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COMUNICAT
La data de 13 decembrie 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. Alexandru Gabriel SANDU- Preşedinte
2 d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular
3 d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, preşedinte delegat
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. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
7 d-l dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular
8 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
9 d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
regional
10 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
11 d-l. urb. Radu Matei COCHECI- reprezentantul studenţilor urbanişti
D-na arh. Mirela DIDĂ- membru titular şi coordonator regional, d-l. dr. geograf Bogdan
SUDITU- membru titular, d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin Nicolae SÂRBU- membru titular, d-l.
conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial şi d-l. arh. Eugen
PĂNESCU membru supleant, au anunţat că nu pot participa la şedinţă.
Biroul teritorial Cluj-Napoca a fost reprezentat de d-na arh. Constanţa POPA, şef birou, d-l.
arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentantul teritorial, fiind indisponibil din punct de vedere
medical.
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 informat pe cei prezenţi cu privire la continuarea colaborării cu
ANFP privind arhitecţii-şefi şi că urmează ca în luna ianuarie 2013 să iniţiem o colaborare pe
aceeaşi temă cu ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), legat şi de faptul că RUR, în
conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale din România, este
autoritate competentă pentru calificări privind profesia de urbanist. De asemeni vom continua
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demersurile legate de modul de respectare al prevederilor Art. V din OUG nr. 7/2011 privind timpul
de menţinere în funcţie a arhitecţilor- şefi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Art. 361 (în
acest sens urmând ca prin intervenţia RUR la adoptarea Legii 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, să se obţină o amânare a acestui termen).
- În continuare, d-l. Preşedinte a prezentat o informare cu privire la recenta întâlnire a
domniei sale cu d-l. Şerban Dragoş Ion ŢIGĂNAŞ, Preşedinte OAR, la invitaţia acestuia. Au
discutat probleme legate de practicarea profesiei de arhitect şi de urbanist, de programul de
formare profesională continuă, care ar putea avea părţi comune, de faptul că activitatea
Birourilor teritoriale ale RUR este vizibilă şi benefică în teritoriu, de problema tarifării lucrărilor
de urbanism şi de arhitectură (fiind în examinare posibiltatea tarifării orale). S-a propus o
întâlnire la nivel de conduceri pentru inţierea unei colaborări, cu implicarea în acest parteneriat
şi a UAR.
D-na arh. Constanţa POPA, şefa biroului teritorial Cluj a menţionat faptul că la Cluj
există o foarte bună colaborare cu Filiala OAR, iar d-l conf. dr. arh. Radu RADOSLAV,
reprezentant teritorial al Biroului teritorial Timiş, a constatat că nu acelaşi lucru se poate spune
cu referire la zona respectivă.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 5 octombrie- 14 noiembrie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l preşedinte, conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, a prezentat rezultatele şedinţei de
examinare desfăşurată în ziua de 10 decembrie a.c. Comisia de examinare a propus acordarea
dreptului de semnătură următorilor specialişti:
Arhitecţi:
arhitect-diplomat Zoltán István S.A. LÁZÁR - Harghita
Urbanişti:
urbanist diplomat Ecaterina Laura L. BEURAN - Bacău
urbanist diplomat Octavian M. DRAGOMIR - Bucureşti
urbanist diplomat Elena Sorina I. LEAU – Buzău
urbanist diplomat Augustina A. STAN – Dâmboviţa
master urbanist Alina Alisa A. S. BRATU – Argeş
master urbanist Diana Maria I. DUMITRESCU – Ialomiţa
master urbanist Gabriela Valentina N. TOMA – Prahova
peisagist diplomat Andreea Nicoleta M. BUNEA – Bucureşti
peisagist diplomat Laura Ioana I. OCHIANĂ – Bucureşti
master urbanist-peisagist Ioana Iulia I. AFLOREI – Suceava
master urbanist-peisagist Cristina Nicoleta E. HROMEI – Bucureşti
master urbanist-peisagist Sorina Georgiana G. RUSU – Bucureşti
Extindere drept de semnătură
urbanist diplomat Mădălina T. MOŢCANU-DUMITRESCU – Bucureşti - atestată pentru
B C C1 D D3 DZ0 E F6, primeşte extindere drept de semnătură pentru G4
arhitect-urbanist Raluca E. DICANU DUTCHIEVICI LEMONIE – Constanţa - atestată
pentru D1 E, primeşte extindere drept de semnătură pentru DZ0
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Referitor la arhitecţii diplomaţi (adică cei care au terminat începând cu 2003 şi care nu au
master şi care apar în schema C), se face următoarea precizare:
CS-RUR luând cunoştinţă de o eroare materială cuprinsă în Regulamentul privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobat
prin HCS-RUR nr. 101 din 29.07.2010, cu referire la faptul că arhitectul diplomat nu este
nominalizat în art. 11 (1), alin. b) cu drept de semnătură pentru planurile urbanistice zonale şi
regulamentele locale de urbanism aferente acestora, aferent simbolului Dz0, (conf. art. 16 (4) alin.
