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COMUNICAT

La data de 29 mai 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:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Presedinte
2 d-l. arh. Crisan Victor POPESCU- Presedinte delegat
3 d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE - membru titular
4 d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Presedintele Comisiei de examinare si
membru titular
5 d-l conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- membru titular si reprezentant
teritorial
6 d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
7 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedinta Comisiei profesionale
8 d-na arh. Bogdan Traian BOGOESCU- membru supleant - membru supleant
9 d-na arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator teritorial
10 d-na dr. arh. Viorica CUREA- Presedinta UAR- invitata
11 d-na ra stud. Urb. Cristiana OPREA- invitat
12 d- l. drd. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- invitat
D-l. prof. univ. dr. arh. Emil-Barbu POPESCU- membru titular, d-l. prof. univ. dr.
geograf Ioan IANOS- membru titular, d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCUmembru titular, d-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular, d-na lector univ. dr. arh.
Simona MUNTEANU- membru titular, d-na arh. Mirela DIDA- membru supleant si coordonator
teritorial, d-l. arh. Eugen PANESCU- membru titular, d-l. arh. Gheorghe Stefan ELKANreprezentant teritorial si Presedintele Comisiei de disciplina si d-na Ileana TUREANU- Purtator
de cuvant RUR au absentat motivat, fie fiind implicati în alte actiuni, fie in concediu medical.
Desi la data de 7 februarie a.c. s-au primit de la OAR nominalizarile, si anume: d-l dr. arh.
Niculae TARALUNGA si d-l. arh. Eugen PANESCU, primul a refuzat nominalizarea, iar pana
in prezent nu a fost desemnat nici alt membru titular, nici supleantul.
Sedinta a fost statutara.

In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele:
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1.- Dezbaterea avand ca tema revizuirea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură.
In ziua de 27 mai a.c., la sediul central al RUR a avut loc o intalnire legata de propunerile
de modificare a Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură, intalnire la care au
participat: d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru-Gabriel SANDU, d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan
IANOS, d-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU, d-na conf. dr. arh. Cerasella
CRACIUN, d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU, d-l. conf. dr. arh. Gabriel
PASCARIU, d-l. arh. Crisan-Victor POPESCU, d-l. lector univ. dr. arh. Liviu IANASI, d-na
arh. Florentina IUGAN si d-l. drd. urb. Sebastian GUTA. Amintim principalele propuneri de
modificare:
- eliminarea de pe stampila a titlului adaugat de „urbanist”, acesta fiind un titlu academic
si inlocuirea cu „specialist cu drept de semnatura”, ca titlu profesional;
- simplificare prin reducerea numarului de simboluri de drept de semnatura;
- titlurile stiintifice nu vor mai fi trecute pe stampila, ci doar pe certificatele de atestare a
dreptului de semnatura, pe stampila ramanand inaintea numelui doar „dr.”, acolo unde este
cazul.
2.- Intalnirea dintre reprezentantii RUR si ANFP.
In ziua de 14 mai a.c., a avut loc la sediul ANFP intalnirea solicitata de catre RUR, legata
de angajarea arhitectilor sefi si prevederile in acest sens ale Legii nr. 190/2013 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Din partea ANFP au fost prezenti, in
afara Presedintelui si a Vicepresedintelui, specialisti din principalele structuri (directia juridica,
formare profesionala continua, etc.). Concluziile intalnirii: organizarea concursului de angajare
pe post este legal in sarcina administratiei locale, ne-au facut propunerea de a include in comisia
de examen si un reprezentant RUR, noi le-am oferit o curricula minimala, ar fi bine sa luam
legatura si cu ANC (deja le-am trimis solicitarea de a stabili o intalnire si asteptam raspuns).
Reprezentantii ANFP sunt unitate de executie, nu de decizie si vor intocmi o minuta referitoare
la intalnirea noastra, pe care o vor transmite sefilor ierarhici, adica MDRAP, iar concluzia finala
este ca ne vom mai intalni sa stabilim pasii de urmat. Dupa intalnirea cu ANC, d-l arh CrisanVictor POPESCU a propus organizarea unei intalniri la nivel de reprezentanti ai Consiliului
Superior in vederea stabilirii unei strategii, propunere aprobata.
3.- Completarile legate de comisia de examinare constituita in vederea acordarii
calitatii de expert tehnic extrajudiciar.
Se amana pana in momentul in care materialul va fi realizat.
4.- Traducerea „Chartei Urbanismului European- Barcelona 2013”.
Traducerea este realizata, au fost discutii referitoare la traducerea termenilor folositi,
acordandu-i comparativ de varianta franceza sau engleza, luindu-se ca referinta textul francez,
avandu-se in vedere concordanta cu termenii utilizati in legislatia si practica romaneasca, care
are ca origine terminologia franceza. S-a stabilit formatul brosurii, prezentarea in cele trei
variante (engleza, franceza si romana), s-a aprobat tirajul (500 exemplare), pretul de vanzare si
postarea pe site-ul www.rur.ro.
5.- Expozitii itinerante la Birourile Teritoriale cu exponatele din cele doua
evenimente gazduite de UAUIM.
S-a stabilit amanarea actiunii pentru toamna, incepand cu luna octombrie, avand in
vedere faptul ca Birourile Teritoriale solicita organizarea cursurilor de urbanism pentru studenti
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in cadrul expozitional.

