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COMUNICAT
La data de 4 octombrie 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, reprezentanţii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali,
precum şi reprezentantul studenţilor urbanişti.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
2 d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular
3 d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
4 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
5 d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
6 d-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
7 d-na arh. Mirela DIDĂ- membru titular şi coordonator regional
8 d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
9 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
10 d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
regional
11 d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
12 d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE- membru supleant
13 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
14 d-l. arh. Eugen PĂNESCU membru supleant
15 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
16 d-l. urb. Radu Matei COCHECI- reprezentantul studenţilor urbanişti
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România, d-l. dr. geograf Bogdan SUDITU- membru titular, d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin
Nicolae SÂRBU- membru titular şi d-l dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular, 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.
Referitor la site-ul Registrului Urbaniştilor din România, urmează ca în câteva zile d-na
Anca URDA să mearga la I.T.C., reproiectantul paginii web, pentru discuţiile finale în vederea
încheierii contractului.
D-l. arh. Crişan Victor POPESCU a informat Consiliul Superior referitor la faptul că
domnia sa, împreună cu d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Preşedintele Registrului
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Urbaniştilor din România au fost invitaţi în zilele de 18, 19 şi 24 septembrie a.c. la Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru biologic din cadrul Camerei
Deputaţilor a României, la dezbateri cu privire la proiectul de Lege de aprobare a O.U.G. nr.
7/2011 de modificare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare. La aceste discuţii au mai participat, dintre membrii
Consiliului Superior, d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR (preşedinte delegat al Registrului
Urbaniştilor din România), în calitatea sa de Director General al Direcţiei generale dezvoltare
teritorială din M.D.R.T. şi d-l. arh. Eugen PĂNESCU (membru supleant al Consiliului Superior
al Registrului Urbaniştilor din România), ca reprezentant al ORDINULUI ARHITECŢILOR
DIN ROMÂNIA.
Amendamentele propuse de Registrul Urbaniştilor din România sunt cele discutate şi
aprobate în şedinţele Consiliului Superior încă din anul 2011, legate de atribuţiile instuţiei, de
organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar
din domeniu, de avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism.
D-l. urb. Radu Matei COCHECI, a informat Consiliului Superior cu privire la faptul că
Asociaţia Studenţilor Urbanişti, a cărui reprezentant este, intenţionează să organizeze curând o
întâlnire în care vor fi prezentate aceste modificări ale legii. A fost rugat ca întâlnirea, la care să
fie invitat un reprezentant al Consiliului Superior pentru a prezenta legea modificată, să fie
programată după aprobarea acesteia.
La finalul şedinţei, la capitolul diverse, s-a hotărât ca la următoarele discuţii Registrul
Urbaniştilor din România să fie reprezentat de d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDUPreşedintele Registrului Urbaniştilor din România, d-l. arh. Crişan Victor POPESCUpreşedintele Comisiei de disciplină, d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- preşedinte delegat al
Registrului Urbaniştilor din România şi Director General al Direcţiei generale dezvoltare
teritorială din M.D.R.T., care vor avea o întâlnire de lucru prealabilă.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 29 iunie - 18 iulie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l. preşedinte al comisiei, conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU, a prezentat activitatea.
Au fost prezentate rezultatele şedinţei de examinare desfăşurată în ziua de 19 septembrie
a.c. Comisia de examinare a propus acordarea dreptului de semnătură următorilor specialişti:
Candidaţi admişi:
Arhitecţi:
1. Eugenia T. DANIEL – Maramureş
2. Camelia V. COVACI PREDA – Timiş
3. Daria L. Al. MIRCEA – Prahova
4. Andrea P.T. VERES-BĂRBUŢĂ – Cluj
5. Mădălina M. ZĂGĂRIN – Călăraşi
Urbanişti:
1. urb. dipl. Ştefan Andrei E. BALTĂ – Constanţa
2. urb. dipl. Theodor Alin Al. CERGAN – Bucureşti
3. urb. dipl. Bogdan Cristian A. D. CIULINARU – Bucureşti
4. peis. dipl. Alexandra I. IONESCU – Bucureşti
5. urb. dipl. Luiza Andreea I. NĂDUH – Dâmboviţa
6. master urb. Adriana T. PINTESCU – Suceava
7. urb. dipl. Laurenţiu C. RADU – Călăraşi
8. urb. dipl. Ioan Augustin I. V. SUCIU – Prahova
Specialişti din domenii conexe:
1. dr. geogr. Daniela D. IUREA - Iaşi
2. geogr. Ionela C. GRĂDINARU – Suceava
Amânaţi până la îndeplinirea condiţiei privind experienţa în domeniu:
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1. urb. dipl. Andrei Cristian A.N. CEBANU - Bucureşti
2. urb. dipl. Ana Gh. MUREŞAN – Bucureşti
Centralizator admişi atestare /examinare /extindere:
Nr.
Judeţ
crt.
1.
Bucureşti
2.
Călăraşi
3.
Cluj
4.
Constanţa
5.
Dâmboviţa
6.
Iaşi
7.
Maramureş
8.
Prahova
9.
Suceava
10. Timiş
Total

