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COMUNICAT
La data de 26 aprilie 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 şi reprezentanţii birourilor teritoriale.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România
2 d-na. conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
3 d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
4 d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
5 d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
6 d-l. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
7 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
8 d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
9 d-na dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator regional
10 d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE- membru supleant
11 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
12 d-l. urb. Radu Matei COCHECI- reprezentantul studenţilor urbanişti
13 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
D-na arh. Mirela DIDĂ- membru titular şi coordonator regional, d-l. prof. univ. dr.
geogr. Ioan IANOŞ- membru titular, d-l. arh. Eugen PĂNESCU- membru supleant, d-l. lector
univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare, d-l. conf. univ. dr. arh.
Cătălin Nicolae SÂRBU- membru titular şi d-l dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular,
au anunţat că nu pot participa la şedinţă.
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, Preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România, a prezentat propunerea de protocol transmisă de U.A.R. pentru organizarea celei
de a X-a ediţii a BIENALEI NAŢIONALE DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI 2012 (15
octombrie- 15 noiembrie), cu o suită de evenimente care se vor desfăşura în diverse locaţii din
capitală. Membrii Consiliului Superior au discutat propunerea, urmând ca observaţiile să facă
obiectul unor discuţii cu Comisarul Bienalei, d na conf. univ. dr. arh. Cristina Olga GOCIMAN.
Va fi convenit asupra faptului că trebuie inclus termenul de „urbanist” care nu se regăseşte în
niciuna dintre secţiuni, că Registrul Urbaniştilor din România va trebui să desemneze
reprezentanţi în juriu, trebuie clarificată problema premiilor.
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A fost discutată problematica certificatelor şi ştampilelor de drept de semnătură acordat
în perioada 13 august 2010- 1 martie 2012, raportate la noul conţinut şi noua geometrie şi s-a
hotărât înlocuirea ştampilelor cu geometria veche eliberate în această perioadă, fără perceperea
tarifului aferent. În situaţia solicitării ştampilei cu noua geometrie de către specialişti ce posedă
ştampile cu geometria veche eliberate până la data de 13 august 2010 (ştampile valabile în
continuare), este necesară achitarea tarifului de modificare ştampilă (în prezent în cuantum de 25
Euro la cursul BNR al zilei).
D-l Preşedinte a făcut cunoscut faptul că în perioada parcursă între cele două şedinţe
Registrului Urbaniştilor din România a fost implicat în mai multe acţiuni legate de utilizarea IMI
şi anume: ca membru al Grupului de Lucru d-na ing. Anca URDA, consilier la Secretariatul
Registrului Urbaniştilor din România, a participat, ca utilizator, la Atelierele de lucru IMI PQ
NET (Reşeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România)” Sprijin
pentru Partenerii Sociali” desfăşurate în perioada 27-31 martie a.c.; tot în data de 27 martie a.c.,
d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedinte, împreună cu d-na arh. Liliana
Elza PETRIŞOR, Director Executiv, au participat la reuniunea Grupului de Lucru IMI S NET
(Reţeaua IMI pentru Servicii în România); în ziua de 11 aprilie d-nele ing. Anca URDA şi arh.
Liliana Elza PETRIŞOR au fost invitate, în calitate de utilizatori, la Conferinţa de Promovare a
Sistemului IMI S în România, parte a proiectului „ Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET
pentru Servicii în România”. Frecvent, Registrului Urbaniştilor din România, Autoritate
Competentă în sistemul IMI, este solicitat să se implice în răspuns la diverse chestionare
transmise de UE şi implicarea noastră în programele IMI necesită, în afara timpului afectat şi o
logistică specială la care noi cu greu putem face faţă.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 22 martie- 25 aprilie a.c.
o Comisia profesională.
D-na Preşedinte conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a menţionat necesitatea
organizării unei echipe alcătuită din 3 specialişti care să se implice în problematica stagiarilor
aflaţi în evidenţa Registrului Urbaniştilor din România, legat de evidenţă, caiet de stagiu, raport
de stagiu, etc.
