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COMUNICAT

La data de 2 octombrie 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-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
5 d-na lector univ. dr. arh. Simona MUNTEANU- membru titular
6 d-l conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- membru titular si reprezentant teritorial
7 d-l. arh. Eugen PANESCU- membru titular
8 d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE- membru supleant
9 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedinta Comisiei profesionale
10 d-na Nicoleta PARVANESCU- coordonator teritorial
11 d-l. arh. Gheorghe Stefan ELKAN- reprezentant teritorial si Presedintele Comisiei de
disciplina
12 d-na dr. arh. Viorica CUREA- Presedinte UAR, invitat
13 d- ra stud. urb. Cristiana OPREA- invitat
14 d- l. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- invitat
D-l. prof. univ. dr. arh. Emil-Barbu POPESCU- membru titular, d-l. prof. univ. dr. arh.
Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial, d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIUPresedintele Comisiei de examinare si membru titular, d-na arh. Mirela DIDA- membru supleant
si coordonator teritorial d-na Ileana TUREANU- Purtator de cuvant RUR a si, au absentat, fiind
implicati fie în alte actiuni (licentele de la facultate) fie in concediu (de odihna sau medical).
Desi la data de 7 februarie a.c. s-au primit de la OAR 2 nominalizari, d-l dr. arh. Niculae
TARALUNGA 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 subiecte, materialele propuse
fiind transmise electronic participantilor, in masura in care au fost primite de la cei ce au
intocmit unele dintre ele, cu cel putin 2 zile inainte de sedinta:
1.- Revizuirea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură si a
Regulamentului referitor la organizarea si functionarea RUR.
In zilele de 21 si 30 iulie, 6 si 13 august si 3 septembrie a.c., la sediul central al RUR au
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avut loc intalniri dedicate propunerilor de modificare a Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură, intalnire la care au participat: d-na conf. univ. dr. arh. Monica
RADULESCU, d-na conf. dr. arh. Cerasella CRACIUN, d-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu
Constantin FLORESCU, d-l. conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU, d-l. arh. Crisan-Victor
POPESCU, d-na arh. Florentina IUGAN si d-l. drd. urb. Sebastian GUTA. D-l. arh. CrisanVictor POPESCU, Presedinte delegat RUR, a prezentat principalele teme urmarite: simplificarea
acordarii dreptului de semnatura corelata cu ultimile normative intrate in vigoare, acordarea
titlului profesional de „specialist cu drept de semnatura”. S-au purtat discutii legate de dreptul de
semnatura legat de PATN. Revizuirea regulamentelor a intrat in faza de finalizare, asfel incat s-a
propus ca pana la sfarsitul anului sa poate fi inaintate spre avizare autoritatii publice centrale
care are in coordonare domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. Se asteapta observatii
timp de 2 saptamani, termenul limita fiind 16 octombrie.
2.- Propunere Statutul profesiei de urbanist.
D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedinta Comisiei profesionale a
prezentat materialul completat cu observatiile facute in sedinta trecuta si la forma prezentata se
asteapta observatii timp de 2 saptamani, termenul limita fiind 16 octombrie.
3.- Propunere Regulament privind derularea stagiului profesional pentru
dobandirea dreptului de semnatura.
D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedinta Comisiei profesionale a
prezentat rezultatele intalnirilor membrilor Subcomisiei de stagiu si cercetare din cadrul
Comisiei profesionale din zilele de 15 si 30 iulie, 17, 24 si 29 septembrie a.c. Au participat d-na
conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU, d-na conf. dr. arh. Cerasella CRACIUN, d-na dr. arh.
Sorina RACOVICEANU, d-l. prof. univ. dr. arh. Catalin SARBU, d-l. lector univ. dr. ecolog, dr.
geograf, habil. urb. Alexandru Ionut PETRISOR, d-na arh. Florentina IUGAN, d-l. dr. urb.
