SECRETARIAT
Nr. 1/03.01.2012

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFAŞURATĂ
în perioada 3 ianuarie- 31 decembrie 2011

Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România şi-a desfăşurat activitatea
în conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea
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.
Constituirea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, în
conformitate cu prevederile legale, pe baza nominalizărilor primite de la instituţiile
constituente, alegerea Preşedintelui Registrului Urbaniştilor din România şi a
Preşedintelui delegat.
În şedinţa din data de 24 februarie 2011 au fost confirmate 14 dintre cele 15
nominalizări primite în conformitate cu prevederile Art. 6 din Regulamentul referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Superior nr. 101/29.07.2010:
- Autoritatea publică centrală care are în coordonare domeniul amenajării
teritoriului şi urbanismului (M.D.R.T.):
membrii titulari: d-na arh. Anca Ileana GINAVAR, Director general D.G.D.T.M.D.R.T., d-l. dr. geograf Bogdan SUDITU, şef serviciu D.G.D.T.- M.D.R.T., d-l. lector
univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- U.A.U.I.M., d-l. conf. dr. arh. Cătălin SÂRBUU.A.U.I.M.;
membru supleant: d-na. arh. Doina Mihaela BUBULETE, URBAN-INCERC
Bucureşti.
- Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (A.P.U.R.)
membrii titulari: d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ, Universitatea
Bucureşti, d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Decan Facultatea de
Urbanism, U.A.U.I.M.;
membru supleant: d-l. arh. Crişan Victor POPESCU, S.C. ROSTRADA S.A.
- Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion MINCU”:
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membrii titulari: d-l. prof. univ. dr. arh. Ştefan SCAFA-UDRIŞTE, Rector
U.A.U.I.M., 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;
membru supleant: d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU,
Facultatea de Urbanism.
- Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România:
membru titular: d-na arh. Mirela DIDĂ, Preşedinte A.A.S.J.R.
membru supleant: d-l. arh. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI,
secretar A.A.S.J.
- Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Municipii din România:
membru titular: d-na drd. arh. Simona Elena MUNTEANU, Preşedinte
A.A.S.J.
membru supleant: d-l. lector univ. dr. arh. Traian Andrei LUNCAN.
- Ordinul Arhitecţilor din România:
membrii titulari:
- d-l. arh. Şerban Dragoş Ion ŢIGĂNAŞ, Preşedinte O.A.R.
- d-l. arh. Nicolae ŢARĂLUNGĂ
membru supleant: d-l. arh. Eugen PĂNESCU, Planwerk Cluj-Napoca.
Întrucât dintre cei doi nominalizaţi de O.A.R. pentru funcţia de membru titular primul nu
îndeplineşte prevederile Art. 6 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea

Registrului Urbaniştilor din România (nu este înregistrat în Registrul Urbaniştilor din
România,), s-a decis rediscutarea ocupării locului respectiv după atestarea d-lui arh.
ŢIGĂNAŞ, sau după transmiterea unei alte propuneri. În aceste condiţii, la şedinţele
Consiliului a fost invitat membrul supleant.
În conf. cu prevederile Art. 6.(5) ale Regulamentului referitor la organizarea şi
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, la şedinţe va participa, cu statut de
invitat, d-l. student urb. din anul IV, Matei Radu COCHECI, desemnat de către Facultatea de
Urbanism din cadrul UAUIM, care, împreună cu un grup de colegi, se va implica în
prelucrarea observaţiilor preluate din teritoriu referitoare la activitatea de urbanism şi
amenajare a teritoriului, vor participa la organizarea de expoziţii, diverse activităţi în
domeniu, concursuri, etc.
În acest fel, practica în domeniu devine un element de reper pentru formaţia în
urbanism şi în arhitectură, deziderat al UAUIM începând din acest an şi condiţie pentru
înregistrarea în Registrul Urbaniştilor din România.
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a fost reales în funcţia de
Preşedinte al Registrului Urbaniştilor din România, iar d-na arh. Anca Ileana GINAVAR în
cea de Preşedinte delegat.
Constituirea Comisiilor de specialitate ale Registrului Urbaniştilor din România
în conf. cu prevederile Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România şi ale Regulamentului privind dobândirea dreptului
de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
În şedinţa din februarie a.c. a fost aprobată propunerea ca la conducerea comisiilor să
fie atraşi şi specialişti care nu sunt membrii ai Consiliului Superior, având în vedere
extinderea obiectivelor şi a atribuţiilor.
În şedinţa din 31 martie 2011 au fost aprobate propunerile, după cum urmează:
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- Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură: Preşedinte- d-l.
lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU; Preşedinte delegat- d-na dr. arh. Simona Elena
MUNTEANU.
- Membrii titulari: d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ, Universitatea Bucureşti;
d-na ing. Mariana DOROBANŢU- I.N.C.D.C.U.D.T.D.- URBAN-INCERC; d-na arh. Mirela
DIDĂ- Preşedinte Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România; d-na arh. Doina
Mihaela BUBULETE- I.N.C.D.- URBAN-INCERC; d-na dr. arh. Cerasella CRĂCIUN- conf.
univ. Facultatea de Urbanism; d-l. dr. arh. Georgică MITRACHE- conf. univ. Facultatea de
Arhitectură;
- membrii supleanţi: d-na urb. Dora ALEXA-MORCOV; d-l. arh. Eugen PĂNESCUPlanwerk Cluj-Napoca; d-l. drd. arh. Claudiu RUNCEANU- lector univ. Facultatea de
Urbanism.
Din cadrul Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România, d-na consilier arh. Andreea
VASILCA asigură secretariatul Comisiei de examinare.
- Comisia profesională: Preşedinte- d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU;
Preşedinte delegat- d-l arh. Gheorghe PĂTRAŞCU- Arhitect- Şef al Municipiului Bucureşti.
Componenta Comisiei profesionale centrale:
- Conf. univ. dr. arh. Cătălin SÂRBU - Vicepreşedinte formare profesională; Conf.
univ. dr. arh. Florescu TIBERIU, Decan Facultatea de Urbanism UAUIM- Vicepreşedinte
subcomisie monitorizare a activităţii de urbanism şi amenajare a teritoriului; Conf. univ. dr.
arh. Traian Andrei LUNCAN- Vicepreşedinte subcomisie legislaţie, cercetare şi politici de
dezvoltare; Prof. univ. dr. arh. Florin MACHEDON- Vicepreşedinte subcomisie cooperare
profesională, concursuri, premii, imagine; Prof. univ. dr. arh. Mariana EFTENIEVicepreşedinte subcomisie monitorizare a stagiaturii.
Din cadrul Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România, d-na consilier ing. Anca
URDA asigură secretariatul Comisiei profesionale.
Componenţa subcomisiilor profesionale centrale
Subcomisia de formare profesională:
Membrii permanenţi: Conf. univ. dr. arh. Cătălin SÂRBU; Dr. arh. Sorina RACOVICEANU;
Lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI
Membru supleant: Drd. urb. Andreea POPA
Subcomisia de monitorizare a activităţii de urbanism şi amenajare a
teritoriului:
Membrii permanenţi: Conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU; Arh. Claudia
PAMFIL; Arh.Costel DRAGAN.
Membru supleant: Sociolog Erika POPLICEANU
Subcomisia de legislaţie, cercetare şi politici de dezvoltare:
Membrii permanenţi: Conf. univ. dr. arh. Traian Andrei LUNCAN; Arh. Stelian Alexandru
CONSTANTINESCU; Dr. geograf Bogdan Alexandru SUDITU
Membru supleant: Arh. Ioan FEIER
Subcomisia de cooperare profesională, concursuri, premii, imagine:
Membrii permanenţi: Prof. univ. dr. arh. Florin MACHEDON; Prof. univ. dr. arh. Constantin
ENACHE; Arh. Daniela OLARU.
Membru supleant: Arh. Aurelia NICOLAE
Subcomisia pentru monitorizarea stagiaturii:
Membrii permanenţi: Prof. univ. dr. arh. Mariana EFTENIE; Lector univ. dr. ecolog dr.
geograf Alexandru Ionuţ PETRIŞOR; Arh. Doina NEJUR
Membru supleant: Lector univ. dr. arh. Angelica STAN
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La nivelul teritoriului s-au creat grupuri de lucru zonale sub îndrumarea birourilor
teritoriale. De menţionat faptul că toate activităţile (exceptând secretariatele- central şi ale
birourilor teritoriale) se desfăşoară voluntar.
- Comisia de disciplină: Preşedinte- d-l. arh. Crişan Victor POPESCU; Preşedinte
delegat- d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN.
Membrii: D-na arh. Ileana TUREANU- Bucureşti; D-l. arh. Bogdan BOGOESCUBucureşti; D-na arh. Irina POPESCU-CRIVEANU- Bucureşti; D-l. conf. dr. arh. Radu
RADOSLAV- reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România pentru regiunea de
dezvoltare Vest, cu biroul situat în municipiul Timişoara; D-l. lector univ. dr. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI- reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România pentru regiunea de
dezvoltare Nord- Est, cu biroul situat în municipiul Iaşi; D-na jurist Virginia Florina
NEGRU- Cluj-Napoca, invitat permanent.
Din cadrul Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România, d-l. consilier arh.
Bogdan Costin IONESCU asigură secretariatul Comisiei de disciplină.
- Comisia de cenzori: Preşedinte- d-l. expert contabil Mihail POPESCU; Preşedinte
delegat- d-na expert contabil Florenţa Silvia ZAMFIR, d-na econ. Mihaela POPESCU,
membru.
Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România s-a întrunit, la sediul
central, în 11 şedinţe lunare.
După fiecare şedinţă s-au emis comunicate, date publicităţii prin propriul site:
www.rur.ro.
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).
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,
acţiunea de constituire de noi birouri teritoriale în alte regiuni de dezvoltare, s-a amânat.
Propunere de arondare a judeţelor în vederea îmbunătăţirii activităţii birourilor
teritoriale.
În şedinţa din luna septembrie 2011 pe baza prezentării unui material a cărui
concluzie a fost că activitatea birourilor teritoriale existente se desfăşoară pe o arie întinsă, pa
câte 12 judeţe, s-a hotărât împuternicirea a încă 3 reprezentanţi teritoriali, cu retribuţie
diminuată, care să preia din activitatea celor 3 birouri teritoriale, cărora le vor fi în continuare
subordonaţi.
Pe baza propunerilor Consiliului Superior, au fost aprobaţi următorii specialişti şi
profesionişti în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, cu îndelungată activitate
profesională în domeniu şi reputaţie profesională recunoscută, cu drept de semnătură pentru
documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu tarifele plătite la zi şi care nu au
suferit sancţiuni penale, disciplinare sau administrative în exercitarea profesiunii şi care s-au
implicat în activitatea Registrului Urbaniştilor din România încă de la înfiinţare:
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- d-na dr. arh. Simona Elena MUNTEANU, preşedinte al Asociaţiei Arhitecţilor Şefi
de Municipii din România- va coordona, din Ploieşti, judeţele Prahova, Braşov şi
Buzău, fiind subordonată Biroului teritorial cu sediul la Bucureşti;
- d-na arh. Mirela DIDĂ, preşedinte al Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe
din România- va coordona, din Tulcea, judeţele Constanţa, Tulcea şi Brăila, fiind
subordonată Biroului teritorial cu sediul la Iaşi;
- d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU, va coordona din Craiova, judeţele Olt,
Vâlcea, Dolj, Gorj şi Mehedinţi, fiind subordonată Biroului teritorial cu sediul la Timişoara.
Începând cu data de 1 aprilie 2011, d-na arh. Constanţa POPA a fost angajată part
time pe perioadă determinată, în postul de Şef birou teritorial Cluj-Napoca, în locul titularei,
aflată în concediu creştere copil.
Activitatea Secretariatului General, pe parcursul anului 2011 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,
rezolvarea reclamaţiilor, etc.
Profesional.
Activitatea Comisiei de examinare.
Până la data de 31 decembrie 2011, Consiliului Superior a hotărât acordarea dreptului
de semnătură pentru documentaţii de amenajarea teritoriului si urbanism, pe baza
propunerilor Comisiei de examinare, care a analizat dosarele primite, unui număr de 35
specialişti (din care: 9 arhitecţi, 10 urbanişti, 3 conductori arhitecţi şi 13 specialişti din
domenii conexe). Au primit extindere drept semnătură pe baza completării portofoliului de
lucrări, la unii coroborat cu îndeplinirea condiţiei de vechime în profesie, 6 specialişti (din
care: 5 arhitecţi şi 1 urbanist).
Au fost atestaţi şi specialişti cu dosarele depuse înainte de 2011, întârzierea
datorându-se unor condiţii impuse de regulament şi îndeplinite ulterior (vechime, examen,
stagiu, etc.), sau depunerii/completării dosarului după 15 decembrie 2010, dată la care a avut
loc ultima şedinţă de examinare -atestare din 2010.
Au dobândit drept de semnătură şi 7 urbanişti şi 1 arhitect care şi-au terminat perioada
de stagiu în 2011.
În 2011au fost depuse 35 dosare (10 arhitecţi, 10 urbanişti, 1 conductor arhitect şi 14
specialişti din domenii conexe).
În anul 2011 au depus dosar de stagiari 68 specialişti (18 arhitecţi, 47 urbanişti şi 3
peisagişti).
Centralizator la nivel de judeţe, cu atestaţii R.U.R. din 2005 –2011

Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.

Judeţ
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor

Arhitecţi

Urbanişti

Conductori
arhitecţi

Domenii
conexe

Total judeţ

19
39
30
31
49

4
2
-

1
1
-

1
4
2
10

20
39
39
36
59
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Bistriţa Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Bucureşti
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Ilfov
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
TOTAL

10
7
56
14
461
16
15
6
94
70
9
14
22
24
7
3
10
24
4
61
4
23
6
19
17
9
44
18
10
55
14
3
110
13
8
12
10
1470

4
102
1
9
1
1
1
1
2
1
2
4
1
1
2
2
1
1
4
147

2
3
13
1
2
1
17
1
1
2
1
2
1
1
1
3
5
3
7
1
2
3
2
1
78

1
1
1
53
1
1
14
4
1
5
2
1
2
1
2
7
1
2
1
8
2
2
4
4
2
140

10
10
64
15
629
19
17
7
109
100
11
21
23
27
8
6
13
27
7
69
8
23
9
20
22
9
61
24
12
63
21
11
113
17
10
16
11
1835

Notă:
Decedaţi – 23 arhitecţi şi 2 conductori arhitecţi
1 arhitect – Spania (Barcelona)
1arhitect /urbanist – atestat pe ambele domenii de activitate (din Bucureşti)
2 arhitecţi /ingineri – atestaţi pe ambele domenii de activitate (din Bucureşti şi din Satu
Mare)
1 inginer /conductor arhitect – atestat pe ambele domenii de activitate (din Bucureşti)
1 economist /conductor arhitect – atestat pe ambele domenii de activitate (din Argeş)

6

Centralizator, la nivel de judeţe, cu atestaţii R.U.R. din 2011

Nr.
crt

Judeţ

Arhitecţi

Urbanişti

Conductori
arhitecţi

Domenii
conexe

Total
judeţ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Bucureşti
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Ilfov
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
TOTAL

5
1
1
1
1
9

7
1
1
1
10

1
1
1
3

1
1
1
5
1
1
1
1
1
13

1
1
1
17
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
35

Centralizator, la nivel de judeţe, cu atestaţii R.U.R. care au obţinut extinderea dreptului
de semnătură în 2011
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Nr.
crt

Judeţ

Arhitecţi

Urbanişti

Domenii
conexe

Total judeţ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Bucureşti
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Ilfov
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
TOTAL

