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COMUNICAT

La data de 21 ianuarie 2010, la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str.
Tudor Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior, care a analizat următoarele:
1.- Propuneri privind organizarea Comisiei Profesionale.
Dl. conf. univ. dr. arh. Vasile MITREA, preşedintele Comisiei profesionale, a prezentat un
plan de măsuri privind activitatea comisiei în anul 2010, urmând ca în şedinţa Consiliului
Superior din luna februarie a.c. să prezinte forma finală.
D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, reprezentantul teritorial al Registrului Urbaniştilor
din România pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest cu biroul situat în municipiul ClujNapoca, remarcând ruptura care există între specialiştii care întocmesc documentaţiile de
urbanism şi amenajarea teritoriului şi administraţia publică locală, consideră că este absolut
necesar să se organizeze întâlniri regionale având ca scop eliminarea disfuncţionalităţilor.
D-l. conf. dr. arh. Radu RADOSLAV, reprezentant al Registrului Urbaniştilor din
România pentru regiunea de dezvoltare Vest cu biroul situat în municipiul Timişoara, a informat
Consiliul Superior asupra faptului că biroul teritorial Timişoara organizează aceste întâlniri la
un interval de trei luni.
A fost făcută propunerea să se organizeze astfel de întâlniri, cu o temă comună, la toate
cele trei birouri teritoriale, urmând ca rezultatele finale să fie centralizate.
o Alt obiectiv este organizarea CONCURSULUI NAŢIONAL DE URBANISM :
“ POLI DE CREŞTERE AI ORAŞULUI BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA”.
Colectivul de specialişti desemnaţi de către Registrului Urbaniştilor din România pentru
organizarea acestui concurs este alcătuit din: d-l. arh. Crişan Victor POPESCU, preşedinte
delegat al Registrului Urbaniştilor din România, d-na arh. Ileana TUREANU, vicepreşedinte al
Comisiei profesionale, d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE, membru al Consiliului Superior,
d-l. conf. dr. arh. Cătălin SÂRBU membru al Consiliului Superior, d-l. lector drd. Gabriel
PASCARIU, vicepreşedinte al Comisiei de disciplină.
o Împlicarea, ca partener, a Registrului Urbaniştilor din România, în desfăşurarea
Colocviului de dreptul urbanismului ce va avea loc în zilele de 25-26 martie a.c., la Bucureşti, în
organizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din România, Facultatăţii de drept
a Universităţii Bucureşti, a Collège juridique franco-roumain d'études européennes, Ministère du
Développement, des Travaux publics et du Logement (MDRL), Centre de théorie générale du
droit et des droits nouveaux, Association franco-roumaine des juristes (FRJ).
o Organizarea EXPOZIŢIEI NAŢIONALE DE URBANISM.
Se va organiza o selecţie pe plan regional, la birourile teritoriale, iar acolo unde acestea
lipsesc, selecţia va fi făcută la sediul central al Registrului Urbaniştilor din România.
A fost făcută propunerea ca expoziţia să se organizeze la Bucureşti, urmând apoi
itinerarea ei.
S-a propus ca perioadă de organizare, luna octombrie sau noiembrie a.c.
În viitoarea şedinţă a Consiliului Superior, d-l. conf. dr. arh. Vasile MITREA, preşedinte
Comisie profesională şi d-l. lector drd. arh. Andrei Traian LUNCAN, membru al Consiliului
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Superior, vor prezenta propuneri concrete legate de eveniment (organizare, criterii de selecţie,
calendar, propunere buget, etc.).
o Organizare EXPOZIŢIE /CONCURS NAŢIONAL STUDENŢESC.
Vor fi implicate toate centrele universitare care au facultăţi de arhitectură.
Se propune luna mai/iunie a.c.
La şedinţa următoare d-l. conf. dr. arh. Florin MACHEDON, membru al Consiliului
Superior, va prezenta propuneri concrete legate de eveniment (organizare, criterii de selecţie,
calendar, buget, regulament organizare, etc.).
2.- Propunere privind Statutul Arhitectului Şef.
D-na drd. arh. Simona Elena MUNTEANU, preşedinte Asociaţie Arhitecţi Şefi de Municipii a
supus discuţiei Consiliului Superior propunerea proiectului de statut întocmit pe baza statutului
Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Municipii şi al Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe şi se aşteaptă
eventuale observaţii sau propuneri.
3.- Programul de formare continuă pentru Arhitecţii Şefi.
D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a prezentat prevederile legate de formarea
arhitecţilor şefi incluse în propunerea de REGULAMENT DE FORMARE NAŢIONALĂ CONTINUĂ
şi se aşteaptă eventuale observaţii sau propuneri.
4.- Aprobarea
CONTINUĂ.

