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COMUNICAT
La data de 25 aprilie a.c., 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, membrii supleanţi,
preşedinţii de comisii, reprezentanţii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali, precum şi
reprezentantul studenţilor urbanişti.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Preşedinte
2 d- l prof. univ. Emil- Barbu POPESCU- membru titular
3 d-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
4 d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
5 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
6 d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
7 d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
8 d-l dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular
9 d-l conf. univ. dr. arh. Cătălin Niculae SÂRBU- membru titular
10 d-l. conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- membru titular şi reprezentant teritorial
11 d-l. conf. univ. dr. arh. Constantin Tiberiu FLORESCU- membru supleant
12 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
13 d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
regional
14 d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE- membru supleant
15 d-na Mirela DIDĂ- membru titular şi coordonator regional
16 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
17 d-l arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
18 d-l. conf. univ. dr. arh. Andrei Traian LUNCAN- membru supleant
19 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
20 d-l. urb. Radu Matei COCHECI- reprezentantul studenţilor urbanişti
D-l prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular, d-l dr. geograf Bogdan
SUDITU- membru titular şi d-l arh. Eugen PĂNESCU- membru supleant, nu au putut participa
la şedinţă, fiind implicaţi în alte acţiuni.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost prezentate şi supuse discuţiei următoarele:
1.- Rapoartele de activitate pentru perioada 21 ianuarie 2011- 24 aprilie a.c.,
la sfârşit de mandat.
Toate rapoartele de activitate (, Raportul Consiliului Superior, Raportul Comisiei de
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examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, Raportul Comisiei de disciplină şi
rapoartele privind Activitatea birourilor teritoriale. prezentate sunt postate pe site-ul www.rur.ro.
o D-l Preşedinte prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDUa prezentat
RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DESFAŞURATĂ DE CONSILIUL SUPERIOR AL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA în perioada 21 ianuarie 2011- 24 aprilie
2013. Prezentând conţinutul raportului, domnia sa a comentat, mai pe larg îndeosebi dificultăţile
întâmpinate în activitatea RUR, precum şi
Au fost discuţii pe baza rapoartelor, pe care membrii Consiliului Superior le-au primit
spre studiu, în format electronic, cu trei zile înaintea şedinţei. D-l. dr. arh. Niculae
ŢARĂLUNGĂ a făcut o serie de propuneri legate de prevederea regulamentului legată de
posibilitatea de a se înfiinţa comisii/ grupuri de lucru, în vederea stabilirii unei strategii pentru
RUR.
Activitatea Consiliului Superior, a comisiilor de specialitate şi a Birourilor teritoriale a
fost apreciată ca bună şi acestea şi-au încheiat mandatul.
În continuare, d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, Director Executiv al R.U.R. a
menţionat faptul că Secretariatul a avut o bună colaborare cu toţi cei care şi-au încheiat
mandatul, mulţumindu-le pentru acest lucru, în primul rand d-lui Preşedinte, de al cărui sprijin
necondiţionat au beneficiat din plin.
Consiliu Superior vechi a fost eliberat din funcţie.
2.- Constituirea noului Consiliu Superior.
D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, Director Executiv, a dat citire nominalizărilor primite
în conformitate cu prevederile Art. 6 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior nr.
101/29.07.2010. Deşi i s-au trimis două solicitări scrise şi am revenit şi telefonic, Ordinul
Arhitecţilor din România nu a răspuns acestei solicitări. S-a constatat, de asemenea, că două
dintre propunerile APUR se suprapun cu propunerile MDRAP (d-l. prof. Alexandru SANDU şi
d-l. prof. Ioan IANOŞ). Printr-o a doua adresă transmisă Secretariatului, APUR şi-a arătat
disponibilitatea de a face noi nominalizări, în cazul în care aceleaşi persoane sunt nominalizate
de mai multe entităţi, lucru care s-a şi întâmplat, (caz în care se precizează ca în conformitate cu
specificaţia din a doua adresă APUR, d-l. arh. Crişan- Victor POPESCU, nominalizat ca
membru supleant, trece ca membru titular). Aşteptăm noile nominalizări ale APUR-ului (pentru
un membru titular şi un membru supleant).
Au fost prezenţi 9 membri nominalizaţi pentru Consiliul Superior, din totalul de 13. În
prima parte a şedinţei, a fost absentă motivat d-na arh. Anca GINAVAR, la care s-au adăugat
cele trei nominalizări lipsă din partea O.A.R. şi A.P.U.R. S-a constatat îndeplinirea condiţiei
privind o majoritate prezentă.