6.- Prioritatile stabilite inca din sedinta lunii ianuarie si nerezolvate (realizarea
Codului deontologic al profesiei de urbanist, realizarea unor materiale care sa prezinte
profesia de urbanist, realizarea unui repertoar privind categoriile de drepturi de
semnatura, propuneri pentru COR), etc.
ECTP-CEU a recomandat membrilor sai sa adapteze Codul deontologic profesional cu
interpretarile corespunzatoare la nivel national, actiune pe care si noi am demarat-o. APUR a
tradus si postat pe site-ul propriu traducere a documentului ECTP-CEU privind Versiunea
preliminara a principiilor de conduita profesionala ale ECTP-CEU pe baza Anexei C din Carta
Fondatoare (Carta de la Amsterdam din 1985), actualizata in 2012. In vederea definirii
documentului la nivel national, s-a propus si aprobat constituirea unui grup care sa reprezinte
RUR si APUR.
7.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 25 aprilie – 28 mai a.c.:
 Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l Preşedinte, conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a prezentat rezultatul cercetarii
contestatiei transmisa de un urbanist, referitoare la rezultatul interviului sustinut la sesiunea de
atestare a dreptului de semnatura din luna decembrie 2013. Comisia de examinare a constatat
faptul ca urbanistul respectiv nu a oferit raspunsuri satisfacatoare in timpul interviului,
demonstrand ca nu cunoaste in mod corespunzator legislatia care sta la baza elaborarii PUZurilor si nici continutul cadru al respectivei categorii de documentatiii. Candidatul a dovedit
carente in cunoasterea corecta a tehnicii de elaborare a acestor documentatii si lucrarile
prezentate in cadrul portofoliului sau de lucrari au o calitate deficitara. Drept urmare, contestatia
a primit raspuns negativ si totodata a fost transmisa indrumatorului de stagiu o scrisoare de
atentionare privind lucrarile intocmite sub indrumarea sa, subliniindu-se importanta deosebita a
misiunii de indrumator in cursul stagiului necesar dobandirii dreptului de semnatura, in special
fiind esential ca portofoliu de lucrari prezentat sa fie de o calitate ireprosabila, ca garantie a unei
practici conforme standardelor profesiei, orice rabat de la aceasta misiune avand consecinte
directe in formarea profesionala a stagiarilor, cu repercusiuni asupra carierei lor.
A fost facuta si acceptata propunerea de a fi introdusa si in Regulamentul de organizare
si functionare a Comisiei de examinare a unei prevederi legata de indrumarea de stagiu.
O alta problema ridicata a fost cea a arhitectului-urbanist Mouanes M. GHABRAH –
Ialomiţa – care a cerut extinderea dreptului de semnatura sesiunea din dec. 2013, cand i s-au
solicitat completări ale dosarului; in consecinta, solicitantul s-a prezentat in sedinta Comisiei de
examinare din data de 25 martie 2014. Comisia de examinare a propus in urma analizarii
dosarului, amanarea acordarii dreptului de semnatura pana la verificarea documentatiilor
prezentate de candidat, de catre Comisia de disciplina RUR. In urma raspunsului favorabil
primit de la Comisia de disciplina, se propus si acordat dreptul de semnatura pentru
documentatii cu simbolul DZ0.
 Comisia profesională.
S-a discutat despre masteratele din domeniu, despre sesizarea Facultatii de Arhitectura si
Urbanism a Universitatii Politehnice Timisoara referitoare la cele doua erori aparute in
Monitorul Oficial nr. 317/30.04.2014 cu privire la masterul de „Urbanism si amenajarea
teritoriului”.
 Comisia de disciplină.
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Nu au fost mențiuni speciale legate de activitatea comisiei, in afara verificarii
documentatiilor despre care s-a facut vorbire la activitatea Comisiei de examinare.

