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COMUNICAT
La data de 19 iulie 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 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. Ştefan SCAFA-UDRIŞTE- membru titular
4 d-l prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
5 d-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
6 d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
7 d-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
8 d-l dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular
9 d-l. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
10 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
11 d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- membru supleant
12 d-na arh. Mirela DIDĂ- membru titular şi coordonator regional
13 d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
14 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
15 d-l. urb. Radu Matei COCHECI- reprezentantul studenţilor urbanişti
16 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
D-l dr. geograf Bogdan SUDITU- membru titular, d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan
IANOŞ- membru titular, d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin Nicolae SÂRBU- membru titular şi d-na
dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator regional, 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.
Referitor la site-ul Registrului Urbaniştilor din România, s-a comunicat rezultatul
concursului pentru realizarea Layout-ului. Echipa care a selectat ofertele pentru reproiectarea
site-ului a selecţionat una dintre cele două oferte depuse, care a fost premiată cu menţiune,
niciuna neîndeplinind condiţiile pentru premiu. Oferta cîştigătoare este întocmită de d-l. Ioan
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Mihai BABA, din Cluj-Napoca.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 29 iunie - 18 iulie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l arh. Crişan Victor POPESCU a prezentat o propunere de Contract cadru individual
între îndrumător şi stagiar pentru îndrumarea stagiului de practică profesională. Acesta se
doreşte a fi un contract individual de bună înţelegere între coordonator şi stagiar. Propunerea
prezentată a stârnit multe discuţii, urmărindu-se în principal sprijinirea tinerilor absolvenţi să-şi
efectueze stagiul în condiţiile crizei economice prin care trecem cu toţii şi este o formă
tranzitorie până la adoptarea modificărilor propuse la Directiva CE servicii. Stagiarii sunt
obligaţi să înregistreze acest contract la Biroul teritorial la care sunt arondaţi.
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România, a atras atenţia membrilor Consiliului Superior cu privire la necesitatea întocmirii
unui regulament de acordare de către Registrul Urbaniştilor din România a titlurilor profesionale
de „urbanist”, în concordanţă cu prevederile REGULAMENTULUI privind dobândirea dreptului
de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie a.c. şi publicat în M.O. nr. 577 din 13 august 2010 şi
ale Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

o .Comisia profesională.
D-na preşedinte conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a anunţat pe cei prezenţi că nu
au fost probleme de semnalat referitor la activitatea acestei comisii.
o Comisia de disciplină.
A fost prezentată HOTĂRÂREA Consiliului Superior nr. 126/19 iulie 2012 cu privire la
soluţionarea sesizării privind documentaţia „P.U.D.- spaţii comerciale şi birouri, str. Carpaţi
nr. 8 A, municipiul Bacău”, care va fi postată pe site.
4.- Propunere Regulament concursuri.
D-l arh. Crişan Victor POPESCU a prezentat propunere de REGULAMENT - CADRU
DE ORGANIZARE SI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR DE URBANISM construită pe
baza vechii propuneri întocmită în 2010 de d-l prof. univ. dr. arh. Florin Corneliu MACHEDON.
S-au făcut observaţii care vor fi introduse în text şi s-a recomandat a se încerca o discuţie în
acest sens cu Ordinul Arhitecţilor din România.
5.- Probleme privind activitatea birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
Birourile teritoriale Iaşi şi Cluj-Napoca continuă acţiunea demarată de Biroul Teritorial
Timişoara de transmitere către toate autorităţile locale (judeţe, municipii, oraşe) a unei informări
scrise cuprinzând informaţii privind constituirea, componenţa şi atribuţiile comisiilor tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism.
6.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- Registrul Urbaniştilor din România a transmis, la solicitarea expresă a Direcţiei
Generale Dezvoltare Teritorială şi Direcţiei Generale Cooperarea Teritorială Europeană din
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, nominalizarea specialiştilor din
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componenţa Comitetului Consultativ privind Coeziunea Teritorială (CCCT) şi Grupurilor de
Lucru (GL), înfiinţate în vederea elaborării documentelor de programare naţionale pentru
perioada 2014-2020, ca urmare a aprobării în data de 13 iunie a.c. a Memorandumului privind
aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor
europene în perioada 2014-2020. D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, Director General al
Direcţiei Generale Dezvoltare Teritorială şi Preşedinte delegat al Registrului Urbaniştilor din
România, a făcut o pezentare a Memorandumului şi a sarcinilor ce revin CCCT-ului şi GLurilor.
7.- Diverse.
- A fost prezentată solicitarea Colegiului de Redacţie al publicaţiei URBANISMULserie nouă, privind identificarea tipului de contract de muncă legal a celor ce realizează
publicaţia. S-a hotărât că acest lucru va fi stabilit prin consultarea cu avocatul care asigură
asistenţa juridică a Registrului Urbaniştilor din România.
- A fost prezentată oferta Consiliului Judeţean Brăila de sponsorizare a numărului din
publicaţia URBANISMUL- serie nouă care va avea ca temă Sisteme urbane, care va include şi
analiza „Sistemului urban Brăila-Galaţi”, unicul sistem legiferat din România. Se va studia
modalitatea legală de încadrare a ofertei.
- S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 20 septembrie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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