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COMUNICAT

La data de 22 septembrie 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
arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular Consiliu Superior
prof. univ. dr. arh. Ştefan SCAFA-UDRIŞTE- membru titular Consiliu Superior
prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular Consiliu Superior
lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular Consiliu Superior
dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular Consiliu Superior
arh. Mirela DIDĂ- membru titular Consiliu Superior
arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt al Registrului Urbaniştilor din România

D-na conf. dr. arh. Monica RADULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale, d-nii prof.
univ. dr. geograf Ioan IANOŞ, dr. geograf Bogdan SUDITU, conf. univ. dr. arh. Cătălin
SÂRBU-membri titulari ai Consiliului Superior, precum şi d-l. arh. Eugen PĂNESCU, membru
supleant convocat conform prevederilor Regulamentului de organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România, Art. 6 - (3), 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 în perioada 26 august - 21 septembrie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l preşedinte lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a prezentat materialele legate de
stagiul de practică profesională (model de recomandare, de caiet de stagiu, de raport de
stagiu).Acestea au fost aprobate de membrii Consiliului Superior şi vor fi postate pe pe site-ul
www.rur.ro.
S-a hotărât ca următoarea şedinţă de examinare/ atestare a dreptului de semnătură să aibă
loc în ziua de 10 octombrie a.c. la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str. Tudor
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Arghezi nr. 21, et. VI, Bucureşti. Solicitanţii care au depus dosare vor fi anunţaţi în timp util cu
privire la ora la care trebuie să se prezinte la interviu.
În continuare s-a discutat despre recunoaşterea programelor de specializare
postuniversitară şi a masterelor ce pot fi agreate de Registrul Urbaniştilor din România în conf.
cu prevederile art. 15, 16 şi 17 ale REGULAMENTULUI privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobat prin
Hotărârea Consiliului Superior nr. 101/29.07.2010 publicată în Monitorul Oficial al României,
PARTEA I, nr. 577/13.08.2010.
o Comisia profesională.
Întrucât d-na preşedinte conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU nu a fost prezentă la
şedinţă, d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, preşedinte al Registrului Urbaniştilor
din România, a prezentat o serie de probleme care au suscitat atenţia Comisiei profesionale,
printre care:
- referitor la atestarea, de către Registrul Urbaniştilor din România, a funcţionarului
public care ocupă funcţia de arhitect şef, în conf. cu prevederile Art. 36 din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, s-a
propus şi aprobat, organizarea unei întâlnirii cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici;
- d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a semnalat necesitatea întocmirii de
către Registrului Urbaniştilor din România a unui studiu referitor la încadrarea pe piaţă a
urbaniştilor;
- 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 comunicat intenţia de întocmire a unui caiet
de sarcini tip, necesar la organizarea procedurilor de achiziţii publice, în scopul eliminării
disfuncţionalităţilor întâlnite în acest moment.
o Comisia de disciplină.
Au fost prezentate două posibile cazuri de încălcare a REGULAMENTULUI privind
dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism şi a Regulamentului de 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, referitoare la neplata tarifului de exercitare a dreptului de semnătură şi o
prezumtivă aplicare a ştampilei de complezenţă.
S-a dispus o cercetare a cazurilor. Dacă se constată că se confirmă, vor fi luate măsuri în
conformitate cu prevederile legale.