8.- Comentarii la Ordinul MINISTERULUI SANATATII nr. 119/04.02.2014 pentru
aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.
Subiectul a suscitat discutii aprinse. D-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, d-l.
arh. Crisan-Victor POPESCU, precum si alti participanti, au ridicat problema unor erori aparute
in documentul mentionat. D-l. Crisan-Victor POPESCU s-a oferit, propunere acceptata, sa
intocmeasca, impreuna cu d-l. Gabriel PASCARIU, o adresa catre d-l Ministru al Sanatatii in
care sa faca cunoscuta opinia RUR. Domnia sa a opinat si pentru colaborarea cu OAR pe aceasta
tema, legata de obiectul de arhitectura. D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a mentionat
necesitatea modificarii Regulamentului General de Urbanism tinand cont de aceste observatii,
propunere acceptata.
9.- Activitatea birourilor teritoriale- ca de obicei, se află postată pe site-ul www.rur.ro.
10.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
Participarea specialistilor cu drept de semnatura la editia a VII a Conferintei de cercetare
in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala avand ca
tema: Competitivitatea durabila”, organizata de INCD URBAN INCERC, in ziua de 9 mai a.c.,
eveniment la care RUR a fost partener media. In afara lucrarilor prezentate in conferinta, a fost
organizata si o „Masa rotunda privind cercetarea dedicata problematicii regionalizarii
Romaniei”, unde moderator a fost d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOS, iar specialistii RUR
prof. dr. arh. Alexandru SANDU, conf. univ. dr. arh. Catalin SARBU, conf. univ. dr. arh. Petru
GHEORGHIU si lector univ. dr. geograf Bogdan SUDITU au participat cu interventii.
Specialistii cu drept de semnatura nominalizati de RUR in CTS la MDRAP au participat
la sedintele pentru consultanta si avizare.

11.- Diverse.
- In sedinta trecuta s-a hotarat ca cei care au lipsit sa-si exprime punctul de vedere
privind cele hotarate in cadrul sedintei. Alaturi de cei care au fost prezenti, la solicitarea noastra,
si-au exprimat in scris acordul si d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOS- membru titular, d-l.
prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular si d-na lector univ. dr. arh. SimonaElena MUNTEANU- membru titular.
- S-a propus si aprobat incheierea unui ACORD DE PARTENERIAT intre RUR si
UFAR (Uniunea Femeilor Arhitect din Romania) pentru realizarea proiectului editorial „Orase
vechi si noul urbanism”- Gustavo Giovannoni-1931.
- D-l conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial al Biroului
Iasi a anuntat demararea actiunii de organizare a concursului de angajare Sef birou, post vacantat
inca din toamna anului 2012 si neocupat în conformitate cu măsurile impuse de către Guvern de
reducere a cheltuielilor pentru instuţiile publice.
- S-a dat citire unei cereri de sponsorizare in vederea participarii d-nei econ. Anamaria
VRABIE la o reuniune de lucru tip atelier in perioada 11-14 iunie a.c. la Bilbao Spania,
organizata de catre German Marshall Fund (GMF) si municipalitatea orasului Bilbao.
Sponsorizarea nu a fost aprobata, intrucat se doreste implicarea a cat mai multi specialisti, iar dna in cauza a primit o sponsorizare RUR si anul trecut.
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- D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a reluat solicitarea sprijinului in sustinerea
financiara a unei publicatii post eveniment desfasurat in perioada 11-14 iunie a.c. la Bucurestireuniune de lucru tip atelier a Grupului Tematic pentru Spatiu Public si Culturi Urbane al ESOP.
Sprijinul a fost aprobat in principiu, urmand sa se stabileasca ulterior cuantumul lui.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul
Registrului Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 10 iulie 2014 orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR
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