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COMUNICAT
La data de 10 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, membrii supleanţi,
preşedinţii de comisii, reprezentanţii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali.
Au fost prezenţi următorii:
d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Preşedinte
d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedinte delegat
d-l conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, membru titular şi reprezentant
teritorial
6 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
7 d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
8 d-l arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- Preşedintele Comisiei de disciplină şi reprezentant
teritorial
9 d-na arh. Anca Ileana GINAVAR- - membru titular
10 d-l. arh. Bogdan Traian BOGOESCU- membru supleant
11. d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
12 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
13 d-l. drd. urb. Sebastian GUŢĂ- Preşedinte ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR
URBANIŞTI ŞI PEISAGIŞTI DIN ROMÂNIA- invitat
14 stud. urb. Cristina OPREA- invitat
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D-na lector univ. dr. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
regional, d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular, d-na arh. Mirela DIDĂmembru titular şi coordonator regional au absentat motivat fiind implicaţi în alte acţiuni sau sunt
plecaţi din ţară, iar de la OAR nu am primit nominalizările. MDRAP a înştiinţat Registrul
Urbaniştilor din România cu privire la faptul că d-l. dr. geograf Bogdan SUDITU, membru
titular, nu mai poate reprezenta ministerul în şedinţele Consiliului Superior întrucât este
suspendat din activitatea de funcţionar public, în acest sens urmând să fie făcută o nouă
nominalizare.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost prezentate şi supuse discuţiei următoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
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- Membrii Consiliului Superior au fost informati cu privire la organizarea „East Centric
Architecture Triennale”- Trans(ap)parencies în perioada 10-27 octombrie a.c. la Ştirbei Palace
& Mogoşoaia Palace. D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedinte RUR, va
face parte din juriul pentru „Amenajări exterioare” şi „Regenerare urbană”.
- D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a prezentat materialul intitulat
„Procedura de organizare a cursurilor de formare continuă pentru persoanele care ocupă funcţia
de „Arhitect şef”. Au fost discuţii pe baza materialului prezentat, s-a hotărât transmiterea lui
către toţi membrii Consiliului Superior în vederea formulării eventualelor observaţii în timp de o
săptămână şi demararea acţiunii de evaluare anuală a specialiştilor cu drept de semnătură, în
conformitate cu Regulamentul de formare profesională continuă aprobat în anul 2012 şi postat
pe site, acţiune în care vor fi implicate Birourile teritoriale ale Registrului Urbaniştilor din
România.
- A fost prezentat „Proiectul de norme de ocupare a terenului” întocmit de un grup de
specialişti din domeniu coordonat de d-l arh. Crişan-Victor POPESCU. Au fost făcute observaţii
şi s-a hotărât ca proiectul să fie transmis spre consultare timp de o săptămână arhitecţilor şefi,
prin intermediul preşedinţilor celor două asociaţii, membrii ai Consiliului Superior. În perioada
parcursă de la ultima şedinţă s-au primit numeroase raspunsuri de la ministerele cărora RUR le-a
solicitat transmiterea de date privind suprafeţele de teren necesare realizării dotărilor specifice,
dar niciunul care să fie de sprijin intenţiei noastre. Se pare că la nivelul ministerelor nu s-a
înteles intenţia noastră de a realiza un material pe care să-l propunem ca suport de discutat cu
MDRAP în vederea realizării unui set de norme tehnice necesare şi solicitate în practica de
planificare spaţială din România. Se dovedeşte că în resposabilitatea ministerelor nu mai există
preocuparea pentru ce şi cum se realizează (staţiile/ echipamentele necesare diferitelor servicii),
acestea fiind lăsate la liberul arbitru al administraţiilor locale; nu este de mirare că în realizarea
unor ansambluri de locuinţe, acestea sunt văduvite încă de la început de ceea ce înseamnă
echipamente colective. Aceste lipsuri apar la nivelul majorităţii Planurilor Urbanistice Generale.
- A fost prezentat proiectul de „REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea
examenului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specializarea urbanism şi
amenajarea teritoriului şi alte reglementări aferente, inclusiv de ordin disciplinar”. Au fost
discuţii pe marginea materialului. După completare proiectul va fi postat pe site în vederea
consultării de către toţi specialiştii cu drept de semnătură, apoi va urma consultarea cu cabinetul
de avocatură.
- În perioada 27-29 septembrie a.c., a avut loc la Sinaia, în organizarea U.A.R. şi
U.A.U.I.M., „Congresul naţional privind protejarea, reabilitarea şi valorificarea patrimoniului
arhitectural, urban şi peisagistic DE LA ARHITECTURĂ LA PATRIMONIU CONSTRUIT
...ŞI MAI DEPARTE”, eveniment care s-a bucurat de apreciere şi la care au luat parte şi
specialişti cu drept de semnătură pentru documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului.
- În ziua de 19 septembrie a.c. a fost semnat PROTOCOLUL DE COLABORARE între
Registrul Urbaniştilor din România şi Centrul Naţional „România Digitală” (CNRD) privind
transpunerea în practică a prevederilor Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei
interne (Directiva Servicii), ale OG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de
servicii şi libertatea de a presta servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 68/2010 şi a HG nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact
Unic electronic.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 6 septembrie - 9 octombrie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l Preşedinte, conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a prezentat rezultatul atestărilor
şi examinărilor din cadrul şedinţei Comisiei de examinare din data de 16 septembrie a.c.
Situaţia se prezintă astfel:

