-SecretariatNr. 791/15.11.2013
COMUNICAT
La data de 14 noiembrie 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, membrii supleanţi,
preşedinţii de comisii, reprezentanţii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Preşedinte
2 d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedinte delegat
3 d-l. prof. univ. dr. arh. Emil Barbu POPESCU- membru titular
4 d-l conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
5 d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
6 d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular
7 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
8 d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
9 d-l arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- Preşedintele Comisiei de disciplină şi reprezentant
teritorial
10 d-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
11 d-na arh. Mirela DIDA- membru titular şi coordonator teritorial
12 d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
teritorial
13 d-l. arh. Bogdan Traian BOGOESCU- membru supleant
14 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator teritorial
15 d-na Ileana TUREANU- Purtător de cuvânt
16 d-na dr. arh. Viorica CUREA- Preşedinte UAR- invitat
17 d-l. drd. urb. Sebastian GUŢĂ- Preşedinte A. A. U. P. R.- invitat
18 d-na ing. Manuela POPESCU- consilier şef Comisie urbanism C.G.M.B. - invitat
19 stud. urb. Cristina OPREA- invitat

D-l lector univ. dr. Tiberiu Constantin FLORESCU- membru titular, d-l. conf.
univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI - membru titular şi coordonator regional, au absentat
motivat fiind implicaţi în alte acţiuni sau sunt plecaţi din ţară, iar de la OAR nu am primit
nominalizările. MDRAP a înştiinţat Registrul Urbaniştilor din România cu privire la faptul că
d-l. dr. geograf Bogdan SUDITU, membru titular, nu mai poate reprezenta ministerul în
şedinţele Consiliului Superior întrucât este suspendat din activitatea de funcţionar public, în
acest sens urmând să fie făcută o nouă nominalizare.
Şedinţa a fost statutară.
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În şedinţă au fost prezentate şi supuse discuţiei următoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
- D-l Preşedinte a informat membrii Consiliului Superior cu privire la noua comisie
pentru dezvoltare teritorială din MDRAP, sensibil mai mare ca cea veche, în care au fost
analizate PUG-uri şi PUZ-uri.
- Propunerea de modificare a Regulamentelor privind dobândirea dreptului de
semnătură şi organizarea şi funcţionarea RUR este postată pe site, pentru vizionare. D-l conf.
univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedinte al Comisiei de examinare, a informat membrii
Consiliului Superior asupra faptului că membrii comisiei au avut două întâlniri de lucru pe
această temă, că au lucrat cca 25% din regulament, că urmează să se mai întâlnească, estimând
terminarea activităţii în cca 2-3 luni şi a solicitat ca această activitate a comisie să fie retribuită.
S-a propus ca la aceste întâlniri să participe şi reprezentanţii Birourilor teritoriale, preşedinţii
comisiilor profesională şi de disciplină, precum şi d-l. arh. Crişan-Victor POPESCU,
preşedintele delegat al Registrului Urbaniştilor din România. D-na arh. Ileana TUREANU, ca şi
d-l. arh. Bogdan-Traian BOGOESCU şi-au exprimat părerea că regulamentul nu trebuie să fie
stufos, ci concis, astfel încât să constituie un adevărat instrument de lucru. D-l. arh. CrişanVictor POPESCU, preşedintele delegat al Registrului Urbaniştilor din România a promis că încă
de săptămâna ce urmează, va veni la sediul RUR, unde, împreună cu d-na arh. Liliana Elza
PETRIŞOR, coordonatorul grupului, vor lucra la introducerea observaţiilor primite.
- D-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
teritorial, a prezentat proiectul de „REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea
exemenului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specializarea urbanism şi
amenajarea teritoriului şi alte reglementări aferente, inclusiv de ordin disciplinar”. Au fost
discuţii pe marginea materialului. După completare, proiectul va fi postat pe site în vederea
consultării de către toţi specialiştii cu drept de semnătură, apoi va urma consultarea cu cabinetul
de avocatură.
- Referitor la grupul constituit în vederea elaborării Regulamentului orientativ de
organizare şi desfăşurare a concursurilor de soluţii, d-na arh. Ileana Tureanu, coordonator grup,
a comunicat faptul că proiectul de regulament va fi transmis spre postare în data de 18 noiembrie
2013.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a propus ca plata pentru toate aceste
documente, norme, etc. întocmite la RUR să fie făcută pe lucrare, propunere acceptată.