Urbanism
3
1

Specialitate
Arhitectură

Total
Domenii conexe

1
1

1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
5

2

3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
15

o .Comisia profesională.
D-na preşedinte conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a anunţat că nu au fost
probleme de semnalat referitor la activitatea acestei comisii.
Domnia sa a semnalat necesitatea revizuirii criteriilor de încredinţare a documentaţiilor
de urbanism şi amenajarea teritoriului prin proceduri de achiziţii publice şi a propus infiinţarea
de centre de formare profesională continuă în cadrul UAUIM. D-l. arh. Crişan Victor POPESCU
a propus ca desemnarea de către Registrul Urbaniştilor din România şi participarea specialiştilor
cu drept de semnătură în diverse comisii să primească un punctaj stabilit prin Programul de
formare profesională continuă.
o Comisia de disciplină.
D-l. arh. Crişan Victor POPESCU, Preşedintele comisiei, a informat consiliul cu privire
la modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină prin
completarea Comisiei Centrale cu încă un membru care să aibă funcţia de coordonator al
activităţii de secretariat a Comisiei. Pentru ocuparea funcţiei a fost postat pe pagina web a RUR
un anunţ prin care au fost solicitate candidaturi înregistrate în formă scrisă la secretariat, în
termen de 2 săptămâni. Şi-a depus candidatura d-na arh. Aurora Elena JELEA care a îndeplinit
toate condiţiile cerute. Consiliul Superior a aprobat atât foma modificată a regulamentului cât şi
desemnarea d-nei Aurora Elena JELEA în funcţia de coordonator al activităţii de secretariat a
Comisiei de disciplină.
3.- Măsuri de eficientizare a realizării şi comercializării publicaţiei URBANISMULserie nouă.
A fost prezentată o propunere, dar întrucât atât d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru
SANDU- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România, cât şi d-l. arh. Şerban POPESCUCRIVEANU, preşedinte al Colegiului de redacţie al revistei au lipsit, aceasta va fi discutată în
viitoarea şedinţă a Consiliului Superior. De asemeni va fi discutată şi solicitarea d-nei arh. Maria
MĂNESCU, Redactor Şef al publicaţiei, legată de plata traducerilor din revistă. Solicitarea de
extindere a Colegiului de redacţie de la 9 la 13 membrii nu a fost aprobată pentru moment,
rămânând în atenţia Consiliului Superior, constatându-se, totodată, că prezenţa actualilor
membrii la şedinţele colegiului este, cu mici excepţii, redusă. A fost făcută propunerea,
acceptată, ca activitatea de traducător să fie plătită la pagină tradusă, aşa cum se obişnuieşte în
practică. S-a reamintit dorinţa membrilor Consiliului Superior ca în revistă să fie inclus un
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semnal legislativ. Au mai fost făcute următoarele recomandări: revista să prezinte proiecte
reprezentative de masterat, iar numărul viitor al publicaţiei, care va avea ca temă „Cercetare şi
educaţie în urbanism”, să apară cu supliment, adică o broşură despre urbanism şi profesiunea de
urbanist. Ambele propuneri au fost aprobate.
4.- Probleme privind activitatea birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
Referitor la informarea scrisă, transmisă către toate autorităţile locale (judeţe, municipii,
oraşe), cuprinzând informaţii privind constituirea, componenţa şi atribuţiile comisiilor tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism, d-l. conf. dr. arh. Radu RADOSLAV, reprezentant al
Registrului Urbaniştilor din România la Biroul Teritorial Timişoara, a comunicat faptul că a
primit puţine scrisori de răspuns şi a făcut o propunere de Convenţie profesională.
5.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- Registrul Urbaniştilor din România a fost reprezentat, aşa cum a fost enunţat mai sus, la
dezbaterile cu privire la proiectul de Lege de aprobare a O.U.G. nr. 7/2011 de modificare a Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare organizate de către Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru biologic din cadrul Camerei Deputaţilor a României. D-na drd. Anca Ileana
GINAVAR, Director General DGDT din MDRT şi Preşedinte delegat al Registrului Urbaniştilor
