptului că nu a putut dovedi suficientă practică profesională, ca exerciţiu
continuu în domeniul elaborării de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, d-nei
ing. IONCE S. Mirela Claudia din Maramureş nu i-a fost atestat drept de semnătură.
Consiliul Superior a luat cunoştinţă de faptul că, în urma solicitării către Comisia de
examinare, pe baza Portofoliului de lucrări, d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ, din
Bucureşti, specialist cu drept de semnătură pentru A B C1 F1 F3 F5 G2, poate primi extinderea
dreptului de semnătură şi pentru G3 şi G4.
În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI PRIVIND DOBÂNDIREA DREPTULUI DE
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SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM
şi ale REGULAMENTULUI REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA REGISTRULUI
URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie a.c. şi
publicate în M.O. nr. 577 din 13 august 2010, membrii comisiei au prezentat Consiliului Superior
următoarele propuneri:
- toate dosarele de înscriere pentru dobândirea dreptului de semnătură, precum şi solicitările de
extindere a dreptului, se vor depune la Birourile teritoriale ale Registrului Urbaniştilor din România

pe teritoriul căruia solicitantul îşi desfăşoară activitatea profesională;
- Birourile teritoriale analizează cererile şi dosarele înregistrate pentru atestarea sau
examinarea în vederea dobândirii dreptului de semnătură, se documentează referitor la
activitatea profesională a candidatului, organizează interviuri cu solicitanţii şi soluţionează
cererea prin emiterea unui aviz cu recomandări, prin care propune/respinge motivat acordarea
dreptului de semnătură. Dosarul şi avizul se înaintează secretariatului Registrului Urbaniştilor
din România în vederea analizării acestuia şi programării interviului în vederea obţinerii
dreptului de semnătură. Interviul va fi susţinut la sediul central al Registrului Urbaniştilor din
România;
Propunerile au fost aprobate şi s-a hotărât includerea lor în proiectul de REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIROURILOR TERITORIALE ALE REGISTRULUI
URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA.
2.- Informare privind atestarea dreptului de semnătură pentru specialişti din domeniul
amenajării teritoriului şi urbanismului.
Dl. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, preşedintele Comisiei de examinare a prezentat
propunerea ca pentru arhitecţii şi urbaniştii care au depus dosare complete în perioada 15 mai- 20
septembrie a.c. în vederea atestării dreptului de semnătură, ca şi pentru cei ce solicită extinderea dreptului
de semnătură, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie a.c. la care s-a făcut
referire mai sus, să fie organizat interviu la sediul central al Registrului Urbaniştilor din România la
o dată ce se va anunţa în timp util. Propunerea a fost acceptată.
3.- Precizări privind prevederile REGULAMENTULUI PRIVIND DOBÂNDIREA
DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE AMENAJARE A
TERITORIULUI ŞI DE URBANISM şi ale REGULAMENTULUI REFERITOR LA
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
publicate în M.O. nr. 577 din 13 august 2010.

D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România a prezentat implicaţiile apărute prin apariţia regulamentelor menţionate:
- certificatele cu hotărârea de atestare a dreptului de semnătură trebuie diferenţiate pentru
coordonarea elaborării dreptului de semnătură sau pentru elaborarea unei părţi din documentaţie;
- au apărut tipuri noi de certificate în care s-a ţinut cont de calificările profesionale;
- datorită acestor modificări apare necesitatea înlocuirii certificatelor şi a stampilelor
emise până la această dată. Modalitatea şi termenul preschimbării lor va fi stabilit ulterior
şedinţei şi anunţat în timp util prin intermediul site-ului www.rur.ro şi a Birourilor teritoriale.
Membrii Consiliului Superior au luat cunoştinţă şi au aprobat aceste propuneri de
modificare a certificatelor şi ştampilelor.
4.- Obiective restante:
Răspunsuri la reclamaţiile înregistrate la Registrul Urbaniştilor din România.
D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, preşedintele Comisiei de Disciplină a prezentat sesizarea
privind „P.U.Z. str. Iezeru nr. 9 A, sector 1, Bucureşti”. Întrucât documentaţia nu este parafată cu
ştampilă emisă de Registrul Urbaniştilor din România, dar pe planşa care însoţeşte sesizarea apare

numele unui specialist cu drept de semnătură pentru documentaţii de urbanism, fără a exista şi
semnătură, acesta a fost chemat la o discuţie profesională cu Comisia de disciplină şi Consiliul
Superior. În urma audierii şi a analizei probelor din dosar s-a dovedit că documentaţia nu a fost
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întocmită de acel specialist, lucru pe care l-a consemnat într-o declaraţie scrisă. Având în vedere
această situaţiei, soluţionarea sesizării nu se mai încadrează în sfera de competenţă a Registrului
Urbaniştilor din România.
Stadiul elaborării propunerii 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 discutată şi cu d-na avocat Cerasela POPOVICI, care asigură asistenţa juridică a

Registrului Urbaniştilor din România.
Se aşteaptă observaţii în vederea aprobării şi publicării pe site-ului www.rur.ro.
5.- Organizarea cursurilor de formare continuă pentru Arhitecţii Şefi.
Întrucât d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU este plecată din ţară, discuţiile se amână
pentru şedinţa următoare.
Au fost făcute următoarele propuneri, însuşite de membrii Consiliului Superior:
- în vederea organizării acestor cursuri vor fi invitaţi la discuţii, finalizate cu încheiere de
protocoale, reprezentanţii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţiei Municipiilor
din România, ai Asociaţiei Oraşelor din România, ai Asociaţiei Comunelor din România, etc.;
- se vor stabili convenţii de organizare a cursurilor de către Registrul Urbaniştilor din
România, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi centrele universitare unde există
facultăţi de arhitectură (Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi Bucureşti);
- în cel mai scurt timp, Registrul Urbaniştilor din România va elabora programa cursurilor.

