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COMUNICAT
La data de 31 mai 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, în lipsa acestora membrii
supleanţi, preşedinţii de comisii şi reprezentanţii birourilor teritoriale.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România
2 d-l. conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
3 d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
4 d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular, Preşedinte delegat
5 d-l. conf. dr. arh. Cătălin Niculae SÂRBU- membru titular
6- d-l. conf. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- membru supleant
7 d-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
8 d-l. dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular
9 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
10- d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
11- d-na dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator regional
12- d-na arh. Mirela DIDĂ- membru titular şi coordonator regional
13- d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
14- d-l. urb. Radu Matei COCHECI- reprezentantul studenţilor urbanişti
D-l. prof. univ. dr. geogr. Ioan IANOŞ- membru titular, d-l. arh. Eugen PĂNESCUmembru supleant, d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină, d-na
arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt şi d-l. lector. univ. dr. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial, au anunţat că nu pot participa la şedinţă.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România, a prezentat stadiul discuţiilor referitoare la organizarea celei de a X-a ediţii a
BIENALEI NAŢIONALE DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI 2012. În urma discuţiilor purtate
cu organizatorii nu s-a ajuns la o concluzie privind implicarea efectivă a Registrului Urbaniştilor
din România.
D-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, Decanul Facultăţii de Urbanism
din cadrul Universităţii „Ion Mincu”, membru supleant al Consiliului Superior, şi-a expus
punctul de vedere privind cerinţele stagiului de practică profesională obligatoriu, cerinţe ce
îngreuiază dobândirea dreptului de semnătură (legate de raportul dintre angajator şi stagiar,
contractul de muncă sau de alt tip, achitarea tarifului de exercitare a dreptului de semnătură de
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către coordonatorul documentaţiilor incluse în Portofoliul de lucrări, etc.). Discuţia a fost
animată şi îndelungată, antrenând întreaga audienţă. Întrucât cea mai mare parte a acestor cerinţe
sunt impuse prin DIRECTIVA 2006/123/CE, privind serviciile în cadrul pieţei interne, directivă
care este în curs de modificare, se aşteaptă forma ei finală, după care se poate impune
modificarea regulamentelor Registrul Urbaniştilor din România. Au fost discutate probleme de
legislaţia muncii legate de acest subiect. D-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIUPreşedintele Comisiei de examinare, a supus discuţiei un material cu „Precizări şi completări
privind aplicarea prevederilor cu privire la stagiul de practică profesională”.
D-na ing. Anca URDA, consilier la Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România, a
prezentat intâlnirea grupului desemnat în şedinţa anterioară (d-na dr. arh. Simona MUNTEANU,
d-na ing. Anca URDA, d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, d-l. conf. univ.
dr. arh. Radu RADOSLAV şi d-l. student urb. Matei Radu COCHECI), care a avut loc în
dimineaţa zilei de 31 mai a.c., înainte de şedinţa Consiliului Superior, cu reprezentanţii firmelor
ofertante pentru a stabili care este cea selecţionată şi ce structura va avea site-ului www.rur.ro.
Din cele patru firme au fost reprezentate două, cu una s-a păstrat legătura telefonic, iar cea de a
patra nu s-a prezentat la întâlnire. Grupul de lucru urmează să-şi prezinte concluziile în cel mai
scurt timp. S-a făcut precizarea că este necesar ca site-ul reproiectat va asigura accesul direct din
Versiunea 5.0 IMI.
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin adresa înregistrată la Registrul Urbaniştilor
din România cu 303/03.05.2012, referitor la implementarea şi funcţionarea Sistemului de
informare al pieţei interne (IMI), ne-a comunicat faptul că “RUR va fi înregistrat în Sistemul
IMI pentru componenta “Calificări Profesionale” (IMI PQ) drept coordonator delegat privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia reglementată: urbanist/
specialist în amenajarea teritoriului.”
.2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 22 martie- 25 aprilie a.c.
o Comisia profesională.
S-a făcut precizarea că trebuie implicată Subcomisia monitorizarea stagiaturii în
problemele ridicate la punctul anterior.
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
Problemele legate de activitatea comisiei au fost prezentate mai sus.
o Comisia de disciplină.