- Legat de întocmirea facturilor, au fost discuţii legate de explicitarea datelor ce apar pe
acestea şi a fost făcută propunerea, acceptată, de includere în programul de facturare a evidenţei
pe regiuni de dezvoltare şi judeţe. S-a propus şi aprobat ca în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a RUR să se expliciteze modul de plată şi înregistrare a a tarifelor.
- Pentru lămurirea unor probleme legislative din activitatea RUR se preconizează o
întâlnire între conducerea RUR şi biroul de avocatură care ne asigură asistenţa juridică.
2.- Procedura de atestare a celor care nu îndeplinesc condiţiile art. I punctul 14 art.
361 ale Legii nr. 190/2013 privind aprobarea OG nr. 7/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
D-l. Preşedinte, prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a propus, propunere
acceptată, reluarea discuţiilor cu ANFP legate de funcţia de Arhitect şef, întrerupte din cauza
reorganizării agenţiei, discuţii cu atât mai necesare acum, după apariţia Legii nr. 190/2013.
Secretariatul se va ocupa de această problemă. D-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV a fost
desmnat să întocmeacă un Regulament privind atestarea pe post a Arhitecţilor şefi.
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3.- Propunere de completare a ATRIBUŢIILOR BIROURILOR TERITORIALE
ALE REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA.
În şedinţa Consiliului Superior din luna decembrie a.c., d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, va prezenta forma
finală a propunerii, după introducerea sugestiilor şi observaţiilor primite şi-l va trimite în decurs
de o saptamână pentru a putea fi postat pe site pentru observaţii în vederea aprobării.
4.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 11 octombrie - 13 noiembrie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură .
D-l Preşedinte, conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, a informat pe cei prezenţi, că în
jurul datei de 15 decembrie a.c. va avea loc o nouă sesiune de atestări şi examinări în vederea
dobândirii dreptului de semnătură.
o Comisia profesională.
Nu a mai fost nimic de menţionat în plus faţă de cele prezentate până acum.
o Comisia de disciplină.
D-l Preşedinte, arh. Gheorghe Ştefan ELKAN a informat Consiliul Superior cu privire la
faptul că în acest interval, pe ordinea de zi a comisiilor teritoriale de disciplină au fost
urmatoarele cauze:
- Comisia Teritoriala Sud Subregiunea S2 cazul PUD str. Stupilor nr. 21, Giurgiu. Cazul
în curs de cercetare, este incetinit de procesul din instanţă dintre proprietarii invecinaţi asupra
limitelor terenurilor.
- Comisia Teritoriala Vest (Timisoara) cazurile autosesizate de Comisia de Examinare
RUR:
- suspiciune semnătură de complezenţă pentru ”PUZ infiinţare centrală
fotovoltaică”;
- suspiciune semnătură de complezenţă pentru ”PUZ Parc tehnologic pentru
energii alternative şi parc fotovoltaic”;
suspiciune
semnătură
de
complezenţă
pentru:
”PUZ locuinta si spatiu comercial str. Someşul Rece nr.7, Lugoj, Timiş
”PUD Ansamblu rezidential P+2E+M, P+4E+M str. Liniştei nr. 2A, Timisoara
”PUD Mansardare locuinta P existentă / Amenajare atelier auto, str. Cimbrului nr. 29, Ghiroda,
Timiş, ”PUD Amenajare spalatorie auto si anexe, calea Sagului nr.149, Timişoara.
Aceste cazuri sunt îin curs de cercetare prealabilă. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest a făcut o acţiune suplimentară prin atenţionarea membrilor săi asupra sporirii calităţii
documentaţiilor elaborate.
- Comisia de disciplină Bucuresti – Ilfov a răspuns la o reclamaţie cu privire la
documentaţia „PUD Locuinţă str. Bargaului nr. 24, sector 1, Bucureşti şi are în curs cercetarea
prealabilă a cazului specialistei (autosesizare Comisia de Examinare) care a semnat
documentatia: PUZ – modificare PUZ Sos Gh. Ionescu Sisesti nr. 225-245, sector 1, Bucuresti”
fără a avea competenţa necesară.
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5.- Prezentare proiect STATUS.
D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, reprezentantul RUR- partener strategic în
proiectul finanţat prin program european, aflat în curs de derulare, a prezentat întâlnirea celor
implicaţi, care a avut loc în perioada 18-22 septembrie a.c. la Herceg Novi- Muntenegru. Este
vorba despre un proiect operaţional transfrontalier pentru SE Europei şi vizează elaborarea unor
agende strategice teritoriale sau urbane pentru o serie de autorităţi locale din statele care fac
parte din program, unele non UE. Mai urmează încă patru întâlniri, conferinţa finala urmând să
aibă loc la Alba Iulia. Proxima întâlnire urmează să fie in decembrie la Schwechat- Austria,
unde Consiliul Superior a desemnat ca reprezentanţi RUR pe d-nele conf. univ. dr. arh. Simona
Elena MUNTEANU şi Florentina IUGAN. Prezentarea se află postată pe site-ul www.rur.ro.