2

Candidaţi admişi
Arhitecţi
1. prof. univ. dr. arhitect - urbanist Dan Corneliu M. ŞERBAN – Bucureşti - DZ0 E
2. arhitect-urbanist Dan I. FLOREA – Neamţ – D DZ0 E
3. arhitect Răzvan Cornel C. C. ŞIPOŞ – Mureş – E
4. arhitect Lucian Cosmin T. BOT – Timiş – E
5. arhitect-urbanist Dana Ruxandra R. GRECU – Bucureşti – E
6. arhitect-urbanist Mihai Nicolae M. MOLDOVEANU – Bucureşti – D3 DZ1 E
7. arhitect-urbanist Bogdan V. LUNGU – Bucureşti - D3 DZ0 E
Urbanişti
1. master urbanist Alexandru D. STANCIU – Constanţa – DZ1 E
Specialişti din domenii conexe
1. prof. univ. dr. economist Florin Marian A. BUHOCIU – Galaţi – F2 G4
Extindere drept de semnătură
Urbanişti
1. master urbanist - peisagist Dragoş Alexandru F. PRIE – Dolj – atestat la 18.07.2013
pentru DZ0 E, primeşte extindere drept de semnătură pentru G6
Centralizator admişi atestare /examinare /extindere
Nr. Judeţ
crt.
1.
Bucureşti
2.
Constanţa
3.
Dolj
4.
Galaţi
5.
Mureş
6.
Neamţ
7.
Timiş
Total

Urbanism

Specialitate
Arhitectură
4

Total
Domenii conexe

1
1ext.
1

1+1ext.

1
1
1
7

1

4
1
1ext.
1
1
1
1
9+1ext.

Consiliului Superior a validat rezultatele şedinţei Comisiei de examinare din data de 16
septembrie a.c.
După audierea candidaţilor, în ziua de 16 septembrie a.c. comisia a demarat acţiunea de
analiză a „Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură” în vederea completării şi
modificării, acţiune ce va continua.
o Comisia profesională.
Nu a mai fost nimic de menţionat în plus faţă de cele prezentate la punctul 1 al
prezentului comunicat.
o Comisia de disciplină.
D-l Preşedinte arh. Gheorghe Ştefan ELKAN menţionează că nu sunt lucruri noi de
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comunicat, în afara faptului că ni se cer în continuare date privitor la cazul PUZ- str. Pădurea
Neagră- Pădurea Pusnicu, încheiat la RUR prin Decizia nr 4/2010 de sancţionare a d-nei arh.
Mihaela GEORGESCU, dar al cărui dosar penal se află încă pe rol la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.
3.- Participări la întâlniri internaţionale;
- Raportul prezentat de d-l. drd. urb. Mihai ALEXANDRU la Bienala Europeană a
oraşelor şi planificatorilor urbani, editia a 10-a, organizată de ECTP-CEU la Cascais Portugalia
în perioada 18-21 septembrie 2013 se află postat pe site-ul www.rur.ro.
- În perioada 26-30 septembrie a.c., d-ra econ. Anamaria VRABIE şi d-l. urb. Reinhold
STADLER, stagiari RUR, membrii APUR, au primit susţinere financiară de la la cele două
entităţi pentru a participa la seminarul cu tema „Sustainability and the City: America and the
Urban World” ce s-a desfăşurat la Salzburg (Austria). Cei doi reprezentanţi români s-au
remarcat în discuţii, directorul evenimentului trimiţând o scrisoare de mulţumire privind
activitatea lor în cadrul seminarului. Scrisoarea, precum şi amanunte despre eveniment, sunt de
asemenea postate pe site-ul www.rur.ro.
4.-Activitatea birourilor teritoriale - ca de obicei, se află postată pe site-ul www.rur.ro.
5.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- În ziua de 27 septembrie a.c., la solicitarea d-lui Preşedinte RUR- prof. univ. dr. arh.
Alexandru Gabriel SANDU, a avut loc la Direcţia Generală Programe Europene din cadrul
MDRAP, întâlnirea domniei sale cu d-l. Gabriel FRIPTU, Director General, referitor la Planuri/
Strategii de dezvoltare la nivelul Agenţiilor de Dezvoltare Regională (ADR), privind utilizarea
insuficientă a studiilor de planificare spaţială existente la diferite niveluri de teritorializare.
Colaborarea va continua şi prin antrenarea Birourilor teritoriale RUR.
- Colegiul de redacţie al publicaţiei URBANISMUL- serie nouă a anunţat apariţia nr. 3
din Biblioteca URBANISMUL- serie nouă, în jurul datei de 15 octombrie a.c., avand ca titlu
„Noţiuni de urbanism”- de I. Al. DAVIDESCU, curs predat la Şcoala Politehnică, publicat în
1937. Consiliul Superior a hotărât expedierea catre toate bibliotecile facultăţilor de arhitectură
din ţară a câte 10 ex. din carte.
S-a hotărât ca în numărul viitor al publicaţiei, care va avea ca temă PARCELĂRILE, d-l.
prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE să prezinte experienţa domniei sale în domeniu.
S-a hotărât să se facă o donaţie din numerele existente ale publicaţiei pentru CENTRUL
DE EXCELENŢĂ ÎN URBANISM.
- D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, partener strategic în proiectul STATUS,
va face o prezentare în viitoarea şedinţă cu privire la proiecte de realizare de agende teritoriale
urbane la scară europeană.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedinte RUR a informat pe cei
prezenţi cu privire la participare în comisia de avizare de la MDRAP, în ultima şedinţă fiind
prezentate mai ales PUG-uri, multe documentaţii fiind avizate după discuţii îndelungate.
6.- Diverse.
S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 14 noiembrie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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