SECRETARIAT
Nr. 03/06.01.2014
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFAŞURATĂ
în perioada 3 ianuarie- 31 decembrie 2013.
Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România şi-a desfăşurat activitatea
în conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la organizarea şi functionarea
Registrului Urbaniştilor din România şi a Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în următoarele
planuri principale:
Organizatoric.
Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România, aprobat în şedinţa din data
de 25 aprilie 2013 în baza nominalizărilor primite de la instituţiile constituiente, şi-a
desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale şi s-a întrunit, la sediul central, în
8 şedinţe lunare. După fiecare şedinţă s-au emis comunicate, date publicităţii prin propriul
site: www.rur.ro.
Nominalizările primite:
- de la autoritatea publică centrală care are în coordonare domeniul amenajării
teritoriului şi urbanismului (M.D.R.A.P.):
membrii titulari:
- d-na arh. Anca Ileana GINAVAR, la acea vreme Director în cadrul
D.G.D.R.- M.D.R.A.P.
- d-l. dr. geograf Bogdan SUDITU, la acea vreme şef serviciu în cadrul
D.G.D.R.- M.D.R.A.P., dar din luna octombrie 2013 nu mai poate reprezenta ministerul în
şedinţele Consiliului Superior dnin cauza suspendării din activitatea de funcţionar public, în
acest sens urmând să fie făcută o nouă nominalizare.
- d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- la acea vreme
Preşedinte al Comisiei Naţionale de Dezvoltare Teritorială
- d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru al Comitetului
Tehnic de specialitate Planificare Teritorială, membru al Comisiei Naţionale de Dezvoltare
Teritorială
membru supleant: d-l arh. Bogdan Traian BOGOESCU-Vicepreşedinte al
Comisiei Naţionale de Dezvoltare
Teritorială
- de la Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (A.P.U.R.)
membrii titulari:
- d-l. arh. Crişan Victor POPESCU
- d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Facultatea de Urbanism,
U.A.U.I.M.
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membru supleant: d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE
- de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion MINCU”:
membrii titulari:
- d-l. prof. univ. dr. arh. Emil Barbu POPESCU, Preşedinte U.A.U.I.M.
- d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, Facultatea de Urbanism
- d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, decan
Facultatea de Urbanism.
membru supleant: - d-l. prof. univ. dr. arh. Zeno BOGDĂNESCU, Rector
U.A.U.I.M.
- de la Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România:
membru titular: d-l. arh. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI
membru supleant: d-na arh. Mirela DIDĂ
- de la Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Municipii din România:
membru titular: d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU,
Preşedinte
membru supleant: d-l. conf. univ. dr. arh. Traian Andrei LUNCANVicepreşedinte
- de la Ordinul Arhitecţilor din România: până la sfârşitul anului 2013 nu au fost
trimise nominalizările.
În unanimitate d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a fost reales în
funcţia de Preşedinte, d-l arh. Crişan Victor POPESCU a fost ales Preşedinte delegat, iar d-na
arh. Ileana TUREANU, Purtător de cuvânt.
La şedinţele Consiliului Superior au participat, ca invitaţi, în conf. cu prevederile Art. 8. - (4)
ale Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din
România, d-na dr. arh. Viorica CUREA- Preşedinte UAR, d-l. drd. urb. Sebastian GUŢĂPreşedinte ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR URBANIŞTI ŞI PEISAGIŞTI DIN
ROMÂNIA (AAUPR) şi d-ra stud. urb. Cristina OPREA.
Activitatea Registrului Urbaniştilor din România s-a desfăşurat atât la sediul central,
cât şi la reprezentanţele teritoriale (Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord- Est, cu
sediul la Iaşi, Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest, cu sediul la Cluj-Napoca
şi Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, cu sediul la Timişoara, ajutate de
coordonatorii teritoriali subordonaţi acestora: d-na dr. arh. Simona Elena MUNTEANU la
Ploieşti, d-na arh. Mirela DIDĂ, la Tulcea şi d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU, la Craiova).
Activitatea Secretariatului General, pe parcursul anului 2013, a constat în prelucrarea
dosarelor în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, corespondenţa, încasarea tarifelor Registrului Urbaniştilor din
România, editarea publicaţiei, organizarea de întâlniri profesionale, de evenimente,
asigurarea colaborării cu ECTP-CEU, asigurarea legăturii cu administraţia publică centrală şi
locală, cu asociaţiile profesionale din domeniu, rezolvarea reclamaţiilor, etc.