6.- Activitatea birourilor teritoriale- ca de obicei, se află postată pe site-ul www.rur.ro.
D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, reprezentant al Biroului teritorial al Regiunii de
Dezvoltare Nord- Vest, a propus extinderea numărului de angajaţi ai acestui birou cu încă o
persoană, destinată coordonării Regiunii de Dezvoltare Centru.
7.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- D-l. Preşedinte prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a făcut remarca
referitoare la faptul că este al treilea an în care RUR nu este reprezentat la Bienala europeană de
urbanism, cu toate că a constatat cu bucurie că tinerii urbanişti reprezintă o forţă. Recent a fost
organizată, pentru scurt timp, UAUIM, o expoziţie cu proiecte de urbanism, în general proiecte
de grup, organizată de AAUPR, expoziţie caracterizată prin calitate deosebită, forţă
profesională, fapt ce le recomandă şi pentru participări la evenimente externe. Pentru început, se
recomandă itinerarea expoziţiei la toate birourile teritoriale ale RUR. Referitor la calitatea
profesională deosebită a tinerilor absolvenţi, d-l. Bogdan Traian BOGOESCU remarcă şi unele
lucrări de excepţie prezentate la absolvirea masterului de planificare spaţială.
D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedinte APUR, a propus ca de selecţia lucrărilor
pentru Bienala Europeană de Urbanism să se ocupe APUR-ul împreună cu AAUPR.
D-l. Preşedinte a opinat că această selectare trebuie să se facă într-o expoziţie publică, cu juriere.
- D-na ing. Anca URDA, consilier la Secretariatul RUR, a prezentat un material referitor
la „Elementele noi introduse de statele membre la modificarea Directivei calificări profesionale
2005/36/CE”. Directiva modificată a fost aprobată de Parlamentul European şi Consiliul Europei
la data de 22 octombrie a.c. şi va funcţiona din ianuarie 2014. Modificările se referă la cardul
european profesional, stabilirea normelor referitoare la accesul parţial la o profesie
reglementată şi recunoaşterea stagiilor profesionale desfăşurate într-un alt stat membru. Mai
mult puteţi află din site-ul www.rur.ro.
- D-na arh. Anca Ileana GINAVAR a anunţat o potenţială întîlnire, in prima parte a lunii
decembrie a.c., între reprezentanţii MDRAP şi reprezentanţii asociaţiilor arhitecţilor şefi.
- D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedinte APUR, a anunţat intenţia
organizării unei întâlniri de lucru legată de aplicarea prevederilor Legii nr. 190/2013.
- La Secretariatul RUR au sosit adrese cu invitaţie la diverse evenimente şi au fost
desemnaţi reprezentanţii:
- La întâlnirea grupului de lucru Transport constituit pentru Strategia pentru
Dezvoltare Regională, parte componentă a Planului pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, a
fost desemnat să ne reprezinte d-l. ing. Eugen IONESCU, firma URBAN TRAFIC.
- La CNRD, la sesiunea de instruire privind implementarea Directivei Servicii,
respectiv a Punctului Unic de Contact electronic, au fost desemnate să participe d-nele ing. Anca
URDA, consilier Secretariat şi arh. Liliana Elza PETRISOR, Director executiv RUR, prima
administrator şi cea de pe urmă operator platformă IMI.
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- Pentru Seminarul Final al proiectului Jaspers privind Fondurile structurale europene
pentru reabilitarea zonelor urbane istorice în România în 2014-2020, din data de 27 noiembrie
a.c., a fost desemnată d-na arh. Ileana TUREANU, Purtător de cuvânt RUR.
8.- Diverse.
- Au fost expediate, aşa cum a fost stabilit în şedinţa anterioară, către toate bibliotecile
facultăţilor de arhitectură din ţară a câte 10 ex. din nr. 3 al Bibliotecii URBANISMUL- serie
nouă, avand ca titlu „Noţiuni de urbanism”- de I. Al. DAVIDESCU.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, Reprezentant teritorial al Regiunii de
Dezvoltare Vest a propus confecţionarea de ştampile şi pentru Coordonatorii teritoriali.
S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 19 decembrie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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