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COMUNICAT

La data de 2 iunie 2011, 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, preşedinţii de comisii şi
reprezentanţii birourilor teritoriale.
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Au fost prezenţi următorii:
prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România
prof. univ. dr. arh. Emil Barbu POPESCU- membru titular Consiliu Superior
lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular Consiliu Superior
arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisie de examinare
conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
arh. Mirela DIDĂ- membru titular Consiliu Superior
conf. dr. arh. Monica RADULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular Consiliu Superior
dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular Consiliu Superior
arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt al Registrului Urbaniştilor din România
stud. Matei Radu COCHECI- invitat, reprezentant al studenţilor urbanişti

D-nii conf. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, dr. geograf Bogdan SUDITU membri
titulari ai Consiliului Superior şi d-l. arh. Eugen PĂNESCU- membru supleant (convocat în
conformitate cu prevederile Art. 6- (3) din Regulamentul de organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România), au anunţat că nu pot participa la şedinţă, fiind implicaţi
în alte acţiuni.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Prezentarea activităţii comisiilor, propuneri de organizare şi funcţionare
stabilite în cadrul şedinţelor de constituire:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură:
probleme şi propuneri privitoare la regulamentul şi procedurile comisiei.
D-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedintele comisiei, a prezentat rezultatul
discuţiilor avute cu membrii comisiei în zilele de 12 şi 18 mai a.c., referitoare la completarea şi
modificarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Comisiei de
examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, la „Precizări privind desfăşurarea examenului şi a atestării în
1

vederea dobândirii dreptului de semnătură” şi la „Probleme legate de activitatea de examinare în
vederea dobândirii dreptului de semnătură”.
Documentele prezentate, bine întocmite, detaliate, utile şi cu observaţii foarte clare, au
provocat vii discuţii. Au fost prezentate şi propunerea cu ce trebuie să conţină recomandarea
unui specialist cu drept de semnătură obligatorie în dosarul pentru atestare, precum şi lista de
„Acte normative şi documente de larg interes care trebuie cunoscute în vederea dobândirii
dreptului de semnătură pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism”.
După clarificarea unor elemente de procedură, de regulament şi de prevedere legală,
documentele vor fi postate pe site-ul www.rur.ro. Membrii Consiliilui Superior sunt rugaţi să
transmită observaţiile până pe 14 iunie a.c.
A fost semnalată apariţia unui nou tip de documentaţie de amenajarea teritoriului şi
anume „Strategia de dezvoltare teritorială, zonală, periorăşenească, metropolitană”, care este o
documentaţie de planificare urbană integrată şi care necesită o procedură de avizare-aprobare.
În continuare s-a discutat despre masterele din domeniu şi recunoaşterea acestora.
o Comisia profesională.
D-na conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedinta comisiei, a prezentat
rezultatul discuţiilor avute cu membrii Comisiei centrale, în ziua de 17 mai a.c.
S-a discutat despre completări şi modificări ale Regulamentului Comisiei profesionale, în
zona subcomisii şi comisii teritoriale.
Sunt probleme legate de atribuţii, de legimitate, de modalităţile de monitorizare şi control
ale activităţii de urbanism, de control a programelor de formare profesională continuă, de
adaptarea programelor la cerinţele pieţei.
A fost prezentată propunerea de modificare a Art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, propunere
formulată de cabinetul de avocatură care asigură asistenţa juridică a Registrului Urbaniştilor din
România. Propunerea a fost aprobată.
2.- Informare cu privire la stadiul implementării PROTOCOLULUI de colaborare
între Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România
(A.I.I.R.).
Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la întâlnirea organizată la
sediul Registrului Urbaniştilor din România în ziua de 24 mai a.c., la care au participat, d-na
conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU. preşedinta Comisiei profesionale, d-l. lector univ. dr.
arh. Gabriel PASCARIU, preşedintele Comisiei de examinare şi d-l. conf. univ. Cătălin
SÂRBU, vicepreşedinte Comisie profesională, d-l. arh. Bogdan Costin IONESCU, consilier în
Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România, iar din partea Asociaţiei Inginerilor de
Instalaţii din România, d-l. prof. onor. dr. ing. D.H.C. Liviu DUMITRESCU- Preşedinte şi d-l.
conf. univ. dr. ing. Cătălin LUNGU- Secretar ştiinţific.
În urma discuţiilor purtate în cadrul întânirii au rămas de clarificat probleme legate de
conţinutul cursurilor organizate în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru inginerii instalatori, de numărul
de ore pe domeniu ale cursurilor, etc.
Următoarea intâlnire de acest fel va avea loc în ziua de 16 iunie a.c. la sediul Registrului
Urbaniştilor din România.
3.- Informare privind activitatea birourilor teritoriale.
Reprezentanţii teritoriali ai Registrului Urbaniştilor din România (Iaşi, Cluj-Napoca,
Timişoara) au prezentat activitatea birourilor, care este postată pe site-ul www.rur.ro.