Legat de formarea profesională continuă, d-na Preşedinte al Comisiei profesionale a
prezentat propunerea completată cf. observaţiilor din şedinţa trecută, de REGULAMENT DE
RECUNOAŞTERE DE CĂTRE RUR A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
CONTINUĂ pentru funcţionarii publici cu funcţii sau responsabilităţi în domeniul Amenajării
Teritoriului şi Urbanismului. S-au făcut mici observaţii, regulamentul a fost aprobat şi va fi
postat pe site. S-a precizat că Registrului Urbaniştilor din România va da o recunoaştere a
cursului de formare pentru ca specialiştii respectivi să fie atestaţi de noi pentru funcţia de
arhitect-şef, conform misiunii acordate prin Art. 361 din OG nr. 7/2011. Regulamentul va fi
trimis spre informare către ANFP, cu solicitarea unei întâlniri în vederea stabilirii în comun a
unei aplicării în practică. În conf. cu prevederile susnumitei HG, Registrul Urbaniştilor din
România nu atestă competenţa individului ca funcţionar public, ci competenţa lui în vederea
ocupării postului.
Consiliul Superior a aprobat Regulamentul privind recunoaşterea programelor de
LICENŢĂ şi MASTER de către Registrul Urbaniştilor din România în vederea acordării
dreptului de semnătură, după introducerea amendamentelor cu referire la licenţă. Regulamentul
cu privire la MASTERAT a fost aprobat în şedinţa Consiliului Superior din 20 octombrie 2011.
Regulamentul va fi postat pe site.
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
Întrucât d-l. Preşedinte al comisiei nu a putut participa la şedinţă, d-na dr. arh. Simona
Elena MUNTEANU, Preşedinte delegat, a prezentat succint activitatea, care în această perioadă
nu a prezentat evenimente deosebite.
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o Comisia de disciplină.
D-l Preşedinte arh. Crişan Victor POPESCU a informat membrii Consiliului Superior
asupra faptului că nu s-au semnalat probleme deosebite, iar ceea ce este în studiu va fi prezentat
după finalizarea cercetării în şedinţele următoare.
3.- Probleme privind activitatea birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
4.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- A fost prezentată invitaţia transmisă d-lui prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel
SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România la lucrările întâlnirii CEU-ECTP,
care va avea loc în perioada 6-12 iunie a.c. la Istanbul. Totodată a fost prezentată şi solicitarea
CEU- ECTP de a ne plăti cotizaţia aferentă anului în curs.
Ambele solicitări au fost aprobate de membrii Consiliului Superior.
- A fost prezentată invitaţia adresată d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU,
de a participa la evenimentul Convenţia Română de Arhitectură şi Design (ROCAD) organizat
în perioada 16-18 mai a.c. la Palatul Parlamentului, dedicat aniversării a 120 ani de la înfiinţarea
U.A.U.I.M., Bucureşti, unde vor vorbi invitaţi de marcă de peste hotare. Invitaţia este valabilă
pentru toţi membrii Registrului Urbaniştilor din România şi permite accesul gratuit pe baza
înscrierii prealabile. Detalii găsiţi în anunţul postat pe site-ul www.rur.
- În ziua de 19 aprilie a.c., d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a
reprezentat Registrul Urbaniştilor din România la Conferinţa de lansare a proiectului Registrul
Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)- Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative.
5.- Diverse.
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România, împreună cu d-na ing. Anca URDA, consilier la secretariatul
Registrului Urbaniştilor din România, au prezentat formele finale ale celor patru oferte de site.
Consiliul Superior a desemnat o echipă formată din d-na dr. arh. Simona MUNTEANU, d-na
ing. Anca URDA, d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, d-l. conf. univ. dr.
arh. Radu RADOSLAV şi d-l. student urb. Matei Radu COCHECI să se întîlnescă cu firmele
ofertante pentru a stabili care este cea selecţionată şi ce structura va avea site-ului www.rur.ro.