Mihai ALEXANDRU si d-l. dr. urb. Sebastian GUTA. S-au purtat discutii referitoare la durata
stagiului, contractul de munca pe perioada stagiului sa nu fie conditie de obligativitate, etc. Si la
aceasta propunere de regulament se asteapta observatii timp de 2 saptamani, termenul limita
fiind 16 octombrie.
4.- Propunere spre aprobare ”Recomandari, rezultate in urma analizarii unor bune
practici, pentru dimensionarea dotarilor necesare in echiparea teritoriului urban”.
Documentul a fost aprobat si va fi postat pe site-ul www.rur.ro spre folosință liberă în
practica profesională.
5.- Agenda urbana europeana si conferinta Habitat.
D-na arh. Anca Ileana GINAVAR, Sef Serv. U-AT din cadrul DT- DGDRI- MDRAP a
anuntat pe cei prezenti cu privire la demararea masterului in limba franceza de „Dreptul
urbanismului si al planificarii teritoriale”, care se va desfasura la Facultatea de drept a
Universitatii Bucuresti, in organizare comuna cu UAUIM, si cu profesori de la universitati din
Franta, lucru considerat extrem de benefic pentru domeniu.
Conferinţa Habitat III din 2016 va fi o oportunitate de dezbatere la nivel mondial, a
principalelor provocări cu privire la planificarea şi managementul localităţilor urbane şi rurale,
pentru a îşi îndeplini rolul de motoare ale dezvoltării durabile. Statele membre au decis ca în
cadrul conferinţei din 2016 să fie analizat progresul în îndeplinirea obiectivelor asumate până în
prezent, dezbaterea problematicii sărăciei şi identificarea de noi provocări şi acţiuni necesare.
Conferinţa îşi propune să se finalizeze cu un document concis şi orientat spre acţiune. Se
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aşteaptă participarea şi contribuţia Statelor Membre şi a factorilor interesaţi relevanţi, inclusiv
parlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale, regionale şi locale,
organizaţii ale societăţii civile, reprezentanţi ai sectorului privat. În prezent, la aproape 40 de ani
de la prima conferinţă Habitat, există un larg consens că structura oraşelor necesită schimbare ca
urmare a schimbărilor societăţii, Structura spaţială a oraşelor în secolul 20 a crescut excesiv,
dezvoltându-se haotic, dincolo de zonele periurbane. Dezvoltarea slab controlată a localităţilor
în afara limitelor administrative a fost datorată, adeseori, unei deficitare planificări urbane, a
managementului urban, a slăbirii puterii reglementărilor urbanistice şi ca urmare a speculei
imobiliare. În 2010, UN-Habitat a raportat mai mult de 827 de milioane de persoane care trăiesc
în condiţii precare, în aşezări informale. Deja este cunoscut că aşezările informale sunt forme
spontane de urbanizare care apar ca o strategie de supravieţuirii a persoanelor sărace sau excluse
social. România consideră Conferinţa Habitat III o etapă cheie în identificarea unor soluții
comune la provocările şi oportunităţile care nu pot fi rezolvate în mod individual de către fiecare
țară în parte în privinţă dezvoltării durabile a aşezărilor umane şi susţine continuarea
angajamentelor asumate prin conferinţele Habitat I şi II. Este necesar ca RUR sa analizeze
posibilitatea de participare sau implicare prin contributia la documentele de specialitate, pentru
conferinta HABITAT III.
Referitor la acest subiect, in care RUR s-a implicat, d-l. Presedinte, prof. univ. dr. arh.
Alexandru Gabriel SANDU, a dezvoltat, aratand ca Uniunea Europeană a organizat o consultare
publică cu scopul de a oferi tuturor părților interesate posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile
referitoare la obiectivele și funcționarea agendei urbane. Consultarea se adresează tuturor
părților interesate, inclusiv autorităților naționale, regionale și locale, care s-a desfășurat până la
data de 26 septembrie 2014. O agendă urbană este necesară pentru ca politicile UE să răspundă
cât mai bine nevoilor orașelor întrucât acestea joacă un rol deosebit în angrenajele economice,
sociale și de mediu. Asfel, pot fi atinse obiectivele-cheie ale Strategiei Europa 2020 prin
favorizarea incluziunii sociale și combaterea șomajului sau a schimbarilor climatice. Cele două
obiective pricipale ale agendei urbane sunt:



O mai bună coordonare și coerență a politicilor UE, astfel încât acestea să reflecte mai
bine nevoile orașelor;
O implicare mai directă și mai fermă a orașelor în elaborarea politicilor UE.

6.- Aspectele de e-guvernare in domeniul urbanismului si autorizarii constructiilorau fost prezentate de catre d-na arh. Anca Ileana GINAVAR, Sef Serv. U-AT din cadrul DTDGDRI a MDRAP.
Memorandumul de înţelegere între Uniunea Europeană şi România a fost semnat la
Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 . În anexă se regăsesc două
măsuri ce intră sub incidenţa atribuţiilor MDRAP, de interes pentru RUR respectiv:
simplificarea procedurilor cu privire la înregistrarea proprietăţii şi la autorizaţiile de construcţie
prin introducerea posibilităţii de depunere electronica si introducerea termenelor standard si a
aprobării automate după termenul limită pentru înregistrarea proprietăţilor şi autorizaţiilor de
construire. Totodata, unul din obiectivele guvernului este reprezentat de simplificare
administrative si introducererea procedurilor electronice inclusiv pentru gestiunea profesiilor
reglementate. Depunerea electronica se poate face prin Punctul de Contact Unic electronic
(PCU). PCU este platforma națională funcțională din 2011, de operarea, funcționarea și
administrarea portalului ocupându-se Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR), în
conformitate cu HG nr.1132 din 18 decembrie 2013 și Directiva Servicii 123/2006.
Implementarea acțiunilor de simplificare administrative si depunere electronica se bazează pe
protocoalele semnate de Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR) cu Autoritățile
Competente. Pana în prezent, au fost semnate 95 de protocoale de colaborare cu autoritatile
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publice prin platformă fiind posibila transmiterea in format electronic a documentelor specifice
fiecarei institutii (dosare electronice ale cererii) depuse electronic in limba romana sau in
engleza. Registrul Urbanistilor din Romania este prezent in punctul unic de contact electronic,
este descrisa procedura de avizare, dar depunerea electronica nu est inca functionala. Este
necesara revizuirea procedurilor specifice pentru ca depunerea electronic a documentelor sa fie
posibila.
7.- Evaluarea personalului angajat RUR in vederea optimizarii activitatii si a
reducerii cheltuililor.
D-na Director Executiv – arh. Liliana Elza PETRISOR a prezentat un material, constand
in analiza activitatii salariatilor RUR, care isi desfasoara activitatea full/part-time in Secretariatul
general, compartimentul contabilitate, birouri teritoriale, pe baza fiselor personale intocmite de
angajati si pe baza rezultatelor constatate. A fost intocmita ANALIZA SWOT, pe baza careia s-a
stabilit STRATEGIA SI PROGRAMUL DE MASURI. Materialele intocmite se posteaza pe
site-ul www.rur.ro.
S-a hotarat angajarea, part time, a unui coordonator teritorial in Regiunea de Dezvoltare
Centru, dupa stabilirea locatiei. De asemenea s-a hotarat angajarea full time a unei secretare
asistente pe periada concediului de crestere copil al d-nei Anamaria MATIES de la Biroul
Teritorial Cluj- Napoca, precum si angajarea full time a unui salariat la Secretariatul General, pe
locul vacant inca din anul 2010.
8.- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru atribuirea
calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specializarea urbanism si amenajarea teritoriului
şi alte reglementări aferente, inclusiv de ordin disciplinar.
