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COMUNICAT
La data de 20 ianuarie 2011, la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str.
Tudor Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior, care a analizat următoarele:
1.- Programul de formare continuă pentru Arhitecţii Şefi.
D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a prezentat materialul „Cursuri de
formare continuă pentru persoanele care ocupă funcţia de << ARHITECT-ŞEF >> şi intră sub
incidenţa Legii nr. 345/2009, Art. II.
La material prezentat s-au făcut următoarele observaţii:
- necesitatea precizării perioadei de valabilitate a certificatului de atestare emis la
terminarea cursurilor;
- precizarea dacă la examenul final cursantul va prezenta o lucrare din domeniul
urbanismului şi amenajării teritoriului sau un proiect;
- precizarea dacă există posibilitatea echivalării în sistemul respectiv de punctaj a
pregătirii formaţiei realizate de candidat într-un alt context;
- necesitatea numirii a doi coordonatori de modul, al doilea fiind un specialist care
exercită o funcţie de specialitate în administraţia publică;
- precizarea că arhitecţii şefi de comună vor avea module diferite.
S-a hotărât ca, după introducerea modificărilor şi propunerilor, materialul, să fie transmis
birourilor teritoriale pentru observaţii, precizarea lectorilor si a bibliografie şi să se transmită o
scrisoare către prefecţi prin care să fie anunţată acţiunea.
2.- 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.
D-l prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, preşedintele Comisiei de examinare a
prezentat propunerea de regulament în care au fost introduse propunerile şi observaţiile din
şedinţele anterioare, precum şi formularul propus pentru „recomandarea” ce se prezintă în
dosarul depus pentru dobândirea dreptului de semnătură, prin care cel ce semnează
recomandarea să fie mai responsabilizat.
Regulamentul a fost aprobat şi după completare va fi postat pe site-ul www.rur.ro.
3.- Propunere de REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
BIROURILOR TERITORIALE ALE REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN
ROMÂNIA.
D-l dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial al Registrului Urbaniştilor
din România în Regiunea Nord- Est de Dezvoltare a informat Consiliul Superior asupra faptului
că nu au fost primite încă de la M.D.R.T. observaţiile promise.
S-a hotărât ca în cazul în care aceste observaţii nu vor fi primite până la data de 31
ianuarie a.c., regulamentul fiind considerat aprobat, să fie postat pe site-ul www.rur.ro.
S-a făcut recomandarea ca în regulament să fie precizată durata mandatului
Reprezentantului teritorial al Registrului Urbaniştilor din România în fiecare din aceste birouri şi
anume de doi ani, cât este şi mandatul Consiliului Superior şi a comisiilor de specialitate.
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4.- Raport privind activitatea birourilor teritoriale.
Reprezentanţii teritoriali ai Registrului Urbaniştilor din România au prezentat activitatea
birourilor (Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara).
A fost apreciată, în mod deosebit, acţiunea iniţiată de Biroul Teritorial al Regiunii de
Dezvoltare Vest, cu sediul la Timişoara, de decernare a primei Diplome de excelenţă în
domeniul REGENERĂRII URBANE prin iniţiative private. Diploma a fost decernată grupului
D’Arc (d-lui Saşa Moza) pentru REVITALIZAREA SPAŢIILOR PUBLICE ÎN MUNICIPIUL
TIMIŞOARA, într-o acţiune care a inclus o conferinţă de presă, decernarea premiului, vernisajul
expoziţiei “D’ arcography” şi lansarea nr. 7-8 al revistei URBANISMUL- serie nouă.
Pe plan local iniţiativa a fost privită cu mult interes, motiv pentru care va fi continuată.
Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Timiş a făcut oferta de a organiza împreună cu Biroul
Teritorial al Registrului Urbaniştilor din România premierea, diploma fiind acordată şi pentru
obiect de arhitectură. Oferta a fost acceptată.
Activitatea birourilor este prezentată pe site-ul www.rur.ro.
5.- Diverse.
o Întrucât în februarie a.c. Consiliului Superior şi Comisiile de specialitate ale
Registrului Urbaniştilor din România îşi încheie mandatul de doi ani, conform prevederilor
Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare
a teritoriului şi de urbanism şi ale Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr.
101/29.07.2010 publicată în Monitorul Oficial al României, PARTEA I, nr. 577/13.08.2010, s-a
hotărât solicitarea nominalizărilor de la instituţiile constituente.
o D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, preşedintele Comisiei de disciplină a
Registrului Urbaniştilor din România, a informat membrii Consiliului cu privire la apariţia unui
nou tip de documentaţie supusă aprobării, ce apare pe site-urile administraţiei locale sub
denumirea de „Reglementări urbanistice”. Consiliul Superior precizează ca acest lucru este
ilegal, această denumite nu este legiferată şi desemnează pe d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN
să atenţioneze în scris Prefectura pe raza căreia se constată acest lucru.
o D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, preşedintele Comisiei de disciplină a
Registrului Urbaniştilor din România a informat membrii Consiliului cu privire la faptul că d-l.