2
1
1
1
5

1
1

-

3
1
1
1
6

În zilele de 24 martie, 4 iulie şi 10 octombrie 2011 au fost organizate sesiuni de
examinare şi interviuri pentru specialiştii care au depus dosare complete în vederea dobândirii
dreptului de semnătură.
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Specialiştii atestaţi în 2011 provin în majoritate din Bucureşti, existând judeţe în care
numărul total al specialiştilor cu drept de semnătură nu depăşeşte numărul de 10 (BistriţaNăsăud, Botoşani, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Vaslui).
Atestarea dreptului de semnătură pentru dosarele primite din zone în care
funcţionează Birouri teritoriale ale Registrului Urbaniştilor din România a fost condiţionată,
conform hotărârii din septembrie 2006 a Consiliului Superior, de existenţa avizului favorabil
al respectivului Birou Teritorial.
Având în vedere aprobarea noului 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 în anul precedent, 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.
Referitor la precizarea valabilităţii vechilor simboluri aferente documentaţiilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a relaţiei acestora cu noile simboluri, Comisia de
examinare a formulat un proiect de hotărâre privind echivalarea simbolurilor aprobate prin
vechiul regulament cu cele aprobate prin noul regulament, proiect de hotărâre aprobat prin
Hotărârea nr. 116 din 20 octombrie 2011 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor
din România.
o Au fost făcute demersuri şi pentru stabilirea criteriilor de agreare a masterelor de către
Registrul Urbaniştilor din România şi urmează să fie finalizate în anul 2012.
Activitatea Comisiei profesionale.
Registrului Urbaniştilor din România a avut în vedere posibilitatea organizării
cursurilor de formare profesională continuă pentru arhitecţii-şefi care nu îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 36 alin. (2) din Legea nr. 350/2010 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr. 7/2011, în vederea
atestării acestora, cf. alin.(2) al aceluiaşi articol, dar acest lucru nu a fost posibil fără
implicarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având în vedere faptul că este în discuţie
ocuparea unei funcţii publice.
Registrul Urbaniştilor din România, atât prin Secretariat cât şi prin intermediul
Birourilor teritoriale, a solicitat Prefecturilor şi Consiliilor Judeţene să transmită situaţia
persoanelor care ocupă postul de arhitect şef şi specializările acestora şi a primit în mare parte
datele solicitate.
În atenţia Registrului Urbaniştilor din România s-a aflat în continuare dobândirea
calităţii de expert tehnic judiciar şi expert extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului. În acest sens, a fost trimisă Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
solicitarea Registrului Urbaniştilor din România de includere a specialităţilor amenajarea
teritoriului şi urbanism în categoria celor pentru care se organizează examen în vederea
atribuirii calităţii de expert tehnic judiciar, la care s-a primit răspuns pozitiv. Rămâne
deschisă problema experţilor tehnici extrajudiciari, ca o necesitate stringentă, Registrului
fiindu-i adresate numeroase solicitări de clarificare, din punct de vedere profesional, a unor
situaţii referitoare la corectitudinea unor soluţii sau la unele neînţelegeri între membri ai
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Registrului, sau beneficiari. Uneori avem de-a face cu solicitări chiar din partea organelor
judiciare, Registrul neputând înainta preferenţial un nume de expert, neexistând un corp
definit în acest sens.
Deşi prin Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România avem o serie de competenţe, întrucât nu există prevederi legale
explicitate, aceste competenţe sunt limitate la dreptul de semnătură. Este necesar, ca prin
reglementare oficială să avem competenţe în ceea ce priveşte Programul de formare
profesională continuă. Este necesar un demers comun al Registrului Urbaniştilor din România
şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
În cursul anului 2011 au fost elaborate şi aprobate o serie de regulamente de
organizare şi funcţionare ale comisiilor, Birourilor teritoriale, etc. Dintre acestea amintim:
- Propunere de REGULAMENT PRIVIND ATRIBUŢIILE, RĂSPUNDERILE ŞI
DREPTURILE ARHITECTULUI ŞEF PRECUM ŞI FUNCŢIONAREA ŞI
ORGANIZAREA INSTITUŢIEI ARHITECTULUI ŞEF, întocmit de către d-nele arh. Mirela
DIDĂ, preşedinte al Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţ din România şi dr. arh. Simona
Elena MUNTEANU, preşedinte al Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Municipii din România.
Pentru ca Regulamentul să fie aprobat prin act normativ, este necesar ca Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului să emită un ordin de ministru pentru constituirea unui
grup de lucru alcătuit din toţi actorii implicaţi. S-a propus solicitarea de nominalizări de la
toate autorităţile competente reprezentative pentru ca acest grup de lucru să lucreze la
elaborarea regulamentului, care să fie corelat cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, cu Legea salarizării unice şi cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
S-a propus ca Registrul Urbaniştilor din România să transmită propunerea de
regulament care să constituie bază de lucru pentru grupul de lucru ce va fi nominalizat prin
ordin de ministru.
- Referitor la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, o parte dintre membrii Consiliului Superior al Registrului
Urbaniştilor din România fiind invitaţi marţi 29 martie 2011 la dezbateri pe această temă în
cadrul Comisiei pentru Administraţie Publică, Organizarea Teritoriului şi Protecţia Mediului
a Senatului României şi luni 4 aprilie 2011 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
- METODOLOGIA PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU
DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE
AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM a fost discutată în şedinţele
Consiliului Superior, a fost adoptată şi va fi completată cu anexele legate de Caietul de
stagiu.
- În cadrul şedinţelor de Consiliu Superior a fost supusă discuţiei şi propunerea de
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE EXAMINARE
ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ PENTRU
DOCUMENTAŢIILE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM, care după
ce va fi completată şi va fi supusă atenţiei cabinetului de avocatură care asigură asistenţa
juridică a Registrului Urbaniştilor din România va fi adoptată.
- D-l. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial al Registrului
Urbaniştilor din România în Regiunea Nord- Est de Dezvoltare, a întocmit propunerea de
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIROURILOR
TERITORIALE ALE REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA. După
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prezentarea în şedinţele Consiliului Superior şi completarea cu observaţii şi propuneri,
regulamentul a fost adoptat şi publicat pe site.
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.
Toate propunerile de regulamente au fost 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.
Registrul Urbaniştilor din România a fost parte implicată, prin d-l Preşedinte prof. dr.
arh. Alexandru SANDU, în proiectului strategic „Dezvoltarea unui sistem operaţional al
calificărilor din învăţământul superior din România” .
Proiectul a urmărit:
- Implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior
(CNCIS).
- Constituirea Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior
(RNCIS)- care a intrat deja în funcţiune (inclusiv calificarea de urbanist pentru care s-a
colaborat cu UAUIM).
- Realizarea studiul sociologic „Absolvenţii recenţi de învăţământ superior şi
integrarea lor pe piaţa muncii”.
Perspectivele de dezvoltare a CNCIS şi RNCIS sunt:
- stabilirea politicii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind
implementarea CNCIS şi Cadrului Naţional al Calificărilor;
- realizarea Proiectului strategic „Dezvoltarea capacităţii de implementare a
sistemului de calificări din învăţământul superior- DECIS”;
- realizarea Proiectului Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările
Profesionale din România- IMI PQ NET România”, din care face parte şi Registrul
Urbaniştilor din România;
- realizarea Proiectului „Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru
îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadru
Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior- SIMCE”.
În scurt timp urmează a se introduce cardul profesional al fiecărui specialist care îşi
exercită activitatea în consecinţa prevederilor Registrului Naţional al Calificărilor din
Învăţământul superior (RNCIS) (în concordanţă cu recomandările U.E.). Acest card va
funcţiona ca document oficial de prezentare a specialistului, incluzând înregistrarea
activităţilor profesionale. Cardul se constituie în baza de date a organizaţiei profesionale la
care specialistul este înregistrat.
Codul Ocupaţiilor din România va fi relaţionat cu Registrul Naţional al Calificărilor
din Învăţământul Superior (RNCIS), în acest sens Registrul Urbaniştilor din România urmând
a se implica activ.

