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COMUNICAT

La data de 28 iulie 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.
Au fost prezenţi următorii:
1 prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România
2 arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular Consiliu Superior
3 lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
4 arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
5 lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisie de examinare
8 conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
6 conf. dr. arh. Monica RADULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
7 dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular Consiliu Superior
8 dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular Consiliu Superior
9 arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt al Registrului Urbaniştilor din România
10 arh. Eugen PĂNESCU- membru supleant Consiliu Superior, convocat conform prevederilor
Regulamentului de organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, Art. 6 (3).
D-nii prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, dr. geograf Bogdan SUDITU, arh. Mirela
DIDĂ-membri titulari ai Consiliului Superior, şi arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant
teritorial, au anunţat că nu pot participa la şedinţă, fiind implicaţi în alte acţiuni sau în concediu
de odihnă.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Informare privind atestarea dreptului de semnătură pentru specialişti din
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului şi din domeniile conexe amenajării
teritoriului şi urbanismului, în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru
documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism.
D-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedintele Comisiei de examinare a
prezentat lista specialiştilor propuşi pentru atestare în baza examenului şi interviului desfăşurat
în ziua de 4 iulie a.c.
Arhitecţi :
CSORTAN S. Ilona – Mureş – B C1 D D3 E
Urbanişti:
MĂGUREANU D. Ruxandra Elena – Bucureşti – DZ0 DZ1 E
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Domenii conexe
1. ing. BACINSCHI V. Dan – Botoşani – G9
2. ing. MITU P. Virgil – Brăila – F4 G1
3. ing. peisagist NICOLAE C. Ileana Marilena – Bucureşti – G6
4. ing. RĂUŢĂ Gh. Alexandra Maria – Argeş – G1
5. ing. TETICI I. Carmen - Teleorman – G8
Extindere drept de semnătură:
arh. STÎNGĂ V. Carmen Brînduşa – Bucureşti – atestată E, solicită extindere DZ0
Consiliul Superior a aprobat atestarea dreptului de semnătură pentru toţi cei enumeraţi.
Amânaţi în vederea completării dosarului:
1. ing. ADAM Florin – Bucureşti
2. ing. DANCIU M. Micşunica Elena – Bucureşti
3. urb. RADU C. Laurenţiu – Călăraşi
Respinşi:
1. arh. BOT T. Lucian Cosmin – Timiş – nu dovedeşte experienţa de minimum 6 ani în
domeniu
2. urb. CEBANU A. N. Andrei Cristian – Bucureşti – nu face dovada efectuării celor doi
ani de stagiu
3. arh. DONOS-MITAN C. A. David – Tulcea – nu dovedeşte vechimea de minimum 6 ani
de experienţă
4. urb. GUŢĂ Al. Sebastian Nicolae – Bucureşti – nu prezintă lucrări din categoria celor
pentru care solicită atestatea
5. ing. NICOLAE M. Gabriela – Buzău – nu are vechime de patru ani în fucţia de Arh. Şef.
2.- Informare privind analiza funcţională a M.D.R.T. efectuată de Banca Mondială
şi incidenţa asupra domeniului.
D-na arh. Anca Ileana GINAVAR- Director general D.G.D.T.- M.D.R.T. şi preşedinte
delegat al Registrului Urbaniştilor din România, a prezentat implicaţiile raportului Bancii
Mondiale asupra domeniului urbanismului şi amenajării teritoriului.
D.G.D.T. îşi propune ca până la sfârşitul anului să aibă următoarele acţiuni în care să fie
implicat şi Registrul Urbaniştilor din România:
- Conferinţa cu tema coeziunea teritorială, în parteneriat cu U.A.U.I.M.
- Conferinţa Naţională a Urbaniştilor, corelată cu EUKN ( Reţeaua Europeană de
Cunoştinţe în Urbanism) şi cu
- conferinţa olandeză despre dezvoltarea urbană durabilă, legată de referenţialul oraşului
european durabil.
Toate acestea ar trebui legate ca timp, realizându-se o săptămână de urbanism european.
3.- Prezentarea activităţii comisiilor Registrului Urbaniştilor din România în
perioada 1 iunie - 27 iulie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură:
D-l Preşedinte - lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a prezentat activitatea comisiei,
legată în principal de organizarea examenului şi a interviului în vederea obţinerii dreptului de
semnătură care s-a desfăşurat în ziua de 4 iulie a.c..
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a semnalat necesitatea introducerii
unei categorii suplimentare de drept de semnătură pentru documentaţii de urbanism (Studii de
strategie pentru periurban), în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.7/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
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Domnia sa a semnalat şi necesitatea reglementării cartuşului ce se aplică în planşele din
documentaţii, referitor la coordonator, şef proiect/ manager proiect.
Membrii Consiliului Superior au discutat probleme legate de stagiatură, de colaborarea
dintre Comisia de examinare şi Subcomisia de monitorizare a stagiului din cadrul Comisiei
profesionale, de necesitatea întocmirii unei fişe tip la terminarea stagiaturii, etc.
Până la următoarea şedinţă Comisia de examinare va întocmi un material pentru clarificarea
acestor probleme.
o Comisia profesională.
D-na conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU, Preşedintele comisiei, a prezentat
activitatea comisiei în perioada parcursă de la ultima şedinţă.
- Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la solicitarea IHS România şi
IHS Rotterdam, implicate în proiectul privind iniţiativa olandeză pentru oraşe durabile 20102013, în ceea ce priveşte formarea profesională continuă din domeniul urbanismului. S-a
convenit intocmirea unui chestionar care să serveasca unei prime evaluari a nevoii exprimate de
către membrii Registrului Urbaniştilor din România, cărora le va fi transmis electronic.
- La solicitarea Companiei Abplus Events, organizatoarea în partenerit cu M.D.R.T.,
O.A.R., R.U.R. şi ARACO a Conferinţelor de Urbanism din cadrul Construct Week ce se vor
organiza în Timişoara (6-7 octombrie a.c., având ca tema: Management urban pentru un oraş
competitiv) şi la Constanţa (27-28 octombrie a.c., având ca temă Management urban pentru un
oraş turistic), au fost desemnaţi speakerii din partea Registrului Urbaniştilor din România, şi
anume: pentru Timişoara d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, reprezentant teritorial, iar
pentru Constanţa, d-na Mirela DIDĂ, Preşedinte A.A.S.J.R., membru titular al Consiliului
Superior.
o

