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COMUNICAT

La data de 16 decembrie 2010, la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str.
Tudor Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior, care a analizat următoarele:
1.- 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 prezentat
situaţia pe judeţe a specialiştilor cu drept de semnătură, pe baza tabelelor existente în cadrul

RAPORTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DESFAŞURATĂ în perioada 4 ianuarie- 15
decembrie 2010, prezentat de d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv.
Astfel, există încă judeţe unde numărul specialiştilor se păstrează în jur de 10 (Bistriţa-Năsăud
10, Botoşani 8, Călăraşi 9, Giurgiu 8, Gorj 6, Ialomiţa 5, Ilfov 6, Mehedinţi 7, Olt 9, Sălaj 12, Vrancea
11).
Se constată că ponderea mare a celor care întocmesc documentaţii de urbanism şi amenajarea
teritoriului sunt arhitecţi (1475 din totalul de 1823, ceea ce înseamnă 80,91%), urbaniştii fiind în procent
de 7,51%. Situaţia este îngrijorătoare în ceea ce priveşte specialiştii din domeniile conexe, în proporţie de
7,30% din total specialişti cu drept de semnătură, dar total absenţi în unele judeţe (Arad, Bistriţa-Năsăud,
Botoşani, Brăila, Caraş-Severin, Dolj, Giurgiu, Maramureş, Neamţ, Olt, Sibiu, Tulcea, Vâlcea şi
Vrancea).

2.- Situaţia atestării dreptului de semnătură pentru specialişti din domeniul
amenajării teritoriului şi urbanismului, pe judeţe, la data de 15 decembrie 2010.
D-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, preşedintele Comisiei de examinare a prezentat
situaţia pe judeţe a specialiştilor cu drept de semnătură atestat în anul 2010, pe baza raportului prezentat
mai sus.
În continuare, dl. prof. dr. arh. Constantin ENACHE, preşedintele Comisiei de examinare

a prezentat listă arhitecţilor şi urbaniştilor propuşi pentru atestare în baza interviului desfăşurat
în ziua de 15 decembrie a.c.
Consiliul Superior a validat lista specialiştilor cu drept de semnătură, atestaţi de către
Comisia de examinare, după cum urmează:
Arhitecţi:
AGACHI I. Ramona Adriana – Timiş - DZ1 E
BOROŞ P. Adrian – Bucureşti - DZ0 E
BRĂNESCU S. M. Bogdan – Bucureşti - DZ0 E
CÂMPEAN A. Vlad Ovidiu – Cluj – DZ1 E
dr. arh. COMŞA Gh. N. Daniel – Braşov – DZ0
NEDEIANU I. Ioan Domitian – Neamţ – DZ2 E
PANICI I. Vladimir Traian – Timiş - DZ0
ROŞU D. George Daniel – Bucureşti – DZ2 E
RUS I. Eugen Cristian – Cluj - DZ1 E
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ŞANDRU V. E. Carmen – Sibiu - DZ0 DZ1E F6 G5
URDEA I. Ioana – Sibiu – D E F6 G5
VARGA G. Monica – Cluj - DZ1 E
Urbanişti:
CORNEA G. Andra Mihaela – Bucureşti – DZ0 E
IONICI E. Liliana – Neamţ - D3 DZ0 E G7
MUREŞAN-IUGA D. Alina Gina – Bucureşti – B C1 D D3 DZ1 E
Conductori arhitecţi:
DUMITRU N. Maria Magdalena - Ilfov – DZ2 E1
MUNTEANU IACOB I. Rodica – Botoşani – DZ2 E1
Extindere drept de semnătură:
urb. GRIGORE V. Mihaela Diana – Bucureşti – atestată pentru D E, extindere B C C1 D3
DZ0 F6 G7
urb. arh. CONSTANTINESCU Cristina - Bucureşti - atestată pentru D E G6, extindere F6
arh. NISTOR Gh. Z. Andrei Lucian – Bucureşti - atestat pentru E, extindere DZ0
arh. SPIGHEL I. Cecilia Carmen - Bucureşti - atestat pentru C E, extindere DZ0
urb. VELUDA C. Liviu – Bucureşti – atestat pentru B C D E F6 G6, extindere G5 G7
Respinşi
Solicitare drept de semnătură: arh. MUSCALU C. Magdalena Daniela – Prahova- lipsă
portofoliu lucrări
solicitare extindere drept de semnătură: arh. ing. AILINCĂI C. Monica Gabriela – Bucureşti
- atestată pentru D2 E1 F4 G1, nu sunt îndeplinite condiţiile de vechime pentru acordare drept
de semnătură corespunzător formaţiei de arhitect.
3.- Programul de formare continuă pentru Arhitecţii Şefi.
D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a prezentat un material legat de
Cursurile de formare continuă pentru persoanele care ocupă funcţia de „arhitect şef” şi intră
sub incidenţa Legii nr. 345/2009, ART. II, pe baza căruia au avut loc discuţii.
Cursurile, susţinute de specialişti recunoscuţi şi atestaţi, vor acoperi diverse domenii:
- comunicare;
- dreptul urbanismului;
- inginerie edilitară;
- arhitectură;
- urbanism;
- geografie;
- sociologie;
- cadastru.
Cursurile vor avea un conţinut teoretic minimal şi aplicativ maximal.
Au fost stabilite modulele tematice:
- Metode de analiză şi cercetare urbană. Urbanism aplicat;
- Administraţie publică. Legislaţie în Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- Management urban. Politici publice. Dezvoltare economică locală;
- Dezvoltare regională.
Trebuie stabilit unde se ţin cursurile (au fost propuse cele 3 birouri teritoriale existente
plus sediul central, la care să fie incluse şi alte 4 locaţii pentru regiunile de dezvoltare unde nu
există birou teritorial al Registrului Urbaniştilor din România, sau varianta organizării la sediile
consiliilor judeţene).
D-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ a invocat posibilitatea organizării cursurilor prin
atragerea de fonduri structurale europene. Ideea este apreciată şi d-na director general Anca GINAVAR,
din cadrul M.D.R.T. promite ajutor în realizarea aplicaţiei.
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Priorităţile sunt:
- stabilirea unei discuţii cu Centrul pentru formarea profesională a adulţilor în vederea elucidării
problemelor legate de organizarea cursurilor;
- propunerea unui program cu funcţie europeană (responsabil d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan
IANOŞ);
- adaptarea programei analitice a cursurilor în conformitate cu cele discutate în şedinţă (d-na

conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU);
- stabilirea unei liste de lectori (d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU).
4.- 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.
Se amână pentru şedinţa următoare.
5.- Propunere de REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

BIROURILOR
ROMÂNIA.

TERITORIALE

ALE

REGISTRULUI

URBANIŞTILOR

DIN

Întrucât nu s-au transmis observaţiile şi completările promise de la M.D.R.T., se amână
pentru şedinţa următoare.

6.- Raportul anual al directorului executiv.
D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR a prezentat raportul, care a fost aprobat de Consiliul
Superior.
7.- Raportul anual al contabilului şi bugetul pe 2011.
D-na ec. Caliopi Adriana PILU, contabil şef al Registrului Urbaniştilor din România a
prezentat raportul anual şi propunerea de buget pentru 2011. Ambele au fost aprobate de
Consiliul Superior.
8.- Raport privind activitatea birourilor teritoriale.
Reprezentanţii teritoriali ai Registrului Urbaniştilor din România (Iaşi, Cluj-Napoca,
Timişoara) au prezentat rapoartele anuale şi cele pentru perioada scursă de la ultima şedinţă.
Activitate birourilor teritoriale (Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara) a fost aprobată de Consiliul
Superior şi este prezentată pe site-ul www.rur.ro.
9.- Diverse.
o Consiliul Superior a aprobat ultima variantă a propunerii de REGULAMENT
REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ, în care au fost
introduse observaţiile şi completările formulate în şedinţa anterioară şi a propus postarea ei pe site-ul

www.rur.ro.
o S-a rediscutat necesitatea întocmirii unei baze de date cu situaţia achitării dreptului de
semnătură pentru fiecare specialist cu drept de semnătură. Specialiştii din domeniile conexe vor informa
la sfârşitul fiecărui an situaţia documentaţiilor la care au elaborat părţi.
o D-l. arh. Gheorghe PĂTRAŞCU, Arhitect Şef a capitalei, a solicitat amânarea până la
aprobarea bugetului pe 2011 a plăţii tarifului de exercitare a dreptului de semnătură pentru câteva
documentaţii de urbanism care se află în elaborare în cadrul structurii specializate pe care o are în
subordine, documentaţii coordonate de domnia sa. Solicitarea a fost aprobată.
o Consiliul Superior a stabilit ce va fi trecut pe ştampilă, începând cu această dată,
aspectul ştampilei, a ales cartonul pe care se vor imprima certificatele.
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o Consiliul Superior a analizat oferta transmisă de ”abplus events” de coorganizare,
împreună cu Registrul Urbaniştilor din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a 5
conferinţe de urbanism, „Forumul Construct Week”, la nivel regional, în 5 oraşe importante din ţară.
Consiliul Superior a aprobat propunerea, urmând ca în ianuarie 2011 să stabilim detaliile
împreună cu reprezentanţii firmei.
o D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, Preşedinte al Comisiei de disciplină, a propus ca în
avizele emise de primării, consilii locale şi consilii judeţene să fie înscris numele coordonatorului
respectivei documentaţii de urbanism. Propunerea va fi transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului.
o D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, Preşedinte al Comisiei de disciplină, a informat
Consiliul superior cu privire la audierea d-lui Nicolae LĂUDATU în legătură cu sesizarea acestuia cu
privire la documentaţia „P.U.Z. str. Iezeru nr. 9 A, sector 1, Bucureşti”, documentaţie care a mai făcut
obiectul analizei membrilor Comisiei de disciplină, dovedindu-se că aceasta nu a fost întocmită de

specialistul care a fost chemat la audiere şi care a consemnat acest lucru într-o declaraţie scrisă.
Registrul Urbaniştilor din România va solicita Prefecturii anularea hotărârii C.G.M.B. de
aprobare a PUZ-ului.
o D-na arh. Anca GINAVAR a invitat membrii Consiliului Superior să participe duminică
19 decembrie a.c., ora 11, la librăria Cartureşti, la prezentarea Procedurii de participare a populaţiei.
o Consiliul Superior a luat cunoştinţă, cu bucurie, de faptul că în acea zi, d-lui conf. univ.
dr. arh. Vasile MITREA i-a fost acordat premiul Academiei Române pentru întreaga activitate.

o Consiliul Superior a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la sediul
Registrului Urbaniştilor din România, în ziua de 20 ianuarie 2011, la orele 1000.
Cu prilejul Anului Nou 2011, Consiliul Superior urează tuturor specialiştilor înscrişi în
Registrul Urbaniştilor din România, colegilor din celelalte organizaţii profesionale, conducerii şi
direcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi structurilor
asociative ale administraţiei publice locale, un an nou bun, cu realizări şi multe bucurii.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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