- Ca urmare a solicitării făcute în şedinţa Consiliului Superior din luna noiembrie
2013 de a se organiza baza de date privind portofoliul de lucrări şi achitarea tarifelor de
exercitare a dreptului de semnătură pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, au fost prezentate două
oferte de preţ, cu o diferenţă substanţială în privinţa costurilor totale, una a firmei NAUM
CONSALT SOFTWARE- care ne asigură în prezent programul de contabilitate şi cea a
firmei DASS CORPORATION- cea care asigură serviciile de mentenanţă calculatoare în
clădirea în care ne desfăşurăm activitatea, în cadrul sedinţei din luna decembrie 2013, ultima
a fost selecţionată ca cea mai avantajoasă din punct de vedere preţ-calitate.
- La sfârşitul anului s-a primit o solicitare IMI- acţiune la nivel european- program pe
2014 cu 4 puncte de urmărit, care se va finaliza cu un inventar al profesiilor liberale.
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- În luna octombrie 2013 a fost organizat, la sediul central, un instructaj cu
administratorii site-ului www.rur.ro de la birourile teritoriale, instructaj inclus în contractul
cu ITC. S.A.
Profesional.
Comisiile de specialitate ale Registrului Urbaniştilor din România au fost constituite şi
aprobate în şedinţa Consiliul Superior din aprilie şi iunie 2013, în conf. cu prevederile
Regulamentului referitor la organizarea şi functionarea Registrului Urbaniştilor din
România şi ale Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Componenţa lor va fi prezentată la
capitolele dedicate fiecărei comisii.
Activitatea Comisiei de examinare.
Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură a fost constituită
în şedinţa din 25 aprilie 2013 în baza nominalizărilor primite în conformitate cu prevederile
Art. 31 din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile
de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Art. 6 din Regulamentul referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Superior nr. 101/29.07.2010.
Nominalizările primite au fost:
- de la Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România:
Preşedinte: d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU
Preşedinte delegat: d-l. Prof. Univ. dr. geograf Ioan IANOŞ
membrii titulari:
d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU
d-na arh. Mirela DIDĂ
membru supleant: d-na ing. Mariana DOROBANŢU- INCD URBAN-INCERC
- de la autoritatea publică centrală care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului
şi urbanismului (M.D.R.A.P.):
membrii titulari:
- d-l conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU, vicepreşedintele Comitetului Tehnic
de specialitate Planificare Teritorială, membru al Comitetului Ştiinţific al Consiliului
Naţional pentru Regionalizare- CONREG
- d-na arh. Florentina IUGAN- membru al Comisiei Naţionale de Dezvoltare
Teritorială
membru supleant: d-l. drd. arh. Costel DRĂGAN, membru al Comisiei Naţionale de
Dezvoltare Teritorială, Arhitect şef al judeţului Brăila
- de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti:
membrii titulari:
d-na conf. univ. dr. arh. Cerasella CRĂCIUN- Prodecan facultatea de
Urbanism
d-l. conf. univ. dr. arh. George MITRACHE, Facultatea de Arhitectură
membru supleant: d-l. lector univ. dr. arh. Claudiu RUNCEANU- Facultatea
de Urbanism
Întrucât d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU are dublă nominalizare, s-a
menţinut propunerea domniei sale din partea autorităţii publice centrale ca membru titular şi
propunerea Consiliului Superior ca Preşedinte al comisiei. Consiliul Superior a propus ca
membru titular al comisiei pe d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE.
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În zilele de 26 martie, 1 iulie, 16 septembrie şi 17 decembrie 2013 au fost organizate
sesiuni de atestare / examinare şi interviuri pentru specialiştii care au depus dosare complete
în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
Având în vedere prevederile Regulament de dobândire a dreptului de semnătură
pentru documentaţii de urbanism şi de amenajare a teritoriului prin Hotărârea Consiliului
Superior nr. 101 din 29 iulie 2010 şi necesitatea formulării unor precizări privind modalitatea
de funcţionare a Comisiei de examinare şi privind acordarea dreptului de semnătură, Comisia
de examinare continuă şi în acest an demersurile începute după aprobarea Regulamentului. In
urma observaţiilor făcute, au fost elaborate documente privind conţinutul dosarelor de
atestare, de examinare şi de extindere a dreptului de semnătură, precum şi desfăşurarea
stagiului, acestea fiind postate pe website-ul www.rur.ro. De asemenea, au fost formulate
răspunsuri clarificatoare pentru absolvenţii Facultăţii de Urbanism care au fost publicate pe
site-ul susmenţionat.
Activitatea Comisiei profesionale.