A fost înregistrată o sesizare legată de un P.U.D. în Bucureşti, care urmează a fi
cercetată. În ceea ce priveşte sesizările mai vechi, luni 11 iunie a.c. urmează să se reunească
Comisia teritorială de disciplină Bucureşti-Ilfov pentru analiză.
3.- Probleme privind activitatea birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
4.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- Publicaţia „URBANISMUL- serie nouă” a Registrului Urbaniştilor din România a
organizat, împreună cu Asociaţia Studenţilor Urbanişti din cadrul U.A.U.I.M., conferinţa
susţinută de d-l. Pieter de Haan cu tema „Shared Space”. Cheltuielile ocazionate de transport,
cazare şi şederea în Bucureşti au fost suportate de cătreRegistrul Urbaniştilor din România.
- Registrul Urbaniştilor din România a oferit ca premii 46 reviste „URBANISMUL- serie
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nouă” în cadrul Sesiunii de comunicări studenţeşti”organizată la U.A.U.I.M.
- D-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU, coordonator zonal al Registrului Urbaniştilor din
România, a oferit 5 reviste nr. 9 cu tema „Cultura Urbană” la workshop-ul „N.O.V.A.- Recipe
for the New City” care s-a desfăşurat la Craiova în perioada 6-11 mai a.c.
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a reprezentat Registrul Urbaniştilor
din România la workshopul din ziua de 11 mai a.c. în organizarea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului împreună cu Centru Regional de protecţia Mediului pentru Europa
Centrală şi de Est, Biroul Naţional România (REC).
5.- Diverse.
- În perioada 16-18 mai a.c. la Palatul Parlamentului s-a desfăşurat venimentul Convenţia
Română de Arhitectură şi Design (ROCAD), dedicat aniversării a 120 ani de la înfiinţarea
U.A.U.I.M., Bucureşti, unde au avut prezentări invitaţi de marcă de peste hotare. Specialiştii
înscrişi în Registrul urbaniştilor au avut acces gratuit pe baza înscrierii îndividuale.
-Registrul Urbaniştilor din România a fost înregistrat, în conformitate cu prevederile
Legii 677/2001 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (A.N.S.P.D.C.P.) ca Operator de date cu caracter personal, figurând cu şase numere de
notificare, corespunzătoare tipurilor de activităţi desfăşurate.
- D-na ing. Anca URDA, consilier la Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România,
a participat, ca utilizator, la Atelierele de lucru IMI PQ NET (Reşeaua Autorităţilor Competente
pentru Calificările Profesionale din România)” Sprijin pentru Partenerii Sociali” desfăşurate în
perioada 23-26 mai a.c.
- Este în curs de semnare contractul cu MIT Press Cambridge U.S.A. pentru publicarea
traducerii lucrării „The Image of the City” de Kevin LYNCH, numarul doi din Biblioteca
URBANISMUL- serie nouă.
- În scurt timp va apărea nr. 11 al publicaţiei „URBANISMUL- serie nouă” având ca
temă „Regionalizarea”.
.- Specialişti înscrişi în Registrul urbaniştilor au participat la cea de A treia ediţie a
Conferinţei Internaţionale de Cercetare în Construcţii, Economia Construcţiilor, Arhitectură,
Urbanism şi Dezvoltare Teritorială cu patricipare internaţională, având ca temă Cercetarea din
urbanism, arhitectură şi construcţii în condiţiile crizei economice, care a avut loc în ziua de 11
mai a.c., în organizarea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE ÎN
CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ- URBANINCERC.
- A fost făcută propunerea ca un angajat din cadrul Secretariatului Registrului
Urbaniştilor din România să participe la cursul de pregătire profesională organizat de EAG,
furnizor autorizat C.N.F.P.A., intitulat „PRACTICA IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR
DE CONTROL INTERN MANAGERIAL. INTOCMIREA RAPORTULUI PRIVIND
IMPLEMENTAREA SCM”. Propunerea a fost aprobată şi d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR,
Director executiv, a fost desemnată să participe la cursul organizat în perioada 21-24 iunie a.c. .
S-a hotărât programarea examenului şi a interviului cu solicitanţii care au depus dosar în
vederea dobândirii dreptului de semnătură în ziua de 26 iunie a.c.
- S-a hotărât ca şedinţa următoare a Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 28 iunie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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