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COMUNICAT
La data de 12 ianuarie 2012, 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, preşedinte delegat
3 conf. univ. dr. arh. Cătălin Niculae SÂRBU- membru titular Consiliu Superior
4 lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
5 arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
6 conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
7 prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular Consiliu Superior
8 prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular Consiliu Superior
9 dr. geograf Bogdan SUDITU- membru titular Consiliu Superior
10 conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
11 arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
12 lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
13 dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular Consiliu Superior şi coordonator
teritorial
14 dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular Consiliu Superior
15 arh. Mirela DIDĂ- membru titular Consiliu Superior şi coordonator teritorial
16 arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator teritorial
17 econ. expert Mihail POPESCU- Preşedintele Comisiei de cenzori
18 arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
19 student urb. Matei Radu COCHECI- Facultatea de urbanism UAUIM
D-l. arh. Eugen PĂNESCU, Planwerk Cluj-Napoca, membru supleant al Consiliului
Superior, invitat la şedinţă întrucât unul cei doi nominalizaţi de O.A.R. pentru funcţia de membru
titular nu îndeplineşte prevederile Art. 6 din Regulamentului referitor la organizarea şi
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România (nu este înregistrat în Registrul Urbaniştilor
din România), a anunţat că nu poate participa la şedinţă.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Raportul anual al directorului executiv.
Întrucât membrii Consiliului Superior au primit raportul tipărit, d-na arh. Liliana Elza
PETRIŞOR, Director Executiv, a răspuns la întrebări şi a făcut unele precizări legate de
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materialul întocmit. Membrii Consiliului Superior au aprobat raportul. Activitatea desfăşurată în
cursul anului 2011 a fost considerată bogată şi susţinută. S-a hotărât ca după comunicarea până
la data de 19 ianuarie a.c. a eventualelor observaţii şi propuneri ale membrilor Consiliului
Superior, acestea să fie introduse în raportul care apoi va fi postat pe site.
2.- Raportul anual al contabilului şef şi propunerea de buget pe 2012.
Şi acest raport a fost înmânat tipărit membrilor Consiliului Superior, iar d-na ec. Caliopi
Adriana PILU, Contabil şef al Registrului Urbaniştilor din România, a răspuns întrebărilor şi a
făcut precizările solicitate legate de acest raport. După completarea lui şi introducerea
observaţiilor, va fi postat pe site. Bilanţul anual şi bugetul pe 2012 vor fi prezentate în conf. cu
prevederile Art. 14 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România aprobat prin Hotărârea nr. 101-2010 a Consiliului Superior al
Registrului Urbaniştilor din România.
3.- Raportul anual al Comisiei de cenzori- va fi postat pe site.
4.- Raportul de activitate al comisiilor- fiecare comisie a prezentat raportul său,
rapoarte care vor fi postate pe site.
o Comisia profesională.
D-na preşedintă conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a făcut o prezentare a
raportului. Se precizează următoarele obiectivele principale ale Comisiei profesionale:
- întărirea activităţii de monitorizare a specialiştilor cu drept de semnătură;
- întărirea activităţii de monitorizare a stagiarilor;
- stabilirea de parteneriate cu organisme, organizaţii profesionale din domeniu, care
activează în ţară sau în străinătate;
- crearea de resurse umane în vederea asigurării structurilor profesionale la nivel central
şi al birourilor teritoriale;
- implicarea în activităţi de formare profesională continuă;
- diversificarea activităţilor de promovare a Comisiei profesionale prin site.
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l preşedinte lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a prezentat activitatea comisiei.
Consiliul Superior a fost informat cu privire la faptul că în ziua de 10 ianuarie a.c.
membrii comisiei s-au întrunit şi au făcut următoarele propuneri:
- datele de desfăşurare a examenului în 2012: martie, iunie, septembrie, decembrie;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de examinare, împreună cu
ANEXELE (formularele cu conţinutul dosarului, cererea, recomandarea, model C.V., baremul
de punctaj pentru examen);
- birourile teritoriale să emită solicitanţilor de drept de semnătură arondaţi lor, un punct
de vedere cu o propunere de tipuri de semnătură ce li se pot acorda;
- depunerea dosarului la biroul teritorial unde este arondat prin locul de muncă;
- introducerea unei cerinţe noi pentru dosar şi anume predarea unui CD cu conţinutul
dosarului respectiv.
Toate propunerile au fost aprobate. Se va trimite materialul, în format electronic,
membrilor Consiliului Superior şi după introducerea eventualelor observaţii şi modificări va fi
postat pe site.
o Comisia de disciplină.
D-l preşedinte arh. Crişan Victor POPESCU a făcut comentarii cu privire la activitatea
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comisiei în decursul anului 2011. A fost propusă şi aprobată întocmirea unei solicitări, împreună
cu M.D.R.T., către Ministerul Administraţiilor şi Internelor de a se atrage atenţia primăriilor cu
privire la obligativitatea postării pe site-urile aferente a listelor cu documentaţiile de urbanism şi
amenajarea teritoriului supuse aprobării.