Alt obiectiv aflat în atenţia Registrului Urbaniştilor din România a fost
înregistrarea ca operator de către AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A
PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL („ANSPDCP”), în conformitate
cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost modificată.
Notificarea Generală, transmisă încă de la data de 10 august 2011, nu a putut fi finalizată
datorită faptului că cei care trebuie să facă înregistrarea nu au înţeles atribuţiile Registrului
Urbaniştilor din România. Cabinetul de avocatură angajat pentru asistenţa juridică a
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Registrului Urbaniştilor din România a făcut o serie de demersuri de a obţine o audienţă
pentru clarificări, audienţă aprobată cu greu, dar amânată de mai multe ori, termenul final
fiind 24 ianuarie a.c.

Activitatea Comisiei de disciplină.
La Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România, în anul 2011 au fost
înregistrate 8 sesizări şi reclamaţii, care au fost analizate şi soluţionate mai ales de către
Comisia de Disciplină, prin consultarea cu cabinetul de avocatură angajat pentru asistenţa
juridică a Registrului Urbaniştilor din România.
În cursul anului 2011 s-au desfăşurat trei anchete disciplinare, dintre care au fost
soluţionate două, una fiind în curs de soluţionare, după cum urmează:
- Cazul deschis de către Comisia teritorială de disciplină Bucureşti-Ilfov la sesizarea
d-lui Nicolae LĂUDATU, având ca obiect „PUZ – str. Iezeru nr. 9A, sector 1“, Municipiul
Bucureşti, întocmit de către specialist cu drept de semnătură – arh. Ana Maria
ZAMFIRESCU-BOCEANU, soluţionat cu respingerea plângerii ca neîntemeiată conform
Hotărârii Consiliului Superior nr. 111/ 28.07.2011, urmând să fie monitorizată evoluţia
litigiului în justiţie;
- Cazul deschis de către Comisia teritorială de disciplină Nord-Est la sesizarea d-lui
Vasile DRANCA şi a d-nei Cornelia RĂCEANU, având ca obiect „PUD Bloc de Locuinţe cu
spaţii comerciale la Parter D+P+4E, Aleea Nucului nr. 7A, Suceava“, întocmit de către
specialistul cu drept de semnătură – arh. Radu I. OLTEAN, soluţionat cu încetarea anchetei
disciplinare ca urmare a decesului specialistului, conform Hotărârii Consiliului Superior nr.
117/ 20.10.2011;
- Cazul deschis de către Comisia teritorială de disciplină Nord-Est în baza plângerii dnei arh. Viorica NOVAC, având ca obiect „PUD Spaţii Comerciale şi Birouri Str. Carpaţi
nr. 8A, Municipiul Bacău“, realizat de către specialistul cu drept de semnătură – arh. Vasile
VRÂNCEANU – anchetă în desfăşurare.
În anul 2011, în atenţia Comisiei de disciplină s-a aflat reorganizarea Comisiilor
teritoriale de disciplină, astfel încât să poată fi exercitat un control real asupra activităţii
specialiştilor cu drept de semnătură din teritoriu; împărţirea în subcomisii regionale pentru o
mai bună gestionare a problemelor şi în vederea înlesnirii comunicării între membrii
Comisiilor teritoriale de disciplină şi nominalizarea pentru funcţia de Preşedinte în cadrul
Comisiilor şi Subcomisiilor teritoriale de disciplină a unor specialişti de o înaltă ţinută
profesională. Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Superior nr. 118/ 24.11.2011 s-a definitivat
noua organizare a Comisiilor teritoriale de disciplină, aceasta fiind în conformitate cu noul
regulament aprobat.
Au fost înregistrate solicitări din partea administraţiilor publice locale către Comisiile
teritoriale de disciplină de a exprima un punct de vedere cu privire la calitatea unor proiecte
de urbanism şi amenajare a teritoriului, la care Reprezentanţii Teritoriali au acţionat
convocând atât membrii Comisiei teritoriale de disciplină, cât şi membrii Comisiei
profesionale şi au răspuns la aceste solicitări.
Altă problemă aflată în atenţia Comisiilor teritoriale de disciplină şi a Secretariatului
Registrului Urbaniştilor din România a fost monitorizarea plăţilor tarifelor pentru exercitarea
dreptului de semnătură. Începând din data de 04.10.2011 până în prezent, prin grija
Comisiilor teritoriale de disciplină şi a Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România,
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au fost transmise solicitări către specialiştii cu drept de semnătură din 39 de judeţe, urmând
ca în perioada următoare să fie transmise solicitările şi către specialiştii cu drept de semnătură
din judeţele Braşov şi Prahova şi Municipiul Bucureşti, în urma completării bazei de date şi
verificării datelor de contact ale specialiştilor.
De asemenea, au fost transmise Comisiei de disciplină de către Comisia de examinare
atât solicitări cu privire la verificarea achitării tarifelor de către specialiştii cu drept de
semnătură, cât şi privind verificarea asumării de către specialiştii cu drept de semnătură a
documentaţiilor care le poartă semnătura, răspunsurile fiind transmisie către Comisia de
examinare în urma efectuării unor cercetări prealabile.
În data de 27.07.2011 a avut loc la sediul Registrului Urbaniştilor din România
şedinţa Comisiei centrale de disciplină, la care a fost invitat şi cabinetul de avocatură care
asigură asistenţa juridică a Registrului Urbaniştilor din România. La şedinţă a participat şi
Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România, d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU.
Tema principală a discuţiilor a constituit-o aplicarea procedurii disciplinare în funcţie
de fiecare caz.
Activitatea Birourilor teritoriale.
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
întreagii 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 şedinţa din luna septembrie 2011 s-a hotărât împuternicirea a încă 3 reprezentanţi
teritoriali care să preia din activitatea celor 3 birouri teritoriale, cărora le vor fi în continuare
subordonaţi.
Pe baza propunerilor Consiliului Superior, au fost aprobaţi următorii specialişti şi
profesionişti în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului:
