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COMUNICAT

La data de 24 noiembrie 2010, la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str.
Tudor Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior, care a analizat următoarele:
1.- Probleme organizatorice şi financiare ale Registrului Urbaniştilor din România.
D-nele arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv şi econ. Adriana Caliopi PILU, contabil
şef, secretariatul Registrului Urbaniştilor din România, au prezentat situaţia Registrului Urbaniştilor

din România din punct de vedere organizatoric şi financiar:
Din punct de vedere organizatoric:
- la Birourile teritoriale Cluj-Napoca şi Timişoara, datorită faptului că două angajate vor
intra curând în concediu de maternitate, este necesară angajarea altor persoane, cu contract civil
de prestări servicii, pe perioadă determinată;
- la sediul central al Registrului Urbaniştilor din România, având în vedere faptul că una
din persoanele angajate în aprilie 2009 şi-a dat demisia încă de la începutul anului 2010 şi că
volumul lucrărilor este foarte mare, ţinând cont şi de preschimbarea certificatelor şi a
ştampilelor, ca şi demararea programului de formare profesională continuă, se propune
angajarea a încă o persoană cu contract civil de prestări servicii;
- în vederea completării colegiului de redacţie al publicaţiei URBANISMUL- serie nouă
cu specialişti din toate domeniile, se propune angajarea cu contract civil de prestări servicii, a dlui prof. univ. dr.Vintilă MIHĂILESCU, specialist în antropologie şi sociologie;
- s-a reamintit obligativitatea respectării programului de lucru de către toţi angajaţii din
sediul central.
Din punct de vedere financiar:
- având în vedere faptul că încasările la Registrul Urbaniştilor din România sunt foarte
scăzute, cheltuielile trebuie reduse foarte mult;
- astfel, s-a propus renegocierea contractelor de inchiriere a spaţiilor în care funcţionează
cele 3 birouri teritoriale şi sediul central, sau găsirea unor spaţii cu chirie mai mică;
- verificarea instalaţiei electrice aferentă spatiului ocupat de Biroul Teritorial ClujNapoca, întrucât acolo au fost repetate defecţiuni la sistemul de alimentare al echipamentelor
electronice;
Membrii Consiliului Superior au luat notă de cele prezentate şi au aprobat propunerile.
2.- Obiective restante:
- Informare privind atestarea dreptului de semnătură pentru specialişti din
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.
D-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, preşedintele Comisiei de examinare a propus ca
interviul în vederea obţinerii dreptului de semnătură pentru arhitecţi şi urbanişti să se desfăşoare

la sediul central al Registrului Urbaniştilor din România, în ziua de miercuri 15 decembrie a.c.,
începând cu ora 900 . Secretariatul va invita la interviu specialiştii care au depus dosare complete
anterior datei de 30 septembrie a.c., dosare evaluate de birourile teritoriale şi de membrii
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Comisiei de examinare. Propunerea a fost aprobată.
3.- Propunere 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.
Au fost prezentate două propuneri, una fiind a d-lui prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE,
preşedintele Comisiei de examinare, cealaltă a inclus observaţiile făcute la propunerea de regulament de
către d-l. arh. Crişan Victor POPESCU, preşedintele delegat al Registrului Urbaniştilor din România.
Din discuţiile care au avut loc pe baza propunerilor, a reieşit clar necesitatea întocmirii unor
norme de procedură pentru dobândirea dreptului de semnătură.
După primirea observaţiilor şi a propunerilor, d-l prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE,
preşedintele Comisiei de examinare, va întocmi propunerea finală care va fi supusă aprobării în viitoarea
şedinţă.
4.- Propunere de REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

BIROURILOR
ROMÂNIA.

TERITORIALE

ALE

REGISTRULUI

URBANIŞTILOR

DIN

D-l. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial al Registrului Urbaniştilor din

România în Regiunea Nord- Est de Dezvoltare, a prezentat propunerea, pe baza căreia s-au făcut
observaţii. Până la următoarea şedinţă, d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, director general al
Direcţiei Generale de Dezvoltare Teritorială din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, membru
al Consiliului Superior, va prezenta observaţii la această propunere de regulament.

5.- Informare privind activitatea birourilor teritoriale.
Reprezentanţii teritoriali ai Registrului Urbaniştilor din România (Iaşi şi Timişoara) au prezentat
activitatea birourilor, pentru Cluj-Napoca, întrucât reprezentantul teritorial a lipsit din ţară, activitatea a
fost prezentată, conform raportului transmis, de către d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director
executiv. Activitatea birourilor a fost mai bogată ca de obicei, peste tot având loc evenimente legate de
sărbătorirea centenarului urbanismului european.
Activitate birourilor teritoriale este prezentată pe site-ul www.rur.ro.
6.- Reuniunea de toamnă a C.E.U., Bruxelles, 15- 16 noiembrie a.c.

D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România, a prezentat membrilor consiliului principalele probleme discutate la Bruxelles.
- S-a ridicat problemă măsurii în care organizaţiile profesionale reprezintă profesiunea şi
pe profesioniştii din domeniu, ocazie cu care s-a reluat întrebarea pusă Registrului Urbaniştilor
din România încă de acum doi ani la admiterea în C.E.U., adică de ce peste 80% din specialiştii
cu drept de semnătură sunt arhitecţi nespecializaţi în domeniu. Situaţia va trebui analizată la
începutul anului viitor şi luate măsuri pentru remediere. Comparativ cu organizaţiile din ţările
membre C.E.U., Registrul Urbaniştilor din România are un numar mare de specialişti înscrişi,
numai Turcia, recent admisă ca observator, are un numar mai mare de membrii decât România,
iar Polonia, un număr uşor mai scăzut, celelalte ţări având un numar scăzut de membri.
- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România a prezentat o informare în care a
atras atenţia cu privire la o situaţie de context general european, dar cu caracteristici acute de
diminuare a investiţiilor legate de de documentaţii şi studii de urbanism, a unor probleme care
apar în exercitarea profesiei de urbanist, altele la nivelul administraţiei publice locale, plin
plecarea angajaţilor de specialitate şi înlocuirea lor cu alte persoane fără pregătire în domeniu.
Prezentarea a fost primită cu interes şi s-a constatat că situaţia sesizată nu este caracteristică şi
pentru alte ţări membre.
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- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România a prezentat participanţilor la
reuniune nr. 7-8 al revistei „URBANISMUL- serie nouă”, cu tema Momente de urbanism
românesc. Publicaţia s-a bucurat de unanimă apreciere, pentru conţinut şi dedicaţia faţă de
sărbătorirea centenarului urbanismului european. S-a remarcat faptul că numai România şi
Serbia editează reviste de specialitate, cu deosebirea că revista sârbească este realizată pe model
englezesc, adică cu multe studii de urbanism şi număr redus de ilustraţii.
- Marţi 16 nov. a.c., la Atrium du Comité des Régions au avut loc ceremoniile de
decernare a Grand Prix de l’Urbanisme Européen şi de sărbătorire a 25 de ani de la înfiinţarea
ECTP- CEU. În partea a doua a zilei au avut loc două seminarii de prezentare şi discuţii cu
privire la proiectele premiate.
Juriul, compus din 5 membrii şi având preşedinte pe d-l. Petter WIBERG (Norvegia), a
premiat următoarele proiecte :
- Franţa: Ville de Genève, Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.
- Italia : Progetto Po – Plans, programmes et projets pour la protection et le
renforcement du Pô dans le Piedmont.
- Marea Britanie: Liverpool One - Régénération, Renouvellement, Réinvention
- Italia: Torino – le plan d'aménagement urbain. Centralité linéaire de l'artère
centrale.
- Spania: Plan de transformation du quartier La Mina de l'agglomération de
Barcelone.
Juriul a acordat menţiune specială pentru următoarele proiecte:
- Ţările de Jos: Heerhugowaard : la Cité du Soleil
- Ungaria: Nagykanizsa – connexion des espaces urbains.
- Belgia: Promenade Verte Région Bruxelles-Capitale.
- Următoarea reuniune a C.E.U. va avea loc în luna mai, la Paris, ocazie cu care se va
organiza şi o expoziţie internaţională de urbanism. A fost cerut sprijinul tuturor membrilor de a
se implica. Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România a solicitat d-nei arh. Ileana
TUREANU, membru al Colegiului de redacţie să coordoneze, în cadrul publicaţiei
URBANISMUL-serie, nouă elaborarea unui material cu relevanţă europeană, referitor la
urbanismul românesc, propunând prezentarea inginerului Cincinat SFINŢESCU, cel care a editat
revista URBANISMUL, începând cu 1932.
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a atras atenţia membrilor Consiliului
Superior cu privire la documentul adoptat la Toledo, Spania, la 22 iunie 2010, în cadrul
Reuniunii Informale a Miniştrilor Locuirii şi a Dezvoltării Urbane, „Document de referinţă de la
Toledo asupra regenerării urbane şi potenţialul ei strategic în vederea unei dezvoltări urbane
mai inteligentă, durabilă şi integrată social în Europa”, act deosebit de important, prin faptul că
introduce ideea oraşului tradiţional european şi că ideea prezervării patrimoniului este o
obligaţie, dar un oraş nu există numai prin patrimoniu, prin acel fond modern la zi, de aici
rezultând coeziunea şi coabitarea între patrimoniu şi ceea ce e modern în gândire.
7.- „Jubileu- 100 ani urbanism în România”- evenimente organizate în contextul
programului C.E.U. „Celebration of the Century of Spatial Planning in Europe”.
Evenimentele organizate de către birourile teritoriale sunt prezentate în rapoartele de activitate
ale acestora, publicate pe site-ul www.rur.ro.
În ceea ce priveşte acţiunile organizate în Bucureşti, acestea au fost următoarele:
- EXPOZIŢIA DE PROIECTE A PROGRAMELOR DE MASTER PROMOŢIA 2010- Sala de
expoziţii U.A.U.I.M., 15- 29 oct. a.c;

- atelier de lucru româno-german (M.D.R.T.+R.U.R.+ G.T.Z.): “RESPONSABILITĂŢI,
INSTRUMENTE, COMPETENŢE PARTAJATE PENTRU REGENERAREA URBANĂ”- Sala
Consiliu M.D.R.T., 12 oct. a.c.;
- colocviu şi masă rotundă (R.U.R.+ U.A.U.I.M.+ Primăria Municipiului Bucureşti):
„BULEVARDUL ÎN ORAŞUL EUROPEAN, MODELUL URBAN STRUCTURANT,
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VIABILITATEA LUI AZI, MODERNIZAREA BUCUREŞTIULUI”- Hotel Majestic, 14- 15 oct.
a.c.;
- expoziţia de proiecte studenţeşti (U.A.U.I.M.+ T.U.Wiena+ Institute for Culture
Science+ Ö.B.B. Austrian Federal Railways Immobilien GmbH+ IMMOEASTIMMOFINANZ)- „UTOPIA AGAINST REALITY”- sala de expoziţii U.A.U.I.M., 15- 29 oct.
a.c.;
- simpozion (U.A.U.I.M.+ T.U.Wiena+ Institute for Culture Science+ Ö.B.B. Austrian
Federal Railways Immobilien GmbH+ IMMOEAST-IMMOFINANZ)- „CONFLICTS OR
TENSIONS IN URBAN DESIGN”- Sala de Consiliu U.A.U.I.M., 15 oct. a.c.;
- MASTER BOLOGNA „ANUL 1”- expoziţia de proiecte a programelor de master
Bologna promoţia 2010 - U.A.U.I.M.- 5- 29 oct. a.c., cu decernarea premiilor de excelenţă
pentru diplomele de urbanism de către Registrul Urbaniştilor din România- 27 oct. a.c.- sala de
expoziţii U.A.U.I.M.;
- expoziţie (U.A.U.I.M.+ Societatea Antroposofică România+ Departamentul de
Arhitectura al Secţiunii de Arte Vizuale „Goetheanum”, Dornach, Elveţia)- „ARHITECTURA
TRANSFORMĂRII - ARHITECTURA ORGANICA ÎN LUME”- sala de expoziţii U.A.U.I.M. 118 nov. a.c.;
- conferinţă dipl. arch. SIA Luigi Fiumara KUBA - „NAŞTEREA ARHITECTURII
ORGANICE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX” (U.A.U.I.M.+ Forumul International “Man and
Architecture”) - U.A.U.I.M. Sala „Frescelor”, 1 nov. a.c.;
- conferinţă dipl. arch. SIA Luigi Fiumara KUBA „RĂSPÂNDIREA MONDIALĂ ŞI
EVOLUŢIA ARHITECTURII ORGANICE PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE”-(U.A.U.I.M.+
Forumul International “Man and Architecture”) - U.A.U.I.M. Sala „Frescelor”, 1 nov. a.c.;
- lansarea cărţii ”Bucureşti, de la sat la metropolă" de Giuseppe Cina, tipărită la Editura
“Capitel”, în cadrul Târgului Internaţional Gaudeamus- lector univ. drd. arh. Georgeta
GABREA, directorul editurii- 21 nov. a.c., lansată ulterior şi în cadrul celei de-a VIII-a ediţii a
Conferinţei Naţionale Urban Concept cu tema „Dezvoltare urbană modernă în România”
organizată de Agenţia OSC la Poiana Braşov, în perioada 26-28 noiembrie a.c.
În organizarea Consiliului Judeţean Alba, a Asociaţiei Arhitecţilor şefi de Judeţe
din România, a Registrului Urbaniştilor din România şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, în perioada 4-7 nov. a.c. a fost organizată la Alba Iulia conferinţa „PEISAJ: CONŞTIINŢĂ
COLECTIVĂ ŞI PARTICIPARE”. În cadrul evenimentului, la „Traseul celor 3 fortificaţii” a fost
lansat nr. 7-8 al revistei „URBANISMUL- serie nouă”.
8.- Diverse.