5.-Rapoartele privind activitatea birourilor teritoriale.
Reprezentanţii teritoriali ai Registrului Urbaniştilor din România (Iaşi, Cluj-Napoca,
Timişoara) au prezentat activitatea din anul 2011, care este postată pe site.
6.- Perfecţionarea formării profesionale continuie în vederea atestării specialiştilor
care ocupă funcţia de Arhitect-şef, în conf. cu prevederile Legii nr. 345/2009- curricula
cursului şi competenţele ce vor fi dobândite la terminarea cursului.
D-l. dr. arh. Niculaie ŢARĂLUNGĂ, membru titular al Consiliului Superior, a prezentat
un material întocmit împreună cu d-na dr. arh. Simona Elena MUNTEANU, coordonator
teritorial şi membru titular al Consiliului Superior şi d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin SÂRBU,
membru titular al Consiliului Superior. Parcurgand procesul de certificare propus membrilor
Consiliului Superior în şedinţa din luna august 2011, s-au făcut următoarele precizări:
- Procesul de certificare este similar cu cel CNFPA, dar adaptat cerintelor programelor de
formare specifice functiei publice Arhitect Sef;
- în sensul Metodologiei de certificare a fost propus procesul în urma căruia furnizori de
formare continuă pot organiza programe de 5+2 zile finalizate cu certificate recunoscute de
Registrul Urbaniştilor din România.
Ţinând seama de faptul că Registrul Urbaniştilor din România este implicat în gestionarea
calităţii profesionale a celor care întocmesc documentaţii de urbanism şi de amenajare a
teritoriului, autorii raportului precizeaza urmatoarele:
- prin conducerea procesului de acreditare, Registrul Urbaniştilor din România îşi atinge
obiectivele sale instituţionale şi profesionale.
- Prin participarea la evaluarea programelor de formare Registrul Urbaniştilor din
România verifică rezultatele programelor de formare şi poate solicita Formatorului îmbunatăţiri
în structura programului sau poate retrage certificarea dată acestuia.
- Registrul Urbaniştilor din România poate atrage resurse financiare prin eliberarea
certificatului şi prin participarea la evaluarea programelor.
- Autorii recomandă Consiliului Superior finalizarea procedurii de certificare conform
documentaţiei din anexa şi începerea discuţiilor cu A.N.F.P. pentru eliberarea de certificate
comune.
A fost propusă şi aprobată programarea unei întâlniri la care să participe reprezentanţii
Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, reprezentanţii M.D.R.T şi ai
A.N.F.P.
7.- Revista „URBANISMUL – serie nouă”.
Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la apariţia în cursul săptămânii
următoare a numărului 10 al publicaţiei, având tema „Mobilitate”.
8.- Diverse.
- A fost prezentată invitaţia Asociaţiei pentru Integrare Europeană din Chişinău de a
participa în parteneriat la a doua ediţie a Proiectului „Academia Ideilor”, modulul
„Urbanizarea”, ce va avea loc la Chişinău, în ziua de 21 ianuarie a.c.
Invitaţia a fost aprobată şi au fost desemnaţi să participe, cu scurte prezentări ale
Registrului Urbaniştilor din România şi ale publicaţiei, d-l. politolog Adrian ABRUDAN,
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Secretar general de redacţie şi d-l. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant
teritorial, care vor oferi şi trei seturi de reviste „URBANISMUL – serie nouă”.
S-a formulat propunerea, aprobată, ca unul din numerele viitoare ale revistei să aibă ca
temă „Urbanismul în Republica Moldova”.
- În continuare a fost discutată problema refacerii site-ului.
Structura propusă, în şedinţele anterioare, nu a primit nicio observaţie sau propunere. În
consecinţă, d-l preşedinte dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat membrii Consiliului
Superior că în cursul săptămânii ce urmează va lucra împreună cu d-na ing. Anca URDA la o
nouă propunere.
- Masterandul urbanist Matei Radu COCHECI, reprezentant al studenţilor în Consiliul
Superior, a anunţat că a fost programată în data de luni 16 ianuari a.c. o întâlnire cu studenţii de
la Facultatea de urbanism de la U.A.U.I.M. şi a invitat membrii ai Consiliului Superior să se
implice.
- A fost acceptată propunerea primită de la „Oamenii şi companii” şi A.A.S.J.R. de a
participa ca parteneri în organizarea Ediţiei a XII-a a Conferinţei Urban Concept cu tema
„Amenajarea teritoriului şi urbanismul- Repere legislative”, ce va avea loc în Bucureşti, în data
de 23-24 februarie a.c.
- S-a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la sediul Registrului Urbaniştilor din
România, în ziua de joi 23 februarie 2012, orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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