- d-na dr. arh. Simona Elena MUNTEANU, preşedinte al Asociaţiei
Arhitecţilor Şefi de Municipii din România- coordonator pentru judeţele Prahova, Braşov şi
Buzău, fiind subordonată Biroului teritorial cu sediul la Bucureşti;
- d-na arh. Mirela DIDĂ, preşedinte al Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe
din România- coordonator pentru judeţele Constanţa, Tulcea şi Brăila, fiind subordonată
Biroului teritorial cu sediul la Iaşi;
- d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU, coordonator pentru judeţele Olt, Vâlcea,
Dolj, Gorj şi Mehedinţi, fiind subordonată Biroului teritorial cu sediul la Timişoara.
Activitatea birourilor teritoriale se regăseşte pe site- ul www.rur.ro.
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Reprezentarea Registrului Urbaniştilor din România la reuniunile şi acţiunile
organizate de către Consiliul European al Urbaniştilor (ECTP-CEU).
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România a participat la Paris la întâlnirea de toamnă a ECTP-CEU, 4-8
noiembrie 2011 care s-a desfăşurat sub semnul celebrării a 100 de ani de la înfiinţarea
„Société Française des Urbanistes”.
Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul a 5 zile, cu evenimente multe şi consistente
(expoziţie de urbanism foarte rafinată, cu experienţa franceză în context mondial, simpozion,
în trei zile dezbateri pe ateliere şi o sesiune tehnică în ultima zi).
Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România a participat în mod special la tema
„coeziune teritorială”, având şi intervenţie referitoare la experienţa românească în domeniul
cercetării.
A fost organizat şi un concurs tematic privind o problemă de coeziune teritorială şi
comentarea ei prin postere. Din ţara noastră au participat doi doctoranzi, având sprijinul
Registrului Urbaniştilor din România, iar unul dintre ei a luat premiul II, lucrarea fiind foarte
apreciată.
A fost prezentat rezultatul primei etape a unui studiu cu privire la definirea
calificărilor în urbanism. Referitor la această temă, intervenţia reprezentantului României,
care a făcut o informare cu privire la intrarea în funcţie în ţara noastră a Registrului Naţional
al Calificărilor, realizat în baza convenţiilor U.E. şi conform reglementărilor europene şi al
căror prevederi vor fi transferate în Codul Ocupaţional, a stârnit un viu interes, România
aflându-se printre ţările pioniere în acest domeniu. Din 27 ţări europene membre E.U, doar în
12 urbanistul este profesie reglementată. Participanţii au fost interesaţi de competenţele
incluse şi au cerut detalii, furnizându-li-se lista.
Pe parcursul anului 2011, ECTP-CEU a transmis mai multe solicitări cuprinzând
chestionare, răspunsuri legate de diverse studii întocmite de asociaţie, privind exercitarea
profesiei, recunoaşterea mutuală a calificărilor din domeniu în 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.
o Încă din luna februarie 2011, la constituirea Consiliului Superior, în
conformitate cu prevederile în conformitate cu prevederile Art. 6 din Regulamentul referitor
la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Superior nr. 101/29.07.2010, în toate structurile organizatorice au fost implicaţi
specialişti şi profesionişti cu reputaţie profesională recunoscută, din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, ai Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din România, ai
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"din Bucureşti, ai Asociaţiei Arhitecţilor
Şefi de Judeţe din România, ai Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Municipii din România, ai
Ordinului Arhitecţilor din România, ai altor organizaţii profesionale, care au manifestat
întreaga disponibilitate în susţinerea Registrului Urbaniştilor din România.
Toate vor fi prezentate în capitolul: „Activităţi de promovare a Registrului
Urbaniştilor din România prin imagine şi comunicare”.
Avem o foarte bună colaborare cu Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România
şi Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Municipii din România, asociaţii constituente ale Registrului
Urbaniştilor din România, reprezentanţi ai Consiliului Superior, fiind invitaţi la întâlnirile
acestora.
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A fost încheiat un ACORD DE COLABORARE cu „ABplus events” privind
colaborarea în organizarea şi promovarea a 4 conferinţe de urbanism de la Iaşi, Constanţa,
Cluj şi Timişoara. La toate aceste conferinţe au fost implicate Birourile teritoriale ale
Registrului Urbaniştilor din România.
În luna februarie 2011 a fost demarată acţiunea de încheiere a unui PROTOCOL de
colaborare între Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din
România. Din cadrul Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România, d-l. consilier arh.
Bogdan Costin IONESCU a fost desemnat să asigure legătura cu această organizaţie
profesională.
Economic.
- Consiliul Superior a avut permanent în vedere, în conformitate cu măsurile impuse
de către Guvern pentru instuţiile publice, reducerea corespunzătoare a salariilor, indiferent de
forma de angajare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
- S-a urmărit reducerea tuturor cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România, în raport de încasări.
- Situaţia economică la 31 decembrie 2011 este prezentată în anexa la raport.
Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România prin imagine şi
comunicare.
Publicaţii.
- A fost editat nr. 7- 8 al revistei „URBANISMUL- serie nouă”, cu tema „Momente de
urbanism românesc”, număr special dedicat aniversării a 100 de ani de urbanism european.
- În luna aprilie 2011 a fost editat nr. 9 al revistei „URBANISMUL-serie nouă”, cu
tema „Cultura urbană”.
- În luna septembrie 2011 a apărut primul volum din Biblioteca URBANISMULserie nouă, cartea d-nei Françoise CHOAY- « Pentru o antropologie a spaţiului », în
traducerea d-lui conf.univ. dr. arh. Kazmer KOVACS.
Începând cu luna aprilie 2011, din Colegiul de redacţie face parte şi d-l. arh. Crişan
Victor POPESCU, care a avut o contribuţie importantă şi susţinută în apariţia revistei. La
cererea domniei sale, participarea este pro bono.
Au fost donate tuturor centrelor universitare unde se regăsesc facultăţi de arhitectură
(Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Oradea) numerele disponibile din publicaţia
„URBANISMUL- serie nouă” atât pentru bibliotecile respective, cât şi pentru studenţii
merituoşi.
Participări la activităţi din domeniu.
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România a participat la toate şedinţele de examinare a documentaţiilor
depuse la Comisia Naţională de Dezvoltare Teritorială din cadrul M.D.R.T. , în calitate de
Preşedinte al comisiei.
- În ziua de 24 martie 2011, d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a
participat, ca reprezentantă a Registrului Urbaniştilor din România, la evenimentul « Piața de
formare profesională din România – oportunități de afaceri pentru societățile franceze »
organizat de Misiunea Economică UBIFRANCE, pe lângă Ambasada Franței in România la
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hotelul Novotel din București. Cu această ocazie, domnia sa a avut o discuţie profesională cu
d-l. Patrice BAILLY – Preşedinte GEPA - Grupul pentru Educaţia Permanentă a
Arhitecţilor.
- Specialişti cu drept de semnătură acordat de către Registrul Urbaniştilor din
România au participat la numeroasele dezbateri cu tema „Diametrala N-S Buzeşti-BerzeiUranus”, susţinută de către d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, în organizarea
O.A.R., a U.A.U.I.M.
- În luna aprilie 2011, la sediul Registrului Urbaniştilor din România s-au organizat
dezbateri privind „Studiul de strategie de dezvoltare urbană integrată a municipiului
Bucureşti şi a teritoriului său de susţinere şi influenţă”.
- Registrului Urbaniştilor din România a fost implicată în proiectul strategic „Reţeaua
Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET
România)” proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
- La solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în calitate
de coordonator de arie legislativă IMI, de nominalizare a 6 persoane pentru a face parte din
Grupul de lucru Consiliul Superior a desemnat, în afara celor 3 reprezentanţi aflaţi înscrişi în
baza de date (d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedinte al Registrului
Urbaniştilor din România şi d-le arh. Liliana Elza PETRISOR- director executiv şi ing. Anca
URDA- consilier, potenţiale utilizatoare ale sistemului) şi pe d-l. lector univ. dr. arh. Gabriel
PASCARIU, Preşedintele Comisiei de examinare, cu atribuţii în managementul calificărilor.
- În data de 29 aprilie 2011 a avut loc prima ediţie a Conferinţei naţionale de cercetare
în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, cu
participare internaţională, în organizarea INCD URBAN-INCERC Bucureşti, unde la
secţiunea Amenajarea teritoriului, urbanism, politici de locuire şi arhitectură, au prezentat
lucrări numeroşi specialişti cu drept de semnătură atestaţi de Registrul Urbaniştilor din
România. Consiliul Superior a fost reprezentat de d-l. preşedinte prof. univ. dr. arh.
Alexandru SANDU.
- În data de 5 mai 2011, la seminarul organizat de M.D.R.T. având ca temă „Reforma
legislaţiei în urbanism- consultări franco-române”, Registrul Urbaniştilor din România a fost
reprezentat de d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU.
- În data de 11 mai 2011, la conferinţa „Oraşul Viu- Dezvoltarea durabilă a
Bucureştiului: investiţii, arhitectură, mediu” organizat de Art Metropolis sub patronajul
M.D.R.T. la World Trade Center Bucureşti, Registrul Urbaniştilor din România a fost
reprezentat de d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, vicepreşedinte al
Comisiei profesionale.
- În perioada 12-13 mai 2011, la Bucureşti s-a desfăşurat reuniunea DOCIS,
organizată de Uniunea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării
Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea
unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România”. La reuniune,
Registrul Urbaniştilor din România a fost reprezentat de d-l. preşedinte prof. univ. dr. arh.
Alexandru SANDU, d-na conf. univ. dr. arh. Cerasella CRĂCIUN, membră a Comisiei de
examinare, d-na arh. Mirela DIDĂ, membră a Consiliului Superior, d-l. lector univ. dr. arh.
Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial al Biroului Teritorial al Regiunii de
Dezvoltare Nord-Est.
- Departamentul de geografie umană şi economică din cadrul Universităţii Bucureşti,
în parteneriat cu M.D.R.T. a organizat în zilele de 26-27 mai 2011, la M.D.R.T. şi Academia
Română, simpozionul „Challenges and performances of post socialist tourism in Central
Eastern European Countries”, la care au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Registrului
Urbaniştilor din România.
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- Tot în ziua de 26 mai 2011 a avut loc şi conferinţa dezbatere publică „Autostrăzi şi
Oraşe: dileme şi soluţii”, în organizarea O.A.R., Centrului de Excelenţă pentru Dezvoltare
Durabilă, în parteneriat cu Comisia pentru Administraţie Publică a Camerei DeputaţilorParlamentul României. Din partea Registrului Urbaniştilor din România au participat d-l.
lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedintele Comisiei de examinare şi d-l. arh.
Eugen PĂNESCU, membru supleant al Consiliului Superior.
- În ziua de 27 mai 2011, d-l. preşedinte prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel
SANDU, d-na conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- preşedinta Comisiei profesionale,
d-na conf. univ. dr. arh. Cerasella CRĂCIUN- membră a Comisiei de examinare, d-l. lector
univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare, d-l. conf. univ. dr.
arh. Cătălin SÂRBU, vicepreşedinte al Comisiei profesionale, au fost invitaţi la întâlnirea de