În şedinţa lunii iunie 2013 d-na Preşedinte conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a
prezentat lista de propuneri privind componenţa Comisiei profesionale centrale. Componenţa
aprobată a comisiei este următoarea:
1. Conf. dr. arh. Monica RADULESCU – Presedinte
2. Arh. Gheorghe PATRASCU – Presedinte Delegat
3. Conf. dr. arh. Cerasella CRACIUN – Vicepresedinte pentru formare profesionala,
stagiu si cercetare
4. Conf. dr. arh. Radu RADOSLAV – Vicepresedinte pentru cooperare, concursuri,
premii, imagine
5. Conf. dr.arh. Mircea GRIGOROVSCHI – Vicepresedinte pentru legislatie, strategii si
politici de dezvoltare

SUBCOMISIA 1 pentru formare profesionala, stagiu si cercetare
Membri
1. Conf. dr. arh. Cerasella CRACIUN
2. Conf. dr. arh. Catalin SARBU
3. Lect. dr.ecolog Alexandru PETRISOR
4. Dr. arh. Sorina RACOVICEANU
5. Arh. Florentina IUGAN
Membri supleanti
1. Urb. drd. Mihai ALEXANDRU

SUBCOMISIA 2 pentru cooperare, concursuri, premii, imagine
Membri
1. Conf. dr. arh. Radu RADOSLAV
2. Prof. dr. arh. Constantin ENACHE
3. Conf. dr. arh. Andrei LUNCAN
4. Urb. drd. Liviu VELUDA
5. Dr. soc. urb. Erika POPLICEANU
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Membri supleanti
1. Arh. Ileana Doina OPRESCU
SUBCOMISIA 3 pentru legislatie, strategii si politici de dezvoltare
Membri
1. Conf. dr.arh. Mircea GRIGOROVSCHI
2. Arh. Costel DRAGAN
3. Arh. Dumitru BARBU
4. Arh. Luminita IATAN
5. Arh. Daniela OLARU
6. Lect. dr. geogr. Bogdan SUDITU
Membri supleanti
1. Arh. Stelian CONSTANTINESCU
Legea nr. 190/2013 / 26.06.2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul a fost promulgată şi publicată în M.O. PARTEA I- nr. 418/2013.
Membrii Consiliului au discutat despre stadiul de lucru al atribuţiilor ce revin RUR conform
acestei legi. În perioada următoare publicării au fost organizate întâlniri cu grupurile de lucru,
organizate în special la nivelul Comisiei profesionale, în vederea stabilirii obiectivelor ce
necesită urgenţă.
Astfel, în ziua de 10 iulie 2013, la sediul central RUR a avut loc întâlnirea grupului
pentru Elaborare studii, cercetări, analize de fundamentare, coordonat de d-l. arh. Crisan
Victor POPESCU, Preşedinte delegat RUR. Au participat d-na conf. univ. dr. arh. Monica
RĂDULESCU, Preşedinta Comisiei profesionale, d-na arh. Anca Ileana GINAVAR- director
DATU- MDRAP, d-na arh. Daniela OLARU, d-na arh. Luminiţa IATAN, d-na dr. ing.
Luminiţa BORŢUN, toate arhitecte sefe de judeţ, d-l. dr. arh. Gabriel DAVIDENCO, d-l. arh.
Dan NIŢESCU, d-l. urb. Victor GHEORGHE şi d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel
SANDU,
Preşedinte
RUR,
în
calitate
de
invitat.
D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a elaborat materialul intitulat
„Procedura de organizare a cursurilor de formare continuă pentru persoanele care ocupă
funcţia de „Arhitect şef”, material transmis către toţi membrii Consiliului Superior în vederea
formulării eventualelor observaţii. A fost demarată acţiunea 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.
Propunerea de Regulament va fi întocmită, până la şedinţa lunii ianuarie 2014, de
către un colectiv alcătuit din d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU, d-na lector
univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU, d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, d-l.
conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, d-l. conf. univ. dr. arh. Traian Andrei
LUNCAN.
Referitor la propunerea de „Procedura de organizare a cursurilor de formare continuă
pentru persoanele care ocupă funcţia de „Arhitect şef”, datorită procesului de reorganizare a
ANFP, încă nu s-a putut stabili o întâlnire cu conducerea acestei instiuţii, deşi Secretariatul
RUR a făcut demersurile necesare. Vom mai încerca, mai ales că pe site-ul acestei instituţii
sunt numeroase anunţuri de angajare a Arhitecţilor Şefi, fără a se ţine cont de prevederile
Legii 190/2013 de aprobare a Ordonanţei nr. 7/2011.
Timp de câteva luni un grup de specialişti din domeniu, coordonat de d-l arh. CrişanVictor POPESCU, a lucrat la „Proiectul de norme de ocupare a terenului”. Au fost făcute
observaţii şi s-a hotărât ca proiectul să fie transmis spre consultare arhitecţilor şefi, prin
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intermediul preşedinţilor celor două asociaţii, membrii ai Consiliului Super. Întrucât au
început să sosească observaţii de la reprezentanţii administraţiilor publice cărora le-a fost
trimis programul, urmează ca acţiunea să continuie şi în 2014.
- D-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi
coordonator teritorial, pe baza materialelor întocmite anterior, a prezentat proiectul de
„REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea exemenului pentru atribuirea calităţii
de expert tehnic extrajudiciar în specializarea urbanism şi amenajarea teritoriului şi alte
reglementări aferente, inclusiv de ordin disciplinar”. După completare, proiectul va fi postat
pe site în vederea consultării de către toţi specialiştii cu drept de semnătură. Concluzia
discuţiilor avute cu cabinetul de avocatură care ne asigură asistenţa juridică a fost necesitatea
unei intervenţii la Ministerul Justiţiei prin care să se arate obligativitatea creării a doua
specializari distincte pentru experţii din domeniu şi anume: Urbanism şi Amenajarea
teritoriului.
- D-na arh. Ileana TUREANU, coordonator, împreună cu colectivul elaborator, a
prezentat în şedinţa lunii decembrie 2013, propunerea de Regulament orientativ de organizare
şi desfasurare a concursurilor de soluţii. Documentul se află postat pe site pentru consultare.
- Propunerea de Regulament privind atribuţiile birourilor teritoriale, întocmit de d-l
conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial, a fost aprobată şi postată pe
site.
- În ziua de 19 septembrie 2013 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.
- Şi în anul 2013 Registrului Urbaniştilor din România a fost implicat în mai multe
acţiuni legate de utilizarea IMI şi anume: a participat, ca utilizator, la Atelierele de lucru IMI
PQ NET (Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România)”
Sprijin pentru Partenerii Sociali”, la reuniunile Grupului de Lucru IMI S NET (Reţeaua IMI
pentru Servicii în România, precum şi la CNRD, la sesiunile de instruire privind
implementarea Directivei Servicii, respectiv a Punctului Unic de Contact electronic).
Frecvent, Registrului Urbaniştilor din România, Autoritate Competentă în sistemul IMI, este
solicitat să se implice în răspuns la diverse chestionare transmise de UE şi implicarea noastră
în programele IMI necesită, în afara timpului afectat şi o logistică specială la care RUR cu
greu poate face faţă.
- În şedinţa lunii noiembrie 2013, d-na ing. Anca URDA, consilier la Secretariatul
RUR, a prezentat un material referitor la „Elementele noi introduse de statele membre la
modificarea Directivei calificări profesionale 2005/36/CE”. Directiva modificată a fost
aprobată de Parlamentul European şi Consiliul Europei la data de 22 octombrie a.c. şi va
funcţiona din ianuarie 2014. Modificările se referă la cardul european profesional, stabilirea
normelor referitoare la accesul parţial la o profesie reglementată şi recunoaşterea stagiilor
profesionale desfăşurate într-un alt stat membru. Mai mult puteţi află din site-ul www.rur.ro.
Membrii Consiliului Superior au fost solicitaţi să facă observaţii şi propuneri
de modificare ale Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România. Acţiunea este în curs de
desfăşurare, o mare implicare având membrii Comisiei de examinare pentru regulamentul
aferent.
Toate propunerile de regulamente au fost discutate, pe parcursul elaborării, cu
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cabinetul de avocatură care ne asigură asistenţa juridică şi postate pe site-ul www.rur.ro, în
vederea însuşirii şi completării de către specialiştii cu drept de semnătură dobândit la
Registrul Urbaniştilor din România.
Activitatea Comisiei de disciplină.
Şi în anul 2013 activitatea Comisiei de disciplină s-a axat pe trei categorii de
probleme:
1. Rezolvarea cazurilor de disciplină;
2. Urmarirea achitărilor tarifelor RUR de catre specialiştii atestaţi;
3. Rezolvarea unor probleme curente de disciplină.
1. Soluţionarea cazurilor de disciplină s-a efectuat în colaborare cu cabinetul de
avocatura angajat pentru asistenţa juridică a Registrului Urbaniştilor din România.
La sfârşitul anului 2013, pe ordinea de zi a comisiilor teritoriale de disciplină au fost
urmatoarele cauze care urmează a fi soluţionate în 2014:
- Comisia Teritoriala Sud Subregiunea S2 cazul PUD str. Stupilor nr. 21, Giurgiu.
Cazul în curs de cercetare, este incetinit de procesul din instanţă dintre proprietarii invecinaţi
asupra limitelor terenurilor.
- Comisia Teritoriala Vest (Timisoara) cazurile autosesizate de Comisia de Examinare
RUR:
- suspiciune semnătură de complezenţă pentru ”PUZ infiinţare centrală
fotovoltaică”;
- suspiciune semnătură de complezenţă pentru ”PUZ Parc tehnologic pentru
energii alternative şi parc fotovoltaic”;
suspiciune
semnătură
de
complezenţă
pentru:
”PUZ locuinta si spatiu comercial str. Someşul Rece nr.7, Lugoj, Timiş
”PUD Ansamblu rezidential P+2E+M, P+4E+M str. Liniştei nr. 2A, Timisoara
”PUD Mansardare locuinta P existentă / Amenajare atelier auto, str. Cimbrului nr. 29,
Ghiroda, Timiş, ”PUD Amenajare spalatorie auto si anexe, calea Sagului nr.149, Timişoara.
Aceste cazuri sunt în curs de cercetare prealabilă. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest a făcut o acţiune suplimentară prin atenţionarea membrilor săi asupra sporirii calităţii
documentaţiilor elaborate.
- Comisia de disciplină Bucuresti – Ilfov a răspuns la o reclamaţie cu privire la
documentaţia „PUD Locuinţă str. Bargaului nr. 24, sector 1, Bucureşti şi are în curs
cercetarea prealabilă a cazului specialistei (autosesizare Comisia de Examinare) care a
semnat documentatia: PUZ – modificare PUZ Sos Gh. Ionescu Sisesti nr. 225-245, sector 1,
Bucuresti” fără a avea competenţa necesară.

Activitatea Birourilor teritoriale.
În conformitate cu prevederile CAPITOLULUI II din O.U.G. nr. 34/2009, cu privire
la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
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acţiunea de constituire de noi birouri teritoriale în alte regiuni de dezvoltare, s-a amânat în
continuare.
Activitatea birourilor teritoriale constă în asigurarea reprezentării Registrului
Urbaniştilor din România în relaţiile din teritoriul arondat, transpunerea în teritoriul arondat a
hotărârilor Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, coordonarea întregii
activităţi a Registrului Urbaniştilor din România în judeţele componente ale regiunii de
dezvoltare, în susţinerea activităţii profesionale a specialiştilor cu drept de semnătură, în
sprijinirea activităţii administraţiei publice locale în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului, în analizarea dosarelor depuse în vederea dobândirii dreptului de semnătură şi
emiterea avizului favorabil în vederea analizării acestora de către Comisia de examinare, în
deplasări în teritoriu, având ca scop întâlniri cu reprezentanţii administraţiei locale (preşedinţi
de consiliu judeţean, primari, arhitecţi şefi), specialişti din domeniu, pentru urmărirea
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, a situaţiei achitării tarifului de
exercitare a dreptului de semnătură, etc.
În luna decembrie 2013 a fost aprobat Regulamentul privind atribuţiile birourilor
teritoriale, documentul postat anterior pe site.
Activitatea birourilor teritoriale se regăseşte pe site- ul www.rur.ro.
Reprezentarea Registrului Urbaniştilor din România la reuniunile şi acţiunile
organizate de către Consiliului European al Urbaniştilor (ECTP-CEU).
- Încă de la începutul anului 2013, CEU-ECTP a solicitat elaborarea unor materiale,
scop în care la RUR au fost constituite 2 grupuri de lucru. Primul grup, alcătuit din d-l. prof.
univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU şi d-ra dr. urb. Andreea POPA au lucrat la a doua
etapă a raportului referitor la calificările profesionale din domeniu. Cei de la CEU-ECTP
care au centralizat de-a lungul timpului materialele primite, nu au inclus în studiul lor şi pe
cele trimise de trei ori de către RUR, incluzând numai datele preluate din site-ul UAUIM.
Studiul RUR se constituie într-o analiză succintă pe fiecare ţară, cuprinzând o fişă şi
programul de formaţie. Studiul românesc a făcut referire la UAUIM, Facultatea de
Construcţii Civile a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Geografie
a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Geografie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi şi
Facultăţile de Arhitectură ale Universităţii Tehnice din Timişoara, Cluj şi Gheorghe Asachi
Iaşi. Al doilea grup de lucru alcătuit din d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ, d-l. prof.
univ. dr. arh. Constantin ENACHE, d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, d-l. arh.
Gheorghe Ştefan ELKAN au transmis observaţiile referitoare la Noua Chartă de la Atena.
Ambele materiale au fost postate pe site-ul www.rur.ro.
- La solicitarea CEU-ECTP, d-l. drd. urb. Mihai ALEXANDRU a fost selecţionat, în
urma acceptării aplicaţiei de participare, să ia parte la „Cascais Urban 2013- 10 th Biennial of
European Towns Planners”, la secţiunea dedicată tinerilor urbanişti europeni- „Young
Planners Workshop”, care s-a desfăşurat în perioada 19-21 septembrie 2013 la CascaisPortugalia. A participat cu o prezentare a Conceptului Strategic Bucureşti, insistând asupra
propunerilor dar şi a efectelor produse de lipsa unui instrument de planificare până în prezent.
Raportul privind participarea a fost postat pe site-ul www.rur.ro.
- În perioada 26-30 septembrie 2013, 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.
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- RUR este partener strategic în proiectul STATUS, finanţat prin program european,
aflat în curs de derulare. D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, reprezentantul RUR a
participat la întâlnirea celor implicaţi, în perioada 18-22 septembrie 2013 la Herceg NoviMuntenegru. Este vorba despre un proiect operaţional transfrontalier pentru SE Europei şi
vizează elaborarea unor agende strategice teritoriale sau urbane pentru o serie de autorităţi
locale din statele care fac parte din program, unele non UE. Întâlnire următoare a avut loc în
să fie in decembrie la Schwechat- Austria, unde Consiliul Superior a desemnat ca
reprezentanţi RUR pe d-nele conf. univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU şi Florentina
IUGAN. Mai urmează încă patru întâlniri, conferinţa finala urmând să aibă loc la Alba Iulia.
Prezentările se află postate pe site-ul www.rur.ro.
Aşa cum ne-a obişnuit, pe parcursul anului 2012, ECTP-CEU a transmis mai multe
solicitări cuprinzând chestionare, răspunsuri legate de diverse studii intocmite de asociaţie,
privind exercitarea profesiei, recunoaşterea mutuală a calificărilor din domeniu in Europa, în
care Registrul Urbaniştilor din România s-a implicat de fiecare dată.
Cooperare şi parteneriat cu instituţii publice sau cu alte persoane juridice care
îsi desfaşoară activitatea în domeniul amenajarii teritoriului şi al urbanismului.
- La solicitarea MDRAP au fost transmise nominalizări pentru CTS-uri.
- RUR a nominalizat, la solicitarea administraţiilor publice locale, reprezentanţi în
comisiile de specialisti in domeniul urbanismului conform prevederilor art. 11, alin. 3, lit. b)
din Legea nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
- ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR URBANIŞTI ŞI PEISAGIŞTI DIN ROMÂNIA,
înfiinţată în 2013, a solicitat colaborarea cu RUR, fapt pentru care s-a decis invitarea
reprezentantului asociaţiei la şedinţele Consiliul Superior, desemnat fiind d-l. drd. urb.
Sebastian GUŢĂ, Preşedintele asociaţiei, care a fost inclus şi în grupul de lucru pentru
„Proiectul de norme de ocupare a terenului”, unde a avut o participare activă.
- În ziua de 27 septembrie 2013, 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.
- D-l. conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedinte APUR, a propus, în cadrul
şedinţei din luna decembrie, un parteneriat între RUR şi APUR, propunere ce va fi studiată.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, a participat şi în 2013 la
şedinţele Comisiei de avizare de la MDRAP ca reprezentant RUR.
Economic.
- S-a urmărit reducerea tuturor cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România în raport de încasări.
- S-a reluat propunerea întocmirii unui audit al întregii activităţi contabile a RUR-ului,
încă de la înfiinţare, propunere respinsă.
- Situaţia economică la 31 decembrie 2013 este prezentată în Raportul contabiluluişef. De asemeni este prezentat şi Raportul Comisiei de cenzori.
Activităţi de promovare ale Registrului Urbaniştilor din România prin imagine
şi comunicare.
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Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- În perioada 27-29 septembrie 2013, 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.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, a participat, desemnat de RUR,
la invitaţia MDRAP, la două evenimente importante şi anume: în data de 13 decembrie 2013,
la Atelierul de lucru cu titlul Tendinţe de dezvoltare şi obiective teritoriale în perspectiva
viitoarei Strategii de dezvoltare teritorială a României şi Conferinţa privind planificarea
spaţială în România din data de 17 decembrie 2013, evenimente la care prezentările au fost
deosebit de interesante. Prezentările sunt postate pe site-ul www.rur.ro.
- Membrii ai Consiliului Superior RUR a primit invitaţii de participare la colocviul
româno-francez AIDRU (Colocviul Asociaţiei Internaţionale privind Dreptul Urbanismului)
cu tema „ Le renouvellement urbain”, care s-a desfăşurat la Bucureşti, în perioada 20-21
septembrie 2013.
- La întâlnirea grupului de lucru Transport constituit pentru Strategia pentru
Dezvoltare Regională, parte componentă a Planului pentru Dezvoltare Regională 2014-2020,
RUR a fost reprezentat d-l. ing. Eugen IONESCU, firma URBAN TRAFIC.
- D-na arh. Ileana TUREANU, Purtător de cuvânt RUR, a fost desemnată să participe
la Seminarul Final al proiectului Jaspers privind Fondurile structurale europene pentru
reabilitarea zonelor urbane istorice în România în 2014-2020, din data de 27 noiembrie 2013.
- RUR a întocmit două scrisori de protest, postate pe site-ul www.rur.ro, referitoare la
publicarea de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pe SEAP a unui anunţ de
achiziţie publică “Transformarea unui oraş din România într-un model regional de
dezvoltare durabilă şi ecologică” şi OG privind reorganizarea MDRAP. Au fost postate şi
raspunsurile primite.
- Specialiştii RUR au fost invitaţi şi au participat la ediţiile a cincea şi a şasea a
Conferinţelor internationale de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura,
urbanism si dezvoltare teritoriala organizate de INCD URBAN-INCERC, la 19 aprilie şi 18
octombrie 2013 şi la Expoconferinta Antreprenorilor de Constructii din Romania
CONTRACTOR 2013, din 11-12 noiembrie.
- Ca răspuns la solicitarea primită de la Parlamentul României- Camera Deputaţilor,
de a desemna un membru care să facă parte din Juriul interdepartamental al concursului de
soluţii privind reconfigurarea şi reamenajarea unor zone din vecinătatea Palatului
Parlamentului, a fost desemnat d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, Vicepreşedinte
pentru cooperare, concursuri, premii, imagine- Comisia Profesională centrală.
Publicaţii.
În luna ianuarie a fost tipărit numărul dublu 12-13 al revistei „URBANISMUL- serie
nouă”, cu tema „Sisteme urbane”.
La sfârşitul lunii octombrie 2013 a fost editat nr. 3 din Biblioteca URBANISMULserie nouă, 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. Ca răspuns,
Universitatea din Oradea- Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, a transmis o scrisoare de
mulţumire semnată de d-na Decan prof. Univ. dr. ing. Aurora MANCIA, însoţită de
rugămintea de a le dona şi colecţia de reviste URBANISMUL- serie nouă.
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Colegiul de redacţie al publicaţiei „URBANISMUL -serie nouă” a prezentat o
solicitare de cooptare în echipa redacţională a doi noi membrii (d-na arh. Irina TULBURE
MOLDOVAN şi d-l. drd. urb. Mihai ALEXANDRU), solicitare aprobată şi altă solicitare
legată de creşterea preţului de vânzare a viitoarelor numere ( 20 lei numărul simplu, 30 lei
numărul dublu şi 30 lei volumul din biblioteca „URBANISMUL -serie nouă”), propunere de
asemenea acceptată, cu reiterarea rugăminţii de reducere a tirajului, datorită riscului de
creştere a numărului exemplarelor acumulate în depozit.
A fost prezentată şi aprobată propunerea de buget pentru 2014 întocmit de Colegiul de
redacţie al publicaţiei URBANISMUL– serie nouă. Pentru anul 2014 s-a propus şi aprobat
realizarea a două numere de revistă şi reeditarea unei cărţi.
S-a aprobat o donaţie din numerele existente ale publicaţiei pentru CENTRUL DE
EXCELENŢĂ ÎN URBANISM.
Revista poate fi achiziţionată de la sediul central al Registrului Urbaniştilor din
România, de la birourile teritoriale, de la librăriile Creţulescu, precum şi cu ocazia diverselor
evenimente şi conferinţe la care Registrului Urbaniştilor din România este implicat.
Publicaţia se mai transmite la biblioteci şi la schimb cu alte publicaţii, sau se donează
la diverse acţiuni ale studenţilor urbanişti, evenimente din domeniu.
Probleme şi priorităţi.
Pentru anul 2014 s-au identificat următoarele probleme şi priorităţi:
În plan organizatoric:
- reluarea înfiinţării birourilor teritoriale, după abrogarea O.U.G. nr. 34/2009, O.U.G.
nr. 77/2013 şi O.U.G. nr. 103/2013;
- completarea Secretariatului prin cooptarea unui consilier, post vacant din ianuarie
2010.
În plan profesional:
- Necesitatea întocmirii unui regulament de acordare de către Registrul Urbaniştilor
din România a titlurilor profesionale de „urbanist”, în concordanţă cu prevederile
REGULAMENTULUI privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 101
din 29 iulie a.c. şi publicat în M.O. nr. 577 din 13 august 2010 şi ale Legii nr. 200/2004
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate
din România, cu modificările şi completările ulterioare.
- A fost formulată propunerea de realizare a unei broşuri cu prezentarea profesiei de
urbanist, a calificărilor în domeniu şi o alta cu prezentarea Registrului Urbaniştilor din
România. Materialele vor fi traduse în cel puţin o limbă străină de circulaţie europeană şi vor
fi introduse şi în numărul ce va avea ca temă „ EDUCAŢIA” din revista „URBANISMULserie nouă”. Propunerea a fost aprobată în totalitate, încă din 2012.
- întocmirea „Codului deontologic al urbanistului” pe baza celui european; NOUA
CARTHA DE LA ATENA (2003).
- organizarea cursurilor de formare profesională continuă pentru arhitecţii-şefi care nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 361 din Legea nr. 350/2010 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea atestării
acestora;
- realizarea criticii de urbanism prin publicaţii de specialitate;
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- integrarea în totalitate a legislaţiei româneşti în domeniu (legi, hotărâri, norme,
metodologii), în legislaţia şi practica europeană;
- organizarea şi demararea „PROGRAMULUI NAŢIONAL DE FORMARE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ”;
- continuare demersurilor în vederea dobândirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar
în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului;
- atestarea specialiştilor din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului;
- consolidarea relaţiei dintre RUR şi APUR şi AAUPR;
- colaborarea cu OAR şi UAR, organizarea de evenimente comune;
- studierea posibilităţii de asigurare profesională a specialiştilor înscrişi în Registrul
Urbaniştilor din România, iniţiată de către Consiliul Superior încă din anul 2005;
- acordarea de premii anuale: premiul Registrului Urbaniştilor din România, premiul
absolvenţilor Facultăţii de urbanism, premii pentru realizarea documentaţiilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului şi pentru publicaţii din domeniu semnificative, deziderat introdus încă
din 2013, etc.;
- organizarea concursurilor de urbanism naţionale şi internaţionale;
- organizarea de expoziţii de specialitate;
- perfecţionarea şi formarea continuă- conferinţe, seminarii, ateliere- iniţierea de
programe de specializare şi perfecţionare continuă;
- organizarea de conferinţe;
- rămâne deschisă problema experţilor tehnici extrajudiciari, ca o necesitate stringentă,
RUR-ului fiindu-i adresate numeroase solicitări de clarificare, din punct de vedere
profesional, a unor situaţii referitoare la corectitudinea unor solutii sau la unele neînţelegeri
între specialişti RUR, sau beneficiari. Uneori avem de-a face cu solicitări chiar din partea
organelor judiciare, RUR neputând înainta preferenţial un nume de expert, neexistând un
corp definit în acest sens;
- seminarii şi ateliere pe probleme specifice.
În planul activităţilor de promovare ale Registrului Urbaniştilor din România
prin imagine şi comunicare:
- stabilirea de convenţii de cooperare bilaterală sau multilaterală cu organizaţii
similare de peste hotare;
- participarea susţinută la reuniunile şi acţiunile C.E.U.;
Publicaţii:
- continuarea editării publicaţiei de specialitate „URBANISMUL- serie nouă” şi a
Bibliotecii URBANISMUL- serie nouă.
În plan economic:
- încasarea tarifelor pentru exercitarea dreptului de semnătură;
- realizarea de activităţi cu caracter economic al căror profit să fie utilizat pentru
îndeplinirea atribuţiilor ce revin Registrului Urbaniştilor din România.
- solicitarea Directorului executiv, exprimată încă din anul 2012, susţinută de către dna drd. arh Anca Ileana GINAVAR, de a se realiza un audit intern al activităţii contabile a
Registrului Urbaniştilor din România, precum şi întocmirea de norme de audit intern pentru
stabilirea eligibilităţii cheltuielilor.
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În încheiere, doresc să mulţumesc atât colegilor din Secretariat, cât şi celor din
birourile teritoriale, inclusiv d-lui politolog Adrian ABRUDAN, Secretarul general de
redacţie al revistei, care, fiecare după puterile lui, prin seriozitate şi spirit de echipă, au făcut
ca activitatea noastră să se ridice cât mai aproape de nivelul de exigenţă solicitat. Am
speranţa ca în anul ce vine calitatea activitatăţii noastre să crească şi să se întărească spiritul
de echipă prin integrarea celor care nu au reuşit încă să o facă şi că în sfârşit toţi vor înţelege
ca rezultatele dorite se vor obţine şi prin respectarea programului obligatoriu de lucru.
În numele Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România, mulţumesc tuturor
membrilor Consiliului Superior şi instituţiilor constituiente care au manifestat întreaga
disponibilitate în a ne ajuta şi susţine în activitatea noastră.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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