În vederea întocmirii bugetul pentru anul 2011, în decurs de o săptămână,
reprezentanţii birourilor teritoriale, preşedinţii comisiilor Registrului Urbaniştilor din România
şi colegiul de redacţie al publicaţiei URBANISMUL-serie nouă vor transmite la secretariat
propunerile lor, ţinând cont de resursele financiare ale instituţiei şi de prevederile
CAPITOLULUI II din O.U.G. nr. 34/2009, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi
reglementarea unor măsuri financiar- fiscale.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a informat Consiliul Superior asupra
faptului că un arhitect cu drept de semnătură pentru documentaţii de urbanism a solicitat
Registrului Urbaniştilor din România Certificat de conformitate pentru a lucra în alt stat al
Uniunii Europene.
S-a hotărât că aceste certificate nu pot fi eliberate decât pe baza experienţei în domeniu.
Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România a menţionat necesitatea
constituirii, în cadul profesiei, a detaşamentului tânăr, al studenţilor din domeniu, care să fie
atraşi benevol în unele activităţi. În cadrul Facultăţii de Urbanism de la U.A.U.I.M.,
propunându-se studenţilor din anul I activităţi de voluntariat, aceştia au răspuns favorabil,
descoperind chiar ei posibilităţi diverse de implicare, în special în cadrul O.N.G.-urilor şi nu
neapărat în activităţi de urbanism, ci şi în altele cu caracter social. Trebuie făcută o organizare la
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nivel de grup cu un anumit tip de preocupări.
Consiliul Superior a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la sediul
Registrului Urbaniştilor din România, în ziua de 16 decembrie a.c., la orele 1000. Dat fiind faptul
că în şedinţă va fi propus bugetul şi priorităţile pentru anul 2011, precum şi modul de
funcţionare al Comisiei de examinare, la şedinţă vor fi invitaţi toţi membrii Consiliului Superior
şi ai comisiei menţionate.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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