constituire a primului grup ISOCARP / The International Society of City and Regional
Planners din România.
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România a răspuns invitaţiei de a participa la cea de A doua ediţie a Conferinţei
Internaţionale de Cercetare în Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială,
având ca temă Habitatul uman şi calitatea vieţii în condiţii de risc natural şi tehnologic- O
abordare multidisciplinară, organizată de M.D.R.T. şi INCD URBAN-INCERC în ziua de 23
septembrie 2011.
- Sâmbătă 1 octombrie 2011, preşedintele Registrului Urbaniştilor din România, d-l
prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, a participat, la invitaţia Consiliului Judeţean
Alba, la lansarea proiectului „Satul Transilvan- Reper al identităţii locale” la Alba Iulia.
- In conformitate cu protocolul încheiat între ABPLUS EVENTS S.R.L. IAŞI şi
Registrul Urbaniştilor din România, în perioada 6- 8 octombrie 2011 s-au desfăşurat la
Timişoara o serie de conferinţe şi expoziţii CAMEX. Preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România, d-l dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, a participat, cu o expunere, la
Conferinţa de urbanism din data de 6 octombrie, moderată de d-l. conf. univ. dr. arh. Radu
RADOSLAV, reprezentant teritorial al Registrului Urbaniştilor din România pentru Regiunea
Vest, având ca temă „Management urban pentru un oraş competitiv”.
- Tot la Timişoara, la Festivalul „Fluenţe”, în organizarea ARHITEXT, în perioada 79 octombrie 2011, Registrul Urbaniştilor din România a fost reprezentat de d-l. prof. univ. dr.
arh. Alexandru Gabriel SANDU, care a susţinut o expunere în cadrul atelierului „5 O’clock
Arhitext”, privind tema “Urme şi ecranări”.
- D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv al Registrului Urbaniştilor din
România, a participat, în perioada 6-8 octombrie a.c., la Atelierul de lucru al Asociaţiei
Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România, cu tema „Peisajul rural”, ocazie cu care a prezentat
o situaţie pe judeţe, privind achitarea tarifelor de exercitare a dreptului de semnătură.
- În ziua de 17 octombrie 2011, la sediul Registrului Urbaniştilor din România a avut
loc o întâlnire cu directorul Muzeului de Arhitectură din Wrocław, Jerzy Ilkosz şi a curatoarei
Jolanta Gromadzka care pregătesc o expoziţie la Muzeul de Arhitectură din Wrocław despre
arhitectura Bucureştiului interbelic. La întâlnire au participat preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România, d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, precum şi
membri ai colegiului de redacţie al revistei „Urbanismul – serie nouă”.
- În ziua de 15 decembrie 2011, în organizarea M.D.R.T., a Guvernului României şi a
Ministerului Afacerilor Europene, a avut loc „Conferinţa Coeziune Teritorială şi
competitivitate în contextul Strategiei Europa 2020”, în care au fost implicaţi ca moderatori,
mai mulţi membri ai Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, iar d-l
prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România ca Plenary Speaker.
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- Registrul Urbaniştilor din România a fost invitat şi reprezentat la toate ediţiile
Conferinţei Nationale Urban Concept (întâlniri la Bucureşti- 3 martie 2011 şi Cluj-Napoca18 martie 2011, cu tema Dezvoltare urbană modernă în România, la Bran) şi la acţiunile
organizate de Agenţia OSC (Alba Iulia), la care specialiştii noştri au acces gratuit.
Probleme şi priorităţi.
Pentru anul 2011 s-au identificat următoarele probleme şi priorităţi:
În plan organizatoric:
- reluarea înfiinţării birourilor teritoriale, după abrogarea O.U.G. nr. 34/2009, cu
privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar- fiscale;
În plan profesional:
- întocmirea „Codului deontologic al urbanistului” pe baza celui european;
- organizarea cursurilor de formare profesională continuă pentru arhitecţii-şefi care nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 36 alin. (2) 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;
- 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”;
- continuarea 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;
- funcţionarea Comisiei de disciplină;
- consolidarea relaţiei dintre Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România şi
Registrul Urbaniştilor din România;
- 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, etc.;
- organizarea concursurilor de urbanism naţionale şi internaţionale;
- organizarea de expoziţii de specialitate şi concursuri de urbanism;
- perfecţionarea şi formarea continuă- conferinţe, seminarii, ateliere- iniţierea de
programe de specializare şi perfecţionare continuă;
- organizarea de conferinţe, seminarii şi ateliere pe probleme specifice.
În planul activităţilor de promovare a 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.;
- reactualizare site www.rur.ro.
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Publicaţii:
- continuarea editării publicaţiei de specialitate „URBANISMUL- serie nouă” şi a
“Bibliotecii URBANISMUL- serie nouă”.
Propunerea editorială pentru anul editorial 2012 este următoarea:
- Numărul 11, cu tema „Regionalizare”;
- Numărul 12, cu tema „Sisteme Urbane”;
- Numărul 2 din “Bibliotecii URBANISMUL- serie nouă”.
, cartea d-lui Kevin LYNCH, « Imaginea Oraşului » ;
- Numărul 13, având tema „Educaţie, calificare şi cercetare în urbanism”.
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.
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 activităţii noastre să crească şi să se întărească spiritul de
echipă prin integrarea celor care nu au reuşit încă să o facă.
În numele Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România, mulţumesc tuturor
membrilor Consiliului Superior şi instituţiilor constituente care au manifestat întreaga
disponibilitate în a ne ajuta şi susţine în activitatea noastră.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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