Nicolae LĂUDATU a revenit la sesizarea referitoare la documentaţia „P.U.Z. str. Iezeru nr. 9 A,
sector 1, Bucureşti”, documentaţie care a mai făcut obiectul analizei membrilor Comisiei de
disciplină, revenirea adâncind neconcordanţele dintre materialele şi documentele cercetate până
în prezent. În urma discuţiilor, întrucît situaţia depăşeşte competenţele legale ale Registrul
Urbaniştilor din România, s-a hotărât să se solicite competenta rezolvare Inspectoratului Teritorial în
Construcţii Bucureşti-Ilfov .
o D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România, a informat membrii consiliului cu privire la invitaţia de a lua parte la prezentarea
Procedurii de participare a populaţiei care a avut loc duminică 19 decembrie 2010, la librăria
Cartureşti, organizată de către Ministerul Dezvoltării Teritoriale şi Turismului, unde au luat
parte d-na ministru Elena UDREA, d-l. Theodor PALEOLOGU, fost Ministru al Culturii,
specialişti din domeniu.
o Consiliul Superior a fost informat cu privire la scrisoarea d-lui Joao TEIXEIRA,
Preşedintele CEU-ECTP, prin care transmite felicitări pentru implicarea Registrului Urbaniştilor
din România în celebrarea centenarului urbanismului european prin publicarea numărului special
al publicaţiei URBANISMUL-serie nouă nr. 7-8, cu tema „Momente de urbanism românesc”,
prezentat în reuniunea de toamnă a CEU-ECTP- Bruxelles, 15- 16 noiembrie 2010. S-a hotărât
ca într-un număr viitor al publicaţiei să se includă un articol referitor la preşedintele ECTP-CEU.
o S-a făcut propunerea de solicitare de la ECTP-CEU a expoziţiei Grand Prix de
l’Urbanisme Européen pentru a fi prezentată urbaniştilor români, ca şi expoziţia precedentă.
Solicitarea a fost acceptată de ECTP-CEU, urmând să facem demersurile necesare.
o D-na arh. Ileana TUREANU, membru al Colegiului de redacţie, a propus
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includerea în paginile revistei a unor prezentări ale şedinţelor Comisiei Naţionale de Dezvoltare
Teritorială.
o D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a reamintit că viitoarea reuniune a
CEU- ECTP va avea loc în luna mai, la Paris, ocazie cu care se va organiza şi o expoziţie
internaţională de urbanism la care trebuie să se implice şi Registrul Urbaniştilor din România.
Responsabil cu pregatirea materialelor a fost desemnat Colegiul de redacţiei.
o D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a reamintit compartimentului
Contabilitate al Secretariatului necesitatea reactualizării permanente a situaţiei achitării tarifului
de exercitare a dreptului de semnătură pentru toţi specialiştii înscrişi în Registrul Urbaniştilor.
o Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la tematica
următoarelor numere ale revistei:
- nr. 9: „Cultura urbană”;
- nr. 10- 11: traducerea cărţii „Antropologia spaţiului construit” de Françoise Choay;
- nr. 12: “Mobilitatea”.
o D-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE a informat Consiliul Superior cu
privire la solicitarea Primăriei Municipiului Bucureşti ca Registrul Urbaniştilor din România să
găzduiască o masă rotundă având ca temă „Conceptul strategic al Bucureştiului” la care să fie
invitate persoane implicate în timp în administrarea capitalei (Arhitecţi- Şefi, Secretari de Stat şi
Directori generali din M.D.R.T.). Solicitarea a fost acceptată şi d-na prof. univ. dr. arh. Mariana
EFTENIE şi-a oferit sprijinul în organizare, având experienţă în domeniu.
o A fost prezentată solicitarea Ordinului Arhitecţilor din România- Filiala Bucureşti
de nominalizare a unui reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România în colectivul de
elaborare a temei pentru concursul privind amenajarea Pieţii Universităţii. Specialistul
nominalizat este D-l. prof. dr. arh. Constantin ENACHE, autor al P.U.Z.-ului aprobat pentru
această zonă.
o A fost prezentată solicitarea MDRT privind înfiinţarea Grupului Naţional de
Suport pentru sprijinirea implementării proiectului „Referenţialul Pentru Oraşe Europene
Durabile” şi solicitare de nominalizare a unui reprezentant al Registrului Urbaniştilor din
România care să facă parte din grupul naţional de suport. Specialistul nominalizat este D-l. prof.
dr. arh. Constantin ENACHE.
o A fost prezentată propunerea de ACORD DE COLABORARE cu „abplus events”
privind colaborarea în organizarea şi promovarea celor 5 conferinţe de urbanism de la Iaşi,
Braşov, Constanţa, Cluj şi Timişoara. Propunerea a fost aprobată. Seria conferinţelor se
deschide la Iaşi, în data de 25 martie a.c. La toate aceste conferinţe vor fi implicate Birourile
teritoriale ale Registrului Urbaniştilor din România.
o D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a informat membrii Consiliului
Superior cu privire la HG nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din
România- nivel grupa de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor- ISCO
08, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894/30 decembrie 2010 şi la Legea
educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/2011. D-l. prof.
univ. dr. arh. Alexandru SANDU şi d-l prof. univ. dr. Ştefan SCAFA-UDRIŞTE, Rector al
UAUIM şi membru al Consiliului Superior, au făcut precizări pe baza legilor prezentate.
o D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv, a adus la cunoştinţă celor
prezenţi faptul că s-a obţinut reducerea chiriilor pentru spaţiile ocupate de cele trei birouri
teritoriale şi la sediul central al Registrului Urbaniştilor din România.
o Consiliul Superior a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la sediul
Registrului Urbaniştilor din România, în ziua de 24 februarie 2011, la orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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