REGULAMENTULUI

PENTRU

FORMAREA

PROFESIONALĂ

Consiliului Superiora hotărât postarea pe site- ul www.rur.ro a Programului de formare continuă
după introducerea eventualelor observaţii sau propuneri.
5.- Aprobarea REGULAMENTULUI
FUNCŢIONAREA COMISIEI PROFESIONALE.

REFERITOR

LA

ORGANIZAREA

ŞI

După prezentarea de către d-l. conf. univ. dr. arh. Vasile MITREA, preşedintele Comisiei
profesionale, în şedinţa viitoare, a propunerii de regulament, acesta va fi supus aprobării Consiliului
Superior.
6.- Propunere modificare REGULAMENT PRIVIND DOBÂNDIREA DREPTULUI DE
SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE
URBANISM şi REGULAMENT REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA în conformitate cu Directiva 2006/123/CE
privind serviciile în cadrul pieţei interne.
D-l. Bogdan GHINEA, consilier afaceri europene, responsabil cu gestionarea directivei în raport
cu profesiunile de arhitect şi urbanist în D.G.D.T.- M.D.R.T., a prezentat propunerile de modificare a
celor două regulamente, în raport cu cerinţele directivei.
Membrii Consiliului Superior au analizat toate propunerile. După introducerea propunerilor şi
observaţiilor, regulamentele au fost retrimise domnului consilier şi se aşteaptă răspunsul Direcţiei Afaceri
Europene.
7.- Informare M.D.R.T. privind programul de guvernare la capitolul ce vizează activitatea
de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi rolul ce revine Registrului Urbaniştilor din
România.
Întrucât d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, director general al Direcţiei Generale de
Dezvoltare Teritorială din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nu a putut participa la şedinţă,
informarea se amână pentru următoarea şedinţă a Consiliului Superior.
8.- Propuneri privind organizarea ATELIERUL DE LUCRU al Comisiei de disciplină.
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D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv Registrul Urbaniştilor din România, a
prezentat cele 4 oferte de locaţie pentru desfăşurarea evenimentului.
Astfel, au ofertat „Casa cu tei”, Sărata Monteoru- Buzău, Restaurant pensiune „Dracula Daneş”,
lângă Sighişoara, jud. Mureş, Hotel Lacul Roşu, jud. Harghita şi Şumuleu, jud. Harghita.
S-a stabilit că perioada optimă este 28-29 mai a.c. Atât ca ofertă financiară, calendar, servicii ofertate
(capacitate sală conferinţe), cât şi ca amplasament, de preferat pare Şumuleu, jud. Harghita.
9.- Propuneri privind organizarea Expoziţiei de urbanism.

membru al Consiliului Superior, a
prezentat o propunere privind organizarea expoziţiei. Despre această expoziţie s-a consemnat şi
la primul punct al prezentului comunicat.
Dl. drd. arh. lector univ. Andrei Traian LUNCAN,

10.- Informare privind activitatea birourilor teritoriale.
Activitate birourilor teritoriale este prezentată pe site-ul www.rur.ro.
11.- Informare privind soluţionarea reclamaţiilor primite la Secretariatul Registrului
Urbaniştilor din România.
D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, preşedintele Comisiei de Disciplină, a informat membrii
Consiliului Superior cu privirela şedinţa Comisiei de disciplină care a avut loc la sediul Registrului
Urbaniştilor din România în ziua de 20 ianuarie a.c. şi la care, în afara domniei sale, au mai participat
următorii: d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor din