- D-na drd. arh Anca Ileana GINAVAR, membru titular al Consiliului Superior şi
Preşedinte delegat al Registrului Urbaniştilor din România, a formulat propunerea, aprobată, ca
Registrul Urbaniştilor din România să organizeze, după alegerile locale, workshopuri cu
primarii, în vederea familiarizării acestora cu documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului.
- A fost făcută propunerea, aprobată, ca reprezentanţii Birourilor teritoriale să se
deplaseze la sediul primăriilor pentru a vedea documentaţiile supuse aprobării. În acest sens, se
solicită MDTR să organizeze echipe mixte, cu reprezentanţii DGDT şi ISC din minister şi cu cei
ai birourilor teritoriale ale Registrului Urbaniştilor din România, în vederea studierii acestor
documentaţii.
D-na drd. arh Anca Ileana GINAVAR, a repetat propunerea formulată şi în şedinţa
trecută, de a se realiza un audit intern al activităţii contabile a Registrului Urbaniştilor din
România. Domnia sa a precizat faptul că este necesară întocmirea de norme de audit intern
pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor.
A fost făcută propunerea, votată, de întocmire şi difuzare de către DGDT a unui
regulament cadru de organizare şi funcţionare a CTATU care să fie difuzat autorităţilor publice
locale.
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- D-na drd. arh Anca Ileana GINAVAR a făcut propunerea studierii posibilităţii
funcţionării Registrului Urbaniştilor din România în baza unei HG în aplicarea Legii 350/ 2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completările şi modificările ulterioare.
Propunerea a fost aprobată şi ne vom consulta în această problemă cu firma de avocatură care
asigură asistenţa juridică a Registrului Urbaniştilor din România
- A fost prezentată scrisoarea transmisă de către Preşedintele Filialei O.A.R. Prahova prin
care se solicită clarificarea modului de calcul al indicatorilor urbanistici pentru o parcelă care se
află parţial în intravilan. D-na dr. arh. Simona MUNTEANU, care de altfel fusese consultată în
plan local, va enunţa răspunsul pentru această solicitare în calitate de Coordonator al activităţii
Registrului Urbaniştilor din România în judeţele Buzău, Braşov şi Prahova.
- A fost prezentată solicitarea Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti de nominalizare a doi membrii permanenţi în Comisia Tehnică de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. S-a decis nominalizarea următorilor: d-l dr. arh.
Constantin ENACHE, prof. univ. în cadrul UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI
URBANISM „ION MINCU”- Bucureşti, d-l dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, Decan al
Facultăţii de urbanism din cadrul UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION
MINCU” şi d-l arh. Bogdan BOGOESCU. Solicitarea a stârnit discuţii, întrucât s-a constatat că
vechiul sistem adoptat de Registrul Urbaniştilor din România ca autorităţile publice locale să-şi
nominalize ele însele reprezentanţii după câteva criterii recomandate de către Registrul
Urbaniştilor din România consultând lista specialiştilor atestaţi din zona respectivă, a creeat
dificultăţi. S-a hotărât ca în cazul altor solicitări, este mai bine să propunem mai mulţi
specialişti, din care autoritatea publică locală să poată alege. A fost făcută şi propunerea ca cei
ce reprezintă Registrului Urbaniştilor din România să întocmească un raport de activitate după
participările la şedinţă, din care să fie cunoscută poziţia celor ce ne reprezintă. S-a decis ca în
legătură cu reprezentarea Registrului Urbaniştilor din România în cadrul Comisiilor Tehnice de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism sa se transmită o notă către administraţiile locale de
municipii şi la consiliile judeţene, după alegerile locale din luna iunie a.c.
- Urbaniştii au fost invitaţi de către Institutul Francez din Bucureşti să participe, în cadrul
Ateliers libres d’architecture: Bucarest, de la viille a la métropole, la conferinţa d-lui Pablo
KATZ, Preşedintete Societăţii Franceze de Arhitectură, care a avut loc în ziua de 11 aprilie a.c.
- S-a hotărât ca şedinţa următoare a Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 31 mai a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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