-Secretariat-

Nr. 204/27.03.2014

COMUNICAT

La data de 27 martie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania din str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc sedinta Consiliului Superior.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari/membrii
supleanti, presedintii de comisii, reprezentantii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali,
invitati.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Presedinte
2 d-l prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
3 d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOS- membru titular
4 d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- membru titular
5 d-l conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Presedintele Comisiei de examinare si
membru titular
6 d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- membru titular si reprezentant
teritorial
7 d-l. arh. Eugen PANESCU- membru titular
8 d-l. arh. Bogdan Traian BOGOESCU- membru supleant
9 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedinta Comisiei profesionale
10 d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
11 d-l. arh. Gheorghe Stefan ELKAN- reprezentant teritorial si Presedintele Comisiei de
disciplina
12 d-na Ileana TUREANU- Purtator de cuvant RUR
13 d-na dr. arh. Viorica CUREA- Presedinta UAR- invitata
14 d-ra Cristiana OPREA – reprezentantul studentilor urbanisti- invitata
15 d-l. drd. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte A. A. U. P. R.- invitat
D-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular, d-l. arh. Crisan Victor POPESCUPresedinte delegat, d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular si
coordonator teritorial, d-na arh. Mirela DIDA- membru supleant si coordonator teritorial, d-na
arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator teritorial, au absentat motivat fiind implicati în alte
actiuni, sau sunt in concediu medical. Desi la data de 7 februarie a.c. s-au primit de la OAR
nominalizarile, si anume: d-l dr. arh. Niculae TARALUNGA si d-l. arh. Eugen PANESCU,
primul a refuzat nominalizarea, iar pana in prezent nu a fost desemnat nici alt membru titular,
nici supleantul. A fost repetata rugamintea ca membrii titulari sa-si anunte supleantul in cazul
imposibilitatii participarii la sedinta, in vederea asigurarii plenului.
Sedinta a fost statutara.
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In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior:
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Presedinte RUR, a prezentat principalele
probleme aflate in atentia Consiliului in perioada dintre sedinte si anume:
- La solicitarea Centrului National de Echivalare si Recunoastere a Diplomelor din cadrul
Ministerului Educatiei Nationale, au fost transmise datele necesare in vederea elaborarii de catre
acesta a documentului care sa contina activitatile ce trebuie realizate de autoritatea competenta
RUR in vederea completarii RegProf, pentru a raspunde solicitarilor in cadrul exercitiului de
transparenta, evaluare si proportionalitate, potrivit celor stabilite de Comisia Europeana, astfel
incat reprezentantii autoritatilor competente din statele membre sa poata avea acces la baza de
date –RegProf in calitate de provideri. Materialul a fost transmis atat in limba romana, cat si in
limba engleza, urmand sa fie facuta si traducerea in limba franceza.
- A avut loc intalnirea dintre conducerea RUR si reprezentantii CNRED din cadrul MEN
referitor la calificarile profesionale; colaborarea va continua.
- S-a ridicat problema retribuirii unor activitati sustinute de catre specialistii RUR
nominalizati, la cererea autoritatilor publice, sa faca parte din unele comisii de avizare sau de
lucru, pe diferite probleme (in conformitate cu prevederi legale). In urmatoarea sedinta de
Consiliu Superior se va discuta o propunere de atitudine a RUR fata de aceste solicitari, in
contextul dat. S-a reamintit necesitatea intocmirii unui buget pe fiecare lucrare, cu plan si
prevedere aprobata in sedinta Consiliului Superior, odata cu aprobarea lucrarii respective
(procedura, tematica).
- A fost mentionat faptul ca intrucat d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU
nu a putut participa la sedinta din motive de sanatate, completarile legate de comisia de
examinare in vederea acordarii calitatii de expert tehnic extrajudiciar solicitate in sedinta trecuta
se amana pentru proxima intalnire a Consiliului Superior.
- A fost ridicata problema spatiului aferent arhivei RUR, devenita din ce in ce mai bogata
datorita dosarelor depuse in vederea dobandirii dreptului de semnatura, care se acumuleaza in
timp si devin si mai stufoase. A fost luata hotararea ca la sesiunea de atestare si examinare
candidatii sa se prezinte cu dosarul complet, incluzand si un CD care sa cuprinda toate piesele
din dosar, urmand ca dupa consultarea de catre Comisia de examinare, documentatia pe suport
de hartie sa fie returnata, in arhiva RUR pastrandu-se doar CD-ul.
- A fost aprobata plata cotizatiei anuale la ECTP-CEU.
- Restul problemelor propuse spre rezolvare inca din luna ianuarie a.c. se amana pentru
sedinta urmatoare (realizarea Codului deontologic al profesiei de urbanist, realizarea unor
materiale care sa prezinte profesia de urbanist, realizarea unui repertoar privind categoriile de
drepturi de semnatura, propuneri pentru COR, