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COMUNICAT

La data de 27 februarie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania din str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc sedinta Consiliului Superior.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari, membrii
supleanti, presedintii de comisii, reprezentantii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali,
invitati.
Au fost prezenţi următorii:
d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Presedinte
d-l. arh. Crisan Victor POPESCU- Presedinte delegat
d- na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
d-l conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Presedintele Comisiei de examinare
d-l prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular si coordonator
teritorial
7 d-l. prof. univ.dr. arh. Tiberiu FLORESCU- membru titular
8 d-l. arh. Bogdan Traian BOGOESCU- membru supleant
9 d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- membru titular si reprezentant
teritorial
10 d-na arh. Mirela DIDA- membru titular si coordonator teritorial
11 d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
12 d-na arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator teritorial
13 d-na Ileana TUREANU- Purtator de cuvant
14 d-ra Cristiana OPREA – reprezentantul studentilor urbanisti- invitat
15 d-l. drd. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte A. A. U. P. R.- invitat
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D-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedintele Comisiei
profesionale, d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOS- membru titular, d-l. arh. Gheorghe Stefan
ELKAN- reprezentant teritorial si Presedintele Comisiei de disciplina, au absentat motivat fiind
implicati în alte actiuni, sau sunt in concediu medical. In data de 7 februarie a.c. au fost
transmise de la OAR nominalizarile, si anume: d-l dr. arh. Niculae TARALUNGA si d-l. arh.
Eugen PANESCU, ambii membri titulari, cu promisiunea ca in cel mai scurt timp posibil va fi
nominalizat si membrul supleant.
Sedinta a fost statutara.
In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
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- Referitor la proiectul de GHID ORIENTATIV DE OCUPARE A TERENURILOR
PENTRU ZONE FUNCTIONALE, d-l. arh. Crisan Victor POPESCU, coordonatorul
colectivului de elaborare, a informat asistenta privitor la faptul ca acum se intra in perioada de
definitivare. Prima parte, privind zonele functionale este finalizata. Nu au fost primite inca
observatiile de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si de la
Ministerul Educatiei Nationale, privind invatamantul primar si gimnazial. Se preconizeaza ca
pana la urmatoarea sedinta sa fie finalizat. D-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE a
mentionat necesitatea unei legi care sa reglementeze procentul de teren aferent echipamentelor
tehnice destinate dotarilor. Dupa aprobare, acest proiect elaborat de catre Registrul Urbanistilor
din România, devine instrument orientativ de lucru pentru specialistii urbanisti.
- D-l. arh. Crisan Victor POPESCU, Presedinte delegat, a propus completarea Legii nr.
190/ 2013 cu precizari privind PUD-ul pentru zone protejate. Propunerea a suscitat discutii.
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a dat citire raspunsului primit de la
Ministerul Justitiei la solicitarea noastra referitoare la organizarea activitatii de expertiza tehnica
judiciara si extrajudiciara de divizare a specializarii urbanism si amenajarea teritoriului in doua
specializari diferite, respectiv in urbanism si amenajarea teritoriului, raspuns prin care ni se cer
argumentele si ratiunea care au stat la baza solicitarii noastre. In continuare, d-na lector univ. dr.
arh. Simona Elena MUNTEANU a prezentat propunerile legate de comisia de examinare in
vederea acordarii calitatii de expert tehnic extrajudiciar (componenta, calendar examene,
bibliografie, tarif candidati, indemnizatie membrii, retribuire, etc.). Au fost propusi sa faca parte
din comisie d-l. conf. dr. arh. Andrei Traian LUNCAN, d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin
ENACHE, d-na arh. Mirela DIDA, d-l. arh. Crisan Victor POPESCU, toti membrii titulari, d-l.
prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- membru supleant si d-na lector univ. dr. arh. Simona
Elena MUNTEANU, presedinte de comisie si se completeaza cu reprezentantii Birourilor
teritoriale. Toate propunerile au fost aprobate de cei prezenti. Se va emite un comunicat privitor
la demararea activitatii comisiei.
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a dat citire raspunsului primit de la
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice referitoare la aplicarea
Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior,
raspuns care precizeaza ca exercitarea profesiei de urbanist trebuie sa se realizeze in conditiile
legislatiei privind amenajarea teritoriului si urbanismul, ce constituie reglementare speciala.
- Referitor la proiectul de Regulament- orientativ de organizare ș i desfăș urare a
concursurilor de soluț ii în domeniul urbanismului, peisagisticii ș i amenajării teritoriului, d-na
arh. Ileana TUREANU a precizat ca se vor introduce toate observatiile primite si se va trimite in
consultare la OAR, conform Art. 38.- (4) e).
- Referitor la contestatia d-lui urb. Teodor Emanuel CUCU privind dobandirea dreptului
de semnatura, s-a hotarat emiterea unei hotarari a Consiliului Superior care va fi postata pe siteul www.rur.ro.
- Referitor la Arhitectii sefi, d-na drd. Arh. Anca Ileana GINAVAR, Sef serviciu MDRAP
a comunicat faptul ca a avut un contact cu reprezentantii ANFP si ca urmeaza ca si Registrul
Urbanistilor din Romania sa faca acest lucru, desi Secretariatul a facut nenumarate incercari
ramase fara rezultat.
- D-na arh. Ileana TUREANU, membra a Colegiului de redactie, a prezentat rezultatul
concursului de ocupare a postului de Secretar General de Redactie al publicatiei URBANISMULserie noua, post vacantat prin plecarea d-lui politolog Adrian ABRUDAN. In ziua de 12
februarie a.c, in sedinta Colegiului de Redactie au fost selectate 3 dosare din cele 5 inscrise la
concurs si in urma interviului sustinut, d-na arh Daniela PUIA a intrunit acordul tuturor
membrilor Colegiului de Redactie. Consiliului Superior si-a dat acordul pentru angajarea
doamnei cu Contract prestari servicii.
- A fost reamintita hotararea ca toti participantii la sedintele Consiliului Superior sa
semneze comunicatul emis in sedinta respectiva.
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2.- Solicitare C.E. de modificare rapida a Regulamentului de dobandire a dreptului de
semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism.
D-na drd. Arh. Anca Ileana GINAVAR, Sef serviciu MDRAP, a prezentat obligativitatea
transmiterii, pana la finele luni, la Comisia Europeana - DG Enterprise prin SGG, efectuarea
unor modificari la REGULAMENTUL privind dobandirea dreptului de semnatura pentru
documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism constand in eliminarea obligatiei de a
se depune o copie dupa certificatul RUR la dosarul de autorizare, ramanand doar stampila pe
documentatii si obligativitatea mentinerii la zi a site- ul cu specialistii atestati pentru a putea
permite verificarea direct online de catre primarii. Consiliul Superior a aprobat si a emis o
hotarare in acest sens.
3.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 17 ianuarie - 26 februarie a.c.:
- Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură- nu au fost
menț iuni speciale legate de activitatea comisiei. Pana la urmatoarea sedinta va avea loc o
sesiune de atestare si examinare in vederea obtinerii dreptului de semnatura, care va fi anuntata
in timp util prin site-ul www.rur.ro.
-