România, d-na arh. Ileana TUREANU, membru al comisiei, d-l. lector univ. drd. arh. Gabriel
PASCARIU, membru al comisiei şi d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv Registrul
Urbaniştilor din România.
Şedinţa a avut ca obiectiv convocarea petenţilor şi a specialiştilor cu drept de semnătură
reclamaţi în cazurile PUZ „GREENFIELD BĂNEASA“, PUZ „Modificare PUZ – Aleea Teişani

(Tarlaua nr. 468) – Pădurea Pusnicu – Pădurea Băneasa, sector 1“, „PUZ Piaţa Gării Slobozia
Veche“ şi „PUD str. Gării, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa“ şi PUZ „Locuinţă P+1E+M,
împrejmuire, racord utilităţi, str. Crizantemelor nr. 47K, comuna Cornetu, sat Cornetu, jud.
Ilfov“.
Consiliul Superior a luat notă de cele prezentate şi în scurt timp comisia de disciplină va
face publice deciziile legate de PUZ „GREENFIELD BĂNEASA“ – PUZ „Modificare PUZ –
Aleea Teişani (Tarlaua nr. 468) – Pădurea Pusnicu – Pădurea Băneasa, sector 1“ şi PUZ
„Locuinţă P+1E+M, împrejmuire, racord utilităţi, str. Crizantemelor nr. 47K, comuna Cornetu,
sat Cornetu, jud. Ilfov“; în cazul „PUZ Piaţa Gării Slobozia Veche“ şi „PUD str. Gării,
municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa“ specialiştii cu drept de semnătură reclamaţi au comunicat
că, din cauza vremii nefavorabile, nu pot da curs invitaţiei de a-şi prezenta punctul de vedere şi
s-a hotărât reprogramarea întâlnirii; petentul a fost prezent, asistat de avocatul său.
12.- Informare privind apariţia nr. 4 al revistei „URBANISMUL-serie nouă”.
D-na arh. Ileana TUREANU, membru în Colegiul de redacţie al publicaţiei, împreună cu
redactorul şef, d-na arh. Maria MĂNESCU, au prezentat nr. 4 al revistei, având ca temă „Poli de creştere
în România”care va apărea curând. Responsabil de număr este d-l. lector univ. drd. arh. Gabriel
PASCARIU.
Au fost prezentate mai multe machete de copertă, din care a fost aleasă cea finală.
A fost făcută propunerea să fie introdus în revistă un supliment volant cu noutăţi din legislaţia din
domeniu, propunere care a fost aprobată.
Consiliul Superior a aprobat bugetul revistei, incluzându-se şi suplimentul legislativ şi acordă
întreaga încredere colegiului de redacţie.

13.- Diverse.
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o D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România, a informat Consiliul Superior asupra solicitării sosite de la Consiliul European al Urbaniştilor,
de a ne implica în 2010 în cerebrarea centenarului planificării spaţiale în Europa, atât ca evenimente
locale, cât şi ca participare cu materiale care să fie incluse în volumul omagial ce se va edita de către
C.E.U. cu această ocazie.
D-na arh. Ileana TUREANU, membru al Colegiului de redacţie al publicaţiei „URBANISMULserie nouă” a promis că va lua legătura cu C.E.U. pentru a trimite materiale legate de ing. Cincinat
Sfinţescu, cel care încă înainte de cel de al doile război mondial, în perioada urbanismului modern
naţionalist tradiţionalist, s-a făcut remarcat în Europa prin teoriile sale legate de sistematizarea
teritorială.
În ceea ce priveşte evenimentele legate de centenar, expoziţia pe care o vom organiza în toamnă
se poate înscrie între acestea.

o Consiliul Superior a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de 25 februarie a.c., precedată de şedinţă de examinare pentru
specialişti din domeniile conexe.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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