S-a transmis MINISTERULUI JUSTITIEI solicitarea de a se diviza actuala specializare
unica in doua specializari separate, si anume urbanism si separat amenajarea teritoriului,
solicitare la care s-a primit raspuns pozitiv. In sedinta a fost facuta propunerea ca examenul sa
fie organizat bianual. Urmeaza sa se stabileasca Comisia de examen. D-na lector univ. dr. arh.
Simona Elena MUNTEANU a comunicat faptul ca nu se mai poate implica in aceasta actiune.
Urmeaza sa fie ales alt coordonator al activitatii respective.
9.- Regulamentul – cadru pentru organizarea si desfasurarea concursurilor de
solutii in domeniul urbanismului, peisagisticii si amenajarii teritoriului- observatiile
primite de la Ordinul Arhitectilor din Romania.
D-l. arh. Crisan-Victor POPESCU, Presedinte delegat RUR, care a colaborat cu d-na arh.
Ileana TUREANU la elaborarea regulamentului, a prezentat observatiile primite de la OAR.
Urmeaza ca in saptamana urmatoare sa se intalneasca cei implicati, pentru clarificari.
10.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 10 iulie- 1 octombrie a.c.:
 Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-na arh. Doina Mihaela BUBULETE, membru al Comisiei de examinare, a prezentat
spre validare rezultatele sesiunii de atestare si de examinare din data de 1 iulie a.c.
Situatia se prezinta astfel:
Candidaţi admişi
Arhitecţi
arhitect urbanist Constantin I. ŢUNDREA – Iaşi - D3 DZ0 E
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arhitect diplomat Bogdan Ioan I. PUIE – Arad - DZ1
arhitect diplomat Alexandru Christian C. IGNĂŢEL – Iaşi - DZ1 E
arhitect diplomat Sorina Daniela R. STATE – Prahova - DZ1 E
arhitect diplomat Cristina I. VOICU – Prahova - E
Urbanişti
master urbanist Ana Maria M. PETRESCU – Teleorman (Bucureşti) - DZ0 G5 G6 (având
și calitatea de arhitect cu master în urbanism)
master urbanist Ştefan E. DĂNILĂ – Bucureşti - DZ1 E
urbanist diplomat Alexandru Florin F. DRAGNEA – Bucureşti – D D3 DZ0 E
master urbanist-peisagist Octavian Dumitru D. NIŢĂ – Bucureşti - E
Extindere drept de semnătură
Urbanişti
master urbanist Alexandru D. STANCIU – Constanţa (Bucureşti) - atestat la 10.10.2013
pentru DZ1 E, primeşte extindere drept de semnătură pentru DZ0
urbanist diplomat Aurelian M. SLAVU – Bucureşti - atestat la 18.07.2013 pentru DZ1,
primeşte extindere drept de semnătură pentru E
Candidaţi amânaţi
Arhitecţi
arhitect-urbanist Irina S.Ş.V. POPESCU - CRIVEANU – Bucureşti - atestată la
17.11.2005 pentru B C D E F6 G5 G6, solicită extindere drept de semnătură pentru A,
prezintă în portofoliul de lucrări strategii de dezvoltare a teritoriului, dar pentru care
prezentul Regulament nu prevede acordarea dreptului de semnătură şi sectiunea PATN –
Reţeaua de localităţi, în curs de avizare; este amânată până la avizarea secțiunii PATN
Candidaţi respinşi
Arhitecţi
arhitect Radu Şerban N. GEORGESCU – Bucureşti - absolvent IAIM – Specializarea
Arhitectură şi Urbanism, promoţia 07.1993, solicită drept de semnătură pentru F2 G4, dar
nu prezintă un portofoliu de lucrări ilustrat, iar din documentele depuse la dosar reiese
faptul că nu are un portofoliu de lucrări în urbanism şi amenajarea teritoriului, activitatea
candidatului reliefând numai studii economice din categoria devize pentru lucrări de
infrastructură și amenajări interioare; prezentul Regulament nu prevede acordarea
dreptului de semnătură solicitat pentru profesioniști cu titlul de arhitect, arhitect-urbanist,
arhitect diplomat, simbolurile respective fiind atribuite specialiștilor în economie și
geografie.