7 din regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din
România), va corecta regulamentul mai sus-menţionat prin includerea categoriei respective de
specialişti – arhitecţi diplomaţi – la art. 11 (1), alin. b). În aceste condiţii arhitecţii diplomaţi
(definiţi în anexa C din regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism) pot fi atestaţi cu drept de semnătură
pentru categoria de lucrări de urbanism aferentă simbolului Dz0, dacă îndeplinesc condiţiile
privind experienţa în domeniu şi portofoliul de lucrări.
D-l conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a menţionat faptul că sunt de clarificat unele
probleme legate de inegalităţi în activitatea stagiarului. De asemeni a propus Consiliului
Superior publicarea în revista „URBANISMUL – serie nouă” a unui raport privind dobândirea
dreptului de semnătură în anul 2012, propunere aprobată.
Domnia sa a subliniat activitea susţinută a comisiei de-a lungul întregului an, fapt pentru
care le mulţumeşte, menţionând în special activitatea preşedintelui delegat, d-na conf. univ. dr.
arh. Simona Elena MUNTEANU.
o Comisia profesională.
D-na preşedinte conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a informat Consiliul Superior
despre faptul că în activitatea comisiei nu sunt probleme de semnalat.
o Comisia de disciplină.
D-na arh. Aurora Ileana JELEA, coordonator al activităţii de secretariat a Comisiei, la
solicitarea preşedintelui comisiei, d-l. arh. Crişan-Victor POPESCU, a supus aprobării
Consiliului Superior proiectul de HOTĂRÂRE nr. 130, definitivă şi executorie, referitor la
respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de către d-na arh. Viorica Ileana Florica
NOVAC împotriva Hotărârii nr. 126/19.07.2012 a Consiliului Superior al RUR adoptate în
Dosarul disciplinar nr. 1/2011 al Comisiei teritoriale de disciplină Nord-Est. Consiliul Superior a
aprobat în unanimitate hotărârea, care se va comunica părţilor şi va fi postată pe site-ul
www.rur.ro.
S-a menţionat faptul că în atenţia comisiei mai figurează o sesizare, care este în studiu.
3.- .Probleme privind activitatea birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.teritoriali ai
Registrului Urbaniştilor din România (Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara).
4.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România
În această perioadă nu au fost evenimente demne de menţionat.
5.- Diverse.
- S-a menţionat apariţia nr. 2 al Bibliotecii „URBANISMUL – serie nouă” - traducerea
cărţii d-lui Kevin Lynch „Imaginea oraşului”, care este foarte solicitată;
o D-na ing. Anca URDA, consilier la Secretariatul Registrului Urbaniştilor din
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România a prezentat solicitarea firmei proiectante a site-ului final www.rur.ro de mărire a
costului de realizare a site-ului datorat solicitării RUR de de a avea nivele diferenţiate de
administrare pentru sediul central şi birourile teritoriale. Consiliul Superior a cerut o prezentare
detaliată a costurilor legate de această suplimentare.
Şedinţa s-a terminat în acest moment, în scurt timp marea majoritate a membrilor
Consiliului Superior fiind învitaţi să participe la o acţiune organizată la MDRT.
- S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 31 ianuarie 2013 orele 1000.
Cu prilejul Anului Nou 2013, Consiliul Superior urează tuturor specialiştilor cu drept de
semnătură acordat de către Registrul Urbaniştilor din România, colegilor din celelalte organizaţii
profesionale, conducerii şi direcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, precum şi structurilor asociative ale administraţiei publice locale, un an nou bun, cu
realizări şi multe bucurii.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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