D-l. prof. univ. Florin MACHEDON, împreună cu d-l. lector univ. drd. Gabriel PASCARIU, vor
propune curricula şi procedura de organizare a cursurilor.
6.- Atribuţiile birourilor teritoriale ale Registrului Urbaniştilor din România (relaţia şi
acţiunile din zonă, investigaţiile legate de activitatea urbaniştilor, delegarea atribuţiilor
Consiliului Superior în zonă, etc.).
D-l. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial al Registrului Urbaniştilor din
România în Regiunea Nord- Est de Dezvoltare, a prezentat propunerile ce se vor constitui în

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIROURILOR TERITORIALE
ALE REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA care va include şi cele aprobate la punctul 1
al prezentului Comunicat.
7.- Informare privind activitatea birourilor teritoriale.

Activitate birourilor teritoriale (Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara) este prezentată pe site-ul
www.rur.ro.
8.- Revista „URBANISMUL- serie nouă”- nr. 7-8/2010.
Acest număr dublu al revistei are ca temă „Momente de urbanism românesc” şi se înscrie în seria
de evenimente dedicate centenarului urbanismului european. Acest număr, coordonat de d-na arh. Doina
Mihaela BUBULETE, va avea lansare atât în Bucureşti, cât şi la Alba-Iulia, unde în cadrul aceloraşi
evenimente, în perioada 4-11 noiembrie a.c., în organizarea C. J. Alba, A.A.S.J.R., R.U.R. şi M.D.R.T. se
va desfăşura conferinţa „PEISAJ: CONŞTIINŢĂ COLECTIVĂ ŞI PARTICIPARE”.
9.- „Jubileu- 100 ani urbanism în România”- evenimente organizate în contextul
programului C.E.U. „Celebration of the Century of Spatial Planning in Europe”.

D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România a prezentat programul manifestărilor organizate cu acest prilej, manifestări ce vor avea loc la
Bucureşti, Alba-Iulia si la Birourile teritoriale ale Registrului Urbaniştilor din România (Iaşi, ClujNapoca şi Timişoara). Ziua de 8 noiembrie va fi serbată ca Ziua mondială a urbanismului.
3

Programul manifestărilor este postat pe site-ul www.rur.ro.
10.- Diverse.

D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a informat membrii Consiliului Superior cu
privire la solicitarea Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului
Bucureşti de a face nominalizări în juriul constituit în vederea concursului de soluţii pentru
atribuirea contractului de servicii „Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului
Bucureşti”.
Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România a amintit membrilor Consiliului
Superior necesitarea adaptării „REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
COMISIEI DE EXAMINARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ” la
prevederile regulamentelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie a.c. şi
publicate în M.O. nr. 577 din 13 august 2010. D-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, preşedintele
Comisiei de examinare, împreună cu d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv, vor prezenta
propunerile.

Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România a solicitat membrilor Consiliului
Superior să formuleze eventuale propuneri de modificare a celor două regulamente aprobate prin
Hotărârea Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie a.c. şi publicate în M.O. nr. 577 din 13 august 2010.
Membrii Consiliului Superior au aprobat propunerea de a se acorda, potrivit Art. 7- (2) .16 al
REGULAMENTULUI REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA REGISTRULUI
URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie a.c. şi
publicat în M.O. nr. 577 din 13 august 2010, premiile de excelenţă pentru diplomele de urbanism
MASTER BOLOGNA „ANUL 1” la U.A..I.M. Bucureşti, în cadrul festivităţii incluse în programul
„100 ani de urbanism în România”.
A fost aprobată propunerea ca Registrului Urbaniştilor din România să suporte cheltuieli

ocazionate de celebrarea centenarului urbanismului european.
Consiliul Superior a aprobat deplasarea d-lui prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU,
Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România la Bruxelles, invitat la adunarea generală şi
ceremonia celei de a 25-a aniversări a ECTP-CEU, ce va avea loc în perioada 15-16 noiembrie
a.c.
Consiliul Superior a luat cunoştinţă şi a aprobat solicitarea d-nei arh. Georgeta
GABREA, director al Editurii CAPITEL, de a se înscrie în programul de celebrare a
urbanismului european, prin lansările la Bookfest a cărţilor Bucureşti de la sat la metropolă, de
arh. Giuseppe CINA, Realitate şi fantezie în urbanismul bucureştean, de Constantin
ARGETOIANU şi Către o arhitectură a Bucureştiului- Octav DOICESCU, Marcel IANCU,
Horia CREANGĂ, Bucureştiul- ghid istoric şi artistic- Grigore IONESCU, apărute la editura
CAPITEL.
D-na ing. Anca URDA, consilier la Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România, a
prezentat oferta transmisă de „Happy Tour- Corporate Travel Management” în vederea
colaborării la organizarea de evenimente, transport intern/internaţional, rezervare de cazare,
tiketing. Consiliul Superior a reţinut oferta, dar a solicitat detalierea, precum şi oferte de la alte
firme.
Consiliul Superior a hotărât, datorită faptului că în perioada 15 0ctombrie- 18 noiembrie
vor fi organizate, în Bucureşti, Alba-Iulia şi în oraşele unde îşi au sediul birourile teritoriale, o
serie de evenimente ocazionate de celebrarea a 100 ani de urbanism european în care membrii
consiliului sunt implicaţi, ca următoarea şedinţă să aibă loc la sediul Registrului Urbaniştilor din
România, în ziua de 25 noiembrie a.c.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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