Centralizator admişi atestare /examinare /extindere
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Judeţ
Urbanism
Arad
Bucureşti
Constanţa
Iaşi
Prahova
Teleorman

Specialitate
Arhitectură
1

3 + 1ext.
1ext.
2
2
1

Total
Domenii conexe
1
3 + 1ext.
1ext.
2
2
1

5

Total

4 + 2ext.

5

-----

9 + 2ext.

 Comisia profesionala- activitatea a fost prezentata la punctele 1, 2, 3 ale
prezentului comunicat.
 Comisia de disciplină: nu sunt probleme de semnalat.
11.- Activitatea birourilor teritoriale- ca de obicei, se află postată pe site-ul www.rur.ro.
12.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- In cadrul celei de a XI Editii a Bienalei Nationale de Arhitectura RUR este partener
media, participant la expozitia-concurs si organizator a doua conferinte si a unui concurs de
fotografie;
- in perioada 14-21 oct. a.c. d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDUPresedinte RUR va participa la intalnirea de toamna a ECPT-CEU, ce va avea loc la Berlin.
- revista „URBANISMUL serie noua” a transmis tematicile urmatoarelor aparitii: revista
nr. 18 cu tema „Va plac spatiile publice?”, nr. 15 cu tema „Cercetare” si nr. 5 al bibliotecii
„Orase vechi si noul urbanism” de Gustavo Giovannoni, traducere Cristian Severin.
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a participat in ziua de 24 iulie la
MDRAP la la sedinta publica de dezbatere a proiectului de ordin pentru aprobarea Normelor de
aplicare ale Legii nr. 350/2001, in ziua de 12 sept la MDRAP la discutiile asupra propunerii de
modificare ale Legii nr. 351/2001 de aprobare a sectiunii IV PATN- Reteaua de localitati. De
asemeni a participat la MDRAP la sedintele CNDT din data de 17 iulie (pentru Strategia de
dezvoltare teritoriala a Romaniei), si in data de 19 august. La invitatia Ambasadei Olandei, in
data de 25 septembrie a.c. d-l. lector univ. dr. ecolog, dr. geograf Alexandru Ionut PETRISOR a
participat in numele RUR la prezentarea Proiectului „Orasul Verde”.
13.- Problemele importante rezolvate in aceasta perioada solicitanta de concedii, au
fost prezentate de catre d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU. Acestea au fost:
- raspuns la solicitarea Comisiei Europene de inregistrare a profesiei in RegProf, inclusiv
completarea tuturor informatiilor si testelor aferente (de evaluare, transparenta, proportionalitate,
etc), obligatie asumata de de statul roman in baza Directivei 2005/36/CE. Profesia face parte
dintre cele 6 preselectate pentru clusterul 2. Intrucat in propunerea de reglementare venita de la
CE nu exista cea de urbanist, ci numai de arhitect, cu precizarea ca acesta poate lucra si ca town
planner sau country planner, RUR s-a adresat Centrului National de Echivalare si Recunoastere
a Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei Nationale sa ridice acesta problema a incadrarii
profesiei de urbanist in cadrul CE. Nu am primit raspuns, am revenit cu solicitarea si urmeaza
sa fie sesizat si CEU-ECTP, cu ocazia adunarii generale de toamna din 17-21 octombrie a.c.
- IMIPQNET a intocmit si distribuit Autoritatilor Competente (printre care si RUR) 30
de Ghiduri de certificare si recunoastere a profesiilor.
- a fost primita o solicitare de la ECTP-CEU referitoare la cunoasterea unor studii de caz
privind reconversia de baze militare existente in Europa, informatii necesare unor specialisti din
SUA. RUR a recomandat sa se ia legatura cu INCD-URBAN-INCERC care in 2010 a facut
parte din echipa transeuropeana care a realizat proiectul FATE- Reabilitarea bazelor militare
dezafectate si transformarea lor in centre de sprijin pentru afaceri sau in incubatoare de afaceri”.
- a fost primita o solicitare de la ECTP-CEU de a deveni parteneri in proiectul european
SPECIAL, privind proiectarea si elabolarea de solutii energetice durabile.
- tot la solicitarea ECTP-CEU s-a intocmit un raport privind diseminarea si
implementarea Cartei urbanismului european. Am trimis editia romaneasca a documentului la
ECTP-CEU, unde a fost extrem de bine primita si am primit felicitari.
- un raport privind activități speciale desfăsurate în cadrul RUR în perioada aprilie –
octombrie 2014 va fi prezentat de catre d-l Presedinte RUR prof. univ. dr. arh. Alexandru
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Gabriel SANDU si in cadrul Adunarii Generale de toamna ECTP-CEU din 17-21 octombrie a.c.
de la Berlin. Cu acestă ocazie dl. Președinte va face și o vizită la camera pentru urbanism din
Frankfurt.
14. In ședintă au fost aprobate următoarele documente :
- Acordul de parteneriat între Asociația Profesională a Urbaniștilor din România
(APUR) și Registrul Urbaniștilor din România (RUR);
- Participarea revistei ”Urbanismul –serie nouă” la Bienala Națională de Arhitectură detalii organizatorice si buget de eveniment;
- Cererea Asociației Absolveților Urbaniști și Peisagiști din România de completare a
bibliotecii asociației cu un set complet de reviste si carti editate de RUR.
15.- Diverse
- In perioada 13-15 noiembrie a.c., la Iasi, in organizarea Facultatii de arhitectura din
cadrul Universitatii Tehnice Ghe. Asachi si a Biroului Teritorial RUR, se va organiza
evenimentul „Urbanismul si arhitectura anilor 70”.
- S-a propus si aprobat imbunatatirea site-ului www.rur.ro.
- S-a propus si aprobat, achizitionarea, pentru biblioteca RUR, de la firma ROSTRADA
S.A., a ENCICLOPEDIEI BRITANICA, a colectiei ART- Franco Maria Ricci si a Anuarului
Britanica 1997-1998.
- S-a solicitat lamurirea, in cat mai scurt timp, a situatiei acreditarii Masterului de
urbanism organizat de Facultatea de Arhitectura a Universitatii Tehnice Timisoara. Responsabil
d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedinta Comisiei profesionale si
coordonatoarea grupului de lucru constituit in acest scop in anul 2013.
- D-na director executiv, arh. Liliana- Elza PETRISOR a reamintit faptul ca in anul 2015
se implinesc 10 ani de cand a luat fiinta RUR si ca va trebui organizat un evenument cu aceasta
ocazie. Propunea a fost acceptata.
- A fost prezentata o invitatie de la Club Metropolitan de participare si parteneriat la a V-a
ediţie a Forumului pentru Viitorul Transporturilor – sisteme și Tehnologii pentru Mobilitate
Urbană Durabilă. Intrucat sumele de plata sunt mult prea mari pentru posibilitatile RUR, am
declinat invitatia.
- A fost prezentata o solicitare a d-l. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR, de
donatie de numere disponibile din publicatia „URBANISMUL serie noua”pentru Atelierul de
Urbanism de la UAUIM. Solicitarea a fost aprobata si onorata.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul
Registrului Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 6 noiembrie 2014 orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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