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4. Revista „Urbanismul– serie nouă”, apariţia primei lucrări din colecţia
„Biblioteca Urbanistică” şi probleme organizatorice.
o D-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, membru al Colegiului de redacţie, a
prezentat propunerea de editare al primului număr al BIBLIOTECII URBANISTICE, „Pentru o
antropologie a spaţiului”, lucrare scrisă de d-na prof. Françoise CHOAY şi tradusă în limba
română de d-l. lector univ. dr. arh. Kázmer KOVÁCS. Discuţiile purtate au fost legate de tiraj,
format, tip de coperta, cost, etc.
A fost făcută propunerea, acceptată, ca la lansare (probabil în luna octombrie a.c.), să fie
invitată d-na prof. Françoise CHOAY, care nu a solicitat drepturi de autor pentru tipărirea
acestei traduceri.
o S-a solicitat, ca în vederea promovării publicaţiei, să fie angajat un event manager
(pentru organizarea de evenimente legate de apariţia revistei, identificarea si stabilirea
eventualilor parteneri, cooptarea de colaboratori ocazionali care să ajute la comercializarea
revistei, etc.).
o Acţiunea se amână până la stabilirea modului de recuperare, chiar şi parţial, a
costurilor revistei. Până atunci, rolul de event manager îi revine Secretarului general de redacţie,
d-l. politolog Adrian ABRUDAN.
o În difuzarea revistei a fost solicitat şi ajutorul d-lui Matei Radu COCHECI,
reprezentantul studenţilor urbanişti.
o A fost aprobată solicitarea de plată a cheltuielilor aferente apariţiei nr. 9 al
revistei, altele decât cele stabilite pentru imprimare şi plata personalului contractat (fotografii şi
colaboratori).
5.- Activităţi de promovare ale Registrului Urbaniştilor din România.
Activitatea a fost bogată, Registrul Urbaniştilor din România fiind reprezentat în diverse
evenimente, în marea majoritate toate desfăşurându-se în ziua de 26 mai a.c.
o În data de 29 aprilie a.c. a avut loc prima ediţie a Conferinţei naţionale de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială,
cu participare internaţională, în organizarea INCD URBAN-INCERC Bucureşti, unde la
secţiunea Amenajarea teritoriului, urbanism, politici de locuire şi arhitectură, au prezentat lucrări
numeroşi specialişti cu drept de semnătură atestat de Registrul Urbaniştilor din România.
Consiliul Superior a fost reprezentat de d-l. preşedinte prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU.
o În data de 5 mai a.c., la seminarul organizat de M.D.R.T. având ca temă
„Reforma legislaţiei în urbanism- consultări franco-române”, Registrul Urbaniştilor din
România a fost reprezentat de d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU.
o În data de 6 mai a.c., Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, în calitate
de coorganizator a participat la prima sesiune de comunicări libere în arhitectură şi urbanism
organizată de Asociaţia EXPOSE ARHITECTURE, prin programul „EXPOSE
COMMUNICATION-STAGIAR OR......WHAT? unde d-l. conf. univ. dr. arh. Radu
RADOSLAV, reprezentant teritorial a susţinut o prezentare.”
o În data de 11 mai a.c., la conferinţa „Oraşul Viu- Dezvoltarea durabilă a
Bucureştiului: investiţii, arhitectură, mediu” organizat de Art Metropolis sub patronajul
M.D.R.T. la World Trade Center Bucureşti, Registrul Urbaniştilor din România a fost
reprezentat de d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, vicepreşedinte al
Comisiei profesionale.
o În perioada 12-13 mai a.c., la Bucureşti s-a desfăşurat reuniunea DOCIS,
organizată de Uniunea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării
Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea unui
sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România”. La reuniune,
Registrul Urbaniştilor din România a fost reprezentat de d-l. preşedinte prof. univ. dr. arh.
Alexandru SANDU, d-na conf. univ. dr. arh. Cerassela CRĂCIUN, membră a Comisiei de
examinare, d-na arh. Mirela DIDĂ, membră a Consiliului Superior, d-l. lector univ. dr. arh.
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Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial al Biroului Terotorial al Regiunii de
Dezvoltare Nord-Est.
o În data de 26 mai a.c., la Braşov, în cadrul Forumului Regional în ConstrucţiiConstructweek, a avut loc Conferinţa de Arhitectură şi Urbanism în organizarea M.D.R.T.,
„abplus events”, Registrul Urbaniştilor din România şi O.A.R., la care au luat parte specialişti cu
drept de semnătură atestat de Registrul Urbaniştilor din România.
o În zilele de 26-27 mai 2011 a avut loc la Cluj-Napoca, în organizarea Centrului
Cultural Francez, seminarul “Recontres de Cluj”, cu tema “PATRIMONIUL, UN VIITOR
PENTRU TERITORIU?", unde Registrul Urbaniştilor din România a fost reprezentat de dl. arh.
Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial şi d-na arh. Constanţa POPA-şef birou
teritorial.
o În zilele de 26- 27 mai a.c., la Bucureşti s-a desfăşurat Conferinţa Naţională
„PERFORMANŢA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR ŞI INSTALAŢIILOR AFERENTE”, la
care Registrul Urbaniştilor din România a fost reprezentat de d-l. arh. Bogdan Costin
IONESCU, consilier în cadrul Secretariatului.
o În data de 26 mai a.c., d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, reprezentant
teritorial al Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a participat la „Zilele academice
timişorene- Infrastructuri eficiente pentru transporturi terestre”cu lucrarea „Dezvoltare urbană
sustenabilă prin întărirea comunităţilor locale”.
o În data de 26 mai a.c., la sediul Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord
Est au fost acordate diplomele şi premiile pentru participarea la Expoziţia- Concurs de fotografie
„URBISTHINK”, organizată în colaborare cu filiala Iaşi a Uniunii Arhitecţilor din România şi
Centrum Multimedia.
o Departamentul de geografie umană şi economică din cadrul Universităţii
Bucureşti, în parteneriat cu M.D.R.T. a organizat în zilele de 26-27 mai a.c., la M.D.R.T. şi
Academia Română, simpozionul „Challenges and performance of post socialist tourism in
Central Eastern European Countries”, la care au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Registrului
Urbaniştilor din România.
o Tot în ziua de 26 mai a.c. a avut loc şi conferinţa dezbatere publică „Autostrăzi şi
Oraşe: dileme şi soluţii”, în organizarea O.A.R., Centrului de Excelenţă pentru Dezvoltare
Durabilă, în parteneriat cu Comisia pentru Administraţie Publică a Camerei DeputaţilorParlamentul României. Din partea Registrului Urbaniştilor din România au participat d-l. lector
univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU,Preşedintele Comisiei de examinare şi d-l. arh. Eugen
PĂNESCU, membru supleant al Consiliului Superior.
o În ziua de 27 mai a.c., d-l. preşedinte prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, d-na
conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- preşedinta Comisiei profesionale, d-na conf. univ. dr.
arh. Cerassela CRĂCIUN- membră a Comisiei de examinare, d-l. lector univ. dr. arh. Gabriel
PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare, d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin SÂRBU,
vicepreşedinte al Comisiei profesionale, au fost invitaţi la întâlnirea de constituire a primului
grup ISOCARP / The International Society of City and Regional Planners din România.
6.- Diverse.
o Consiliul Superior a fost informat cu privire la şedinţa Comisiei teritoriale de
disciplină Bucureşti-Ilfov, din data de 2 iunie a.c., care a analizat sesizarea privind PUZ Str.
Iezerul nr. 9A., sectorul 1, Bucureşti.
- În finalul şedinţei s-a hotărât elaborarea de către Comisia de Disciplină a unei concluzii
transmisă Consiliului Superior şi d-lui Preşedinte al Registrului Urbaniştilor din România şi a
unei adrese de aducere la cunoştinţă a situaţiei existente transmisă C.G.M.B.
o Membrilor Consiliului Superior le-a fost prezentată d-na arh. Constanţa POPA,
angajata part time pe peroadă determinată, începând cu dată de 1 aprilie a.c., în postul de Şef
birou teritorial Cluj-Napoca, în locul titularei, aflată în concediu creştere copil.
o Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la ofertele primite la
solicitarea pentru organizarea bazei de date a Registrului Urbaniştilor din România. Din cele trei
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oferte primite (S.C. NAUM CONSALT SOFTWARE SRL, S.C. Softeh Plus SRL şi DASS
CORPORATION SRL) a fost aleasă ultima, care implică costurile cele mai mici, ne satisface
calitativ şi prezintă şi avantajul sediului comun cu noi.
o A fost prezentată solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, în calitate de coordonator de arie legislativă IMI, de nominalizare a 6 persoane pentru
a face parte din Grupul de lucru. Consiliul Superior a desemnat, în afara celor 3 reprezentanţi
aflaţi înscrişi în baza de date (d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedinte al
Registrului Urbaniştilor din România şi d-le arh. Liliana Elza PETRISOR- director executiv şi
ing. Anca URDA- consilier, potenţiale utilizatoare ale sistemului) şi pe d-l. lector univ. dr. arh.
Gabriel PASCARIU, Preşedintele comisiei de examinare, cu atribuţii în managementul
calificărilor.
o În vederea imbunătăţirii site-ului www.rur.ro, au fost solicitate propuneri de la
membrii Consiliului Superior, fiind implicat în acţiune şi d-l. Matei Radu COCHECI,
reprezentantul studenţilor urbanişti.
o D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, Reprezentant al biroului teritorial ClujNapoca a prezentat o solicitare de alocare a unei sume fiecărui birou teritorial, în vederea
decontarii cheltuielilor efectuate cu evenimentele organizate la aceste sedii (întâlniri cu
Arhitecţii Şefi din zonă, expoziţii, lansări de publicaţii, etc.).
Până la şedinţa următoare, birourile teritoriale vor înainta propuneri în acest sens.
o Întrucât şi în luna iulie a.c. unii membrii ai Consiliului Superior sunt implicaţi în
diverse acţiuni, s-a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la sediul Registrului Urbaniştilor
din România, în ziua de joi 28 iulie a.c, fiind precedată de şedinţa de examinare şi interviu în
vederea obţinerii dreptului de semnătură, a cărei dată va fi comunicată în timp util.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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