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COMUNICAT
La data de 21 februarie a.c., la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior.
La şedinţă au fost invitaţi, conform Regulamentului referitor la organizarea şi
functionarea Registrului Urbaniştilor din România, membrii titulari, în lipsa acestora, membrii
supleanţi, preşedinţii de comisii, reprezentanţii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali,
precum şi reprezentantul studenţilor urbanişti.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Preşedinte
2 d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular
3 d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
4 d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin Niculae SÂRBU- membru titular
5 d-na Anca Ileana GINAVAR- Preşedinte delegat
6 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
7 d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
8 d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
9 d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
10 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
11 d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
12 d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
regional
13 d-l dr. geograf Bogdan SUDITU- membru titular
14 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
15 d-l arh. Eugen PĂNESCU- membru supleant
16 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
17 d-l. polit. Adrian George ABRUDAN- Secretar general de redacţie „URBANISMULserie nouă”
18 d-l. urb. Radu Matei COCHECI- reprezentantul studenţilor urbanişti
D-l dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular nu a putut participa la şedinţă din
motive medicale.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- a informat Consiliul Superior cu
privire la faptul că în urma întâlnirii care a avut loc în data de 18 decembrie 2012 la sediul
ANFP, la care Registrul Urbaniştilor din România a fost reprezentat de către d-na conf. univ. dr.
arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale şi de către d-l dr. arh. Niculae
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ŢARĂLUNGĂ- membru titular al Consiliului Superior, întâlnire în care s-a stabilit necesitatea
încheierii unui PROTOCOL DE COLABORARE între cele două entităţi, Registrul Urbaniştilor
din România a transmis către ANFP propunerea de protocol, cu rugămintea de a ne fi transmise
eventualele observaţii şi de a fi propusă data întâlnirii de semnare a acestuia.
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a prezentat stadiul stadiul activităţii
în cele 2 grupuri de lucru constituite în vederea întocmirii materialelor solicitate de CEU-ECTP.
Astfel, domnia sa, împreună cu d-ra dr. urb. Andreea POPA au lucrat la a doua etapă a raportului
referitor la calificările profesionale din domeniu. Cei de la CEU-ECTP care au centralizat de-a
lungul timpului materialele primite, nu au inclus în studiul lor şi pe cele trimise de trei ori de
către RUR, incluzând numai datele preluate din site-ul UAUIM. Studiul se constituie într-o
analiză succintă pe fiecare ţară, cuprinzând o fişă şi programul de formaţie. Studiul românesc a
făcut referire la UAUIM, Facultatea de Construcţii Civile a Universităţii Tehnice de Construcţii
Bucureşti, Facultatea de Geografie a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Geografie a
Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi şi Facultăţile de Arhitectură ale Universităţii Tehnice din
Timişoara, Cluj şi Gheorghe Asachi Iaşi.
Referitor la Noua Chartă de la Atena, grupul de lucru alcătuit din d-l. prof. univ. dr.
geograf Ioan IANOŞ, d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, d-l. conf. univ. dr. arh. Radu
RADOSLAV, d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, vor prezenta observaţiile şi concluziile în
decurs de o săptămână.
2.- Discuţii pe marginea Raportului de activitate pe anul 2012 al Comisiei de
examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
Aceasta a fost tema majoră a şedinţei. Materialul a fost transmis înainte de şedinţa lunii
ianuarie a.c. D-l conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedintele comisiei, a prezentat
elementele importante, făcând precizarea că studiul va fi inclus într-un viitor număr al
publicaţiei „URBANISMUL-serie nouă”. Au fost discuţii legate de stagiu, de calitatea dosarelor
întocmite în vederea obţinerii dreptului de semnătură. S-a propus necesitatea marcării terminării
stagiului la RUR, includerea şi a activităţii de cercetare, de urmărire a unui program de formare
profesională continuă, de pregătire suplimentară, nu numai de urmărire a activităţii de
participare la întocmirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului. S-a hotărât că
validarea stagiului se va face la Biroul teritorial care a emis si recomandarea de acceptare a
dosarului.
D-l. prof. univ. arh. Constantin ENACHE a semnalat necesitatea existenţei unor centre la
nivel regional care să urmărească calitatea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea
teritoriului, poate un cuvânt de spus aici să revină Direcţiei Generale de Dezvoltare Regională
din cadrul MDRTAP, condusă de d-na arh. Anca Ileana GINAVAR, Preşedinte delegat
Registrului Urbaniştilor din România.
A fost remarcat faptul că urbaniştii sunt deficitari ca număr în multe zone ale ţării, mai
ales in Vest şi că lipsesc în administraţia publică locală. S-a făcut menţiunea că Registrul
Urbaniştilor din România trebuie să colaboreze cu toate şcolile din domeniu în vederea atragerii
urbaniştilor în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
3.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 1- 20 februarie a.c.:
o Comisia profesională.
Nu au fost semnalate probleme deosebite în perioada scursă de la ultima şedinţă.
o Comisia de disciplină.
Nici la această comisie nu au fost semnalate probleme deosebite în perioada scursă de la
ultima şedinţă.
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4.- .Activitatea birourilor teritoriale
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
5.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
În perioada 13-16 februarie a.c., d-nele arh. Liliana- Elza PETRIŞOR şi ing. Anca
URDA, au participat la A III-a sesiune a atelierelor de lucru ”Sprijin pentru Partenerii
Sociali” în cadrul proiectului strategic ”Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările
Profesionale din România (IMI PQ NET România)” (cod contract POSDRU/93/3.3/S/53132),
proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
În această perioadă nu au mai fost alte activităţi de promovare a RUR.
6.- Diverse.
- Consiliul Superior a fost sesizat cu privire la faptul că există specialişti cu drept de
semnătură care se prezintă în CTATU recomandându-se drept reprezentanţi ai RUR, fără ca
acest lucru să fie adevărat. Secretariatul va verifica veridicitatea celor sesizate.
- S-a hotărât ca RUR împreună cu d-l. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU,
Decanul Facultăţii de Urbanism de la UAUIM, să continuie demersurile în vederea organizării
Programului de Formare Profesionale pentru specialiştii care ocupă funcţia publică de arhitectşef.
- Va fi organizată, la propunerea revistei „URBANISMUL- serie nouă”, o masă
rotundă/dezbatere, cu cca 40 participanţi, la care vor fi invitaţi (prin grija Birourilor teritoriale
RUR din Iaşi, Cluj, Timişoara) reprezentanţii tuturor şcolilor de arhitectură din România şi ai
altor facultăţi care au tangenţă cu domeniul, în vederea realizării nr. 14-15 al publicaţiei, care va
avea ca temă „Educaţie şi cercetare în urbanism”.
- S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul
Registrului Urbaniştilor din România, în ziua de joi 28 martie a.c. orele 1000, având ca temă
principală „Propuneri de modificare a REGULAMENTULUI privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului
de organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie a.c. şi publicate în M.O. nr. 577 din 13 august 2010.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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