În baza nominalizărilor, se validează ca membrii titulari ai Consiliului Superior
(neexistând nicio împotrivire):
- Din partea MDRT:
Arh. Anca Ileana GINAVAR
Dr. geograf Bogdan SUDITU
Prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU
Prof. dr. geograf Ioan IANOŞ
- Din partea APUR:
Arh. Crişan-Victor POPESCU
- Din partea UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU
Prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE
Conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU
- Din partea AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI
- Din partea AASMR: Lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU
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Se validează ca membrii supleanţi, în baza nominalizărilor:
- Din partea MDRT: arh. Bogdan BOGOESCU
- Din partea UAUIM: prof. univ. dr. arh. Zeno BOGDĂNESCU
- Din partea AASJR: arh. Mirela DIDĂ
- Din partea AASMR: conf. univ. dr. arh. Traian Andrei LUNCAN
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a fost propus şi votat în unanimitate,
ca Preşedinte R.U.R., iar ca Preşedinte delegat, d-l. arh. Crişan Victor POPESCU, de asemeni
votat în ununimitate.
Referitor la Comisia de examinare, care se constituie de asemeni pe baza nominalizărilor,
UAUIM nu a transmis propunerile, astfel încât constituirea acesteia nu s-a putut face, fiind
amânată pentru următoarea întâlnire a Consiliului Superior.
Pentru Comisia profesională a fost propusă ca Preşedinte d-na conf. univ. dr. arh. Monica
RĂDULESCU, pentru Comisia de disciplină, d-l Gheorghe Ştefan ELKAN, iar ca purtător de
cuvânt- d-na arh. Ileana TUREANU, toţi votaţi în unanimitate. Urmează ca după constituirea
comisiilor, pe baza propunerilor preşedinţilor, să fie desemnaţi şi preşedinţii delegaţi.
3.- Examinarea solicitării de agreere a Masterului de la Facultatea de Arhitectură a
Universităţii Tehnice Timişoara.
D-l Preşedinte a desemnat pe d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU să
nominalizeze un grup de trei specialişti cu drept de semnătură, buni cunoscători ai domeniului,
în vederea examinării, conform procedurii specifice, a dosarelor de Masterat depuse de
Facultatea de Arhitectură a Universităţii Tehnice Timişoara şi să prezinte un referat în viitoarea
şedinţă.
4.- „Propuneri de modificare 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 2010 şi publicate în M.O.
nr. 577 din 13 august 2010.
Deşi încă nu avem forma oficială a modificărilor la Legea 350, se poate lucra la
propuneri de îmbunătăţire a regulamentelor, urmând ca ele să fie redactate ulterior, cât mai
repede, în formă definitivă, atunci când reglementările oficiale vor fi cunoscute.
5.- Publicaţia „URBANISMUL -serie nouă”.
S-a făcut propunerea, aprobată, de a se face o analiză de marketing de către Colegiul de
redacţie, spre a se stabili o politică a Consiliului în acest sens, având ca prioritate creşterea
potenţialului de desfacere al publicaţiei.
6.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România (evenimente
organizate de birourile teritoriale, participări la diverse evenimente, etc.).
1. Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România, împreună cu revista
“URBANISMUL-Serie nouă”, au organizat miercuri 24 aprilie a.c o întâlnire – masă rotundă cu
subiectul “Educaţia profesioniştilor – despre oraş şi teritoriu”.Întâlnirea a fost programată în
pregătirea numărului revistei “URBANISMUL-Serie nouă” care are ca subiect “Educaţia
profesionistului şi cercetarea în urbanism şi amenajarea teritoriului”, urmând ca discuţiile să fie
publicate, integral sau în rezumat, în raport cu amploarea lor şi cu spaţiul editorial.La întâlnire
au fost invitate: Facultatea de Urbanism din Bucureşti, facultăţile de arhitectură din Bucureşti,
Cluj, Iaşi şi Timişoara, facultăţile de geografie din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara, Facultatea
de Construcţii Civile din Bucureşti, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură din Oradea, precum
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şi facultăţi din domeniile sociologie, administraţie publică, ştiinte politice din Bucureşti, Cluj şi
Timişoara.
7.- Diverse.
- I s-a cerut d-nei Caliopi Adriana PILU, Contabilul şef al R.U.R., să întocmească o
situaţie explicită a rezultatelor financiare pe anul 2012, an cu deficit economic.
- D-na lector univ. dr. Simona Elena MUNTEANU a făcut o scurtă prezentare a
modalităţii de dobândire a calităţii de expert tehnic judiciar pentru cei care lucrează în
învăţământul superior şi a promis că împreună cu d-l. conf. univ. dr. arh. Andrei Traian
LUNCAN vor face o propunere de regulament referitor la acest lucru, reluând activitatea de
acum doi ani demarată de d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin SÂRBU. Propunerea a fost acceptată.
- S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 30 mai a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR

4