din România a făcut o scurtă prezentare a întâlnirilor şi a celor discutate.
- În zilele de 26-27 septembrie a.c., la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru
Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN INCERC, a avut loc
workshop-ul exploratoriu „Planificare integrată şi cercetarea interdisciplinară pentru dezvoltarea
urbană durabilă şi competitivă a României”, moderatori fiind d-nii prof. univ. dr. arh.
Alexandru Gabriel SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România şi prof. univ. dr.
arh. Mircea ENACHE, Preşedinte EMI Systems, Inc.. Evenimentul a beneficiat de prezenţa a
peste 50 de specialişti din domeniul planificării spaţiale din România şi din diasporă,
desfăşurându-se sub forma unor sesiuni de prezentări urmate de discuţii şi a unor mese rotunde,
din cadrul conferinţei „Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică si Învăţământul Superior din România
«Seminţe de Viitor – Seeds for the Future»”.
- Specialiştii cu drept de semnătură acordat de către Registrul Urbaniştilor din România,
arondaţi la Biroul Teritorial al Regiunii Nord- Est împreună cu d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI, reprezentantul teritorial, au participat la invitaţia d-lui arh. Constantin
GORCEA, Preşedintele filialei Nord- Est a OAR (filială cu care avem o veche şi rodnică
colaborare), la ZILELE CULTURII URBANE la „Uzina de apă” Suceava, Ediţie inaugurală la
aniversarea a 100 de ani de darea în folosinţă a fostei „Uzine de apă” din Suceava”. Cu
această ocazie, Registrul Urbaniştilor din România a făcut o donaţie de reviste
„URBANISMUL-serie nouă” pentru Centrul cultural urban.
- D-nele arh. Liliana Elza PETRIŞOR- Director executiv şi ing. Anca URDA- consilier,
reprezentante în Grupul de Lucru, au participat în ziua de 28 septembrie a.c. la conferinţa finală
a proiectului „Crearea şi consolidarea reţelei IMI-S NET pentru servicii în România”.
- D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a făcut o prezentare a celui de al 48-lea
congres ISOCARP, cu tema „Fast Forward: Planning in a (hyper) dynamic urban context” care
s-a desfăşurat la Perm în Rusia, în perioada 10-13 septembrie a.c., unde a reprezentat Registrul
Urbaniştilor din România şi a susţinut prezentarea „Major Trends in the Evolution of Towns and
Cities of in a Past Comunist Competitive Environment”. Amănunte despre eveniment găsiţi pe
site-ul www.rur.ro.
7.- Diverse.
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- A fost prezentată solicitarea unui tânăr urbanist, masterand anul II la UAUIM, care
doreşte să îşi înceapă stagiul de practică profesională şi cere ajutor în găsirea unei instituţii/
birou unde să poată face acest lucru. Propune includerea pe site-ul www.rur.ro a unei rubrici de
genul e-jobs pentru urbanişti. Propunerea a fost aprobată şi a intrat în studiu.
- A fost prezentată solicitarea de colaborare cu Registrul Urbaniştilor din România a
Companiei MGGP SA din Polonia, companie cu sucursală şi în România, partener al Asociaţiei
Urbaniştilor Polonezi. D-na conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a fost desemnată să
studieze solicitarea până la viitoarea şedinţă.
- Dna econ. Adriana Caliopi PILU, Contabil Şef, a prezentat posibilităţile de încadrare şi
promovare a personalului contractual, aşa cum au reieşit în urma răspunsului primit de la
Ministerul Finanţelor Publice şi a legislaţiei actuale din domeniu.
- Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la Expoconferinţa
Internaţională CONTRACTOR 2012, eveniment despre antreprenoriat şi dezvoltare urbană, ce
va avea loc la Bucureşti, în ziua de 20 noiembrie a.c., în organizarea ABPLUS EVENTS.
- D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, Director executiv, a luat parte, în perioada 11-14
septembrie a.c., la invitaţia IMI PQ NET RO din cadrul MECTS, la sesiunea de formare în
„Management strategic”, în urma examenului final obţinând Certificat de calificare în domeniu.
- S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 15 noiembrie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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