Comisia profesională- nu au fost menț iuni speciale legate de activitatea comisiei.

-

Comisia de disciplină- nu au fost menț iuni speciale legate de activitatea comisiei.

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.
Evenimentele de promovare organizate de Birourile teritoriale sunt postate pe site.
- Consiliul Superior a aprobat solicitarea AAUPR de a le dona un set din revistele si cartile
disponibile publicate in URBANISMUL-serie noua.
- Cu ocazia implinirii a 150 ani de invatamant de arhitectura si a 123 de ani de la
constituirea Societatii Arhitectilor Romani, UAUIM, impreuna cu UAR, in calitate de
organizatori si cu APUR si RUR in calitate de parteneri, organizeaza in perioada 28 februarie- 3
martie a.c. expozitia de proiecte „O decada de planificare spatiala in Romania” si dezbaterea
stiintifica pe tema „Planul Urbanistic General un instrument strategic in dezvoltarea urbanaPrincipii, inovare, gestiune”, in ziua de 1 martie a.c., ambele in parterul UAUIM, actiuni
semnalate si prin site-ul nostru. A fost facuta propunerea, adoptata, de a se itinera expozita la
Birourile teritoriale.
Au fost discutii in cadrul sedintei legate de oportunitatea organizarii unor expozitii cu
proiecte de urbanism.
- In periada 13-15 martie a.c., va avea loc la Sinaia,organizata de Oameni si Companii, cu
suportul AASJR, a Biroului Teritorial RUR Nord-Est si a UAR-filiala Iasi, a XIV-a Editie a
Conferintei Nationale Urban Concept cu tema Dezvoltare urbana moderna in Romania,
eveniment semnalat si prin site-ul nostru.
6.- Diverse.
- Referitor la contestatia d-lui urb. Teodor Emanuel CUCU privitor la dobandirea dreptului
de semnatura, acesta va primi un raspuns in conformitate cu Raportul Comisiei de examinare
privind aceasta cercetare.
- S-a amintit necesitatea finalizarii de catre colectivul coordonat de catre d-na conf . dr.
arh. Monica RADULESCU a codului deontologic si a prezentarii profesiei de urbanist. Va trebui

3

sa incepem si o actiune pentru propunerea modificarii rubricii „urbanist” din COR. Raspunsuri
restante la CEU-ECTP si IMI-directiva calificari profesionale sunt de asemeni de urgentat.
- A fost prezentata solicitarea unei specialiste cu drept de semnatura de a-si ridica
certificatele si stampila dobandite in toamna anului 2010, motiovul intarzierii fiind implicarea
intr-un grav accident auto. Solicitarea a fost aprobata.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 27 martie 2014 orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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