2.- Prezentarea studiului întocmit de C.E.U.- E.C.T.P. referitor la recunoaşterea
profesiei de urbanist în Europa, studiu care va constitui suportul de discuţii pentru
întâlnirea de toamnă din nov. a.c. a C.E.U.- E.C.T.P.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România a informat membrii Consiliului Superior cu privire la:
- materialele legate de apropiata întâlnire de toamnă a C.E.U.- E.C.T.P., la care Registrul
Urbaniştilor din România a făcut o serie de observaţii şi completări (Recunoaşterea calificărilor
din planificarea teritorială în Europa, realizarea Codul de conduită profesională- noi am propus
să se realizeze în trei etape, obiectivele C.E.U.- în principal cele profesionale, etc.)
- colaborarea cu Asociaţia şcolilor de urbanism din Europa în vederea recunoaşterii
competenţelor, legată de recunoaşterea diplomelor;
- realizarea unei reglementări în acest sens, avându-se în vedere faptul că în plan
european există două tendinţe, una în care se foloseşeşte ideea dreptului de semnătură şi alta,
implementată în Anglia, în care se face numai înscrierea într-un registru naţional. În cazul
Registrului Urbaniştilor din România nu numai că există o profesiune dedicată, dar există şi alte
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profesiuni care se implică în domeniu.
3.- Probleme privind activitatea birourilor teritoriale .
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
D-l. Gheorghe Ştefan ELKAN, reprezentant teritorial în Regiunea Nord- Vest de
Dezvoltare cu sediul la Cluj-Napoca, a propus organizarea de către birourile teritoriale de
dezbateri publice ale documentaţiilor P.U.G.
Membrii Consiliului Superior au considerat că aceste dezbateri ar trebui organizate de
către autorităţile publice locale, fiind necesară implicarea primarului.
4.- Probleme curente.
- baza de date: este în curs de implementare şi, se pare, că funcţionează;
- înregistrare ca operator de date cu caracter personal: au fost parcurşi paşii, dar, se
pare că Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu a
înţeles exact atribuţiile şi competenţele Registrului Urbaniştilor din România şi a respins
înregistrarea, considerând că nu este cazul să ne investească cu această calitate.
În vederea clarificării, cabinetul de avocatură care asigură asistenţa juridică a Registrului
Urbaniştilor din România a fost mandatat să ne reprezinte la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
- participare la acţiuni:
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România a răspuns invitaţiei participând la cea de A doua ediţie a Conferinţei
Internaţionale de Cercetare în Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială,
având ca temă Habitatul uman şi calitatea vieţii în condiţii de risc natural şi tehnologic- O
abordare multidisciplinară, organizată de M.D.R.T. şi INCD URBAN-INCERC în ziua de 23
septembrie a.c.
5.- Propunere de arondare a judeţelor în vederea îmbunătăţirii activităţii birourilor
teritoriale.
D-na arh. Mirela DIDĂ, preşedinte A.A.S.J.R., membru titular al Consiliului Superior al
Registrului Urbaniştilor din România a prezentat un material din care a reieşit că activitatea
birourilor teritoriale existente se desfăşoară pe o arie întinsă, pe căte 12 judeţe.
În concluzie, s-a hotărât împuternicirea a încă 3 reprezentanţi teritoriali, cu retribuţie
diminuată, care să preia din activitatea celor 3 birouri teritoriale, cărora le vor fi în continuare
subordonaţi.
Pe baza propunerilor Consiliului Superior, au fost aprobaţi următorii specialişti şi
profesionişti în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, cu îndelungată activitate
profesională în domeniu şi reputaţie profesională recunoscută, cu drept de semnătură pentru
documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu tarifele plătite la zi şi care nu au suferit
sancţiuni penale, disciplinare sau administrative în exercitarea profesiunii şi care s-au implica în
activitatea Registrului Urbaniştilor din România încă de la înfiinţare:
- d-na dr. arh. Simona Elena MUNTEANU, preşedinte al Asociaţiei
Arhitecţilor Şefi de Municipii din România- va coordona, din Ploieşti, judeţele Prahova,
Braşov şi Buzău, fiind subordonată Biroului teritorial cu sediul la Bucureşti;
- d-na arh. Mirela DIDĂ, preşedinte al Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe
din România- va coordona, din Tulcea, judeţele Constanţa, Tulcea şi Brăila, fiind subordonată
Biroului teritorial cu sediul la Iaşi;
- d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU, va coordona din Craiova, judeţele Dolj,
Gorj şi Mehedinţi, fiind subordonată Biroului teritorial cu sediul la Timişoara.
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6.- Revista „Urbanismul – serie nouă”.
Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la apariţia primului volum din
Biblioteca URBANISMUL- serie nouă, cartea d-nei Françoise CHOAY- « Pentru o
antropologie a spaţiului », în traducerea d-lui conf. dr.arh. Kazmer KOVACS.
7.- Diverse.
S-a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc la sediul Registrului Urbaniştilor din
România, în ziua de joi 20 octombrie a.c., orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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