Comisia de disciplină.

o D-l arh. Crişan Victor POPESCU, Preşedintele comisiei, a prezentat rezultatele
şedinţei membrilor Comisiei centrale de disciplină care a avut loc în ziua de 27 iulie a.c., şedinţă
la care a fost invitată şi d-na avocat Cerasela POPOVICI, care asigură asistenţa juridică a
Registrului Urbaniştilor din România.
La întâlnire au participat:
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România.
- D-l. arh. Crişan Victor POPESCU, Preşedintele comisiei.
- D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, Preşedinte delegat şi reprezentant teritorial.
- D-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, reprezentant teritorial.
- D-l. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial.
- D-na arh. Ileana TUREANU.
- D-na jurist Virginia Florina NEAGU.
Tema principală a discuţiilor a constituit-o aplicarea procedurii disciplinare în funcţie de
fiecare caz.
4.- Identificarea paşilor necesari şi stabilirea termenelor şi responsabilităţilor
pentru modificarea designului, conţinutului şi administrării site-lui www.rur.ro
D-na ing. Anca URDA, consilier în cadrul Secretariatului, a prezentat o propunere de
organizare a site-ului, realizată împreună cu d-l. student urbanist Matei Radu COCHECI,
îndrumat de d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, decanul Facultăţii de
Urbanism.
Propunerea va fi transmisă electronic membrilor Consiliului Superior, pentru eventuale
propuneri şi observaţii.
5.- Probleme privind activitatea birourilor teritoriale.
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Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
6.- Probleme curente.
Au fost discutate următoarele probleme:
- problema traducerilor în limbi străine- pentru site, corespondenţă ( în mod special cu
ECTP- CEU).
- realizarea bazei de date:- firma ofertantă a avut o perioadă de absenţă, se reiau
discuţiile;
- problema experţilor tehnici judiciari din domeniu:- s-a trimis o nouă solicitare la
Ministerul Justiţiei (conform notă publicată pe site), la care încă nu s-a primit răspuns; în
privinţa experţilor tehnici extrajudiciari Consiliul Superior a aprobat solicitarea către M.D.R.T. a
delegării competenţei către Registrul Urbaniştilor din România, în calitate de instituţie publică,
pentru organizarea acţiunii de abilitare ca expert tehnic extrajudiciar în domeniu;
- birourile teritoriale au prezentat propuneri de bugete privind întâlnirile Comisiilor
teritoriale de disciplină;
- constatând, în continuare, deficienţe serioase, legate de neprofesionalism, intr-o serie de
documentaţii importante de urbanism şi amenajarea teritoriului finanţate din fonduri publice, s-a
hotărât reluarea corespondenţei cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice solicitându-se şi ajutorul M.D.R.T.;
- întrucât s-a constatat că foarte multe din documentaţiile supuse discuţiei Comisiei
Naţionale de Dezvoltare Teritorială din cadrul M.D.R.T. nu figurează cu tarif de exercitare a
dreptului de semnătură achitat în contul Registrului Urbaniştilor din România, s-a hotărât
atenţionarea coordonatorilor documentaţiilor să facă dovada executării acestei obligaţii;
- D-l. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial pentru
Regiunea Nord-est de dezvoltare a cerut aprobarea Consiliului Superior în vederea mutării
biroului teritorial într-un nou sediu, motivul fiind cheltuielile mari pentru utilităţi aferente
actualului sediu. Propunerea a fost acceptată şi salariaţii biroului teritorial pot începe
demersurile pentru gasirea noului amplasament.
7.- Reglementarea activităţii Comisiei de cenzori.
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România a amintit obligativitatea desfăşurării activităţii acestei comisii în conformitate cu
prevederile Art. 10.-(5) ale Regulamentului de 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.

6.- Revista „Urbanismul – serie nouă”.
Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la faptul că în câteva zile se va
semna contractul cu LES EDITION DU SEUIL, dreptul de a edita cartea d-nei Françoise Choay
intitulată „Pentru o antropologie a spaţiului”. Se estimează apariţia cărţii la sfârşitul lunii august
a.c.
S-a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc la sediul Registrului Urbaniştilor din
România, în ziua de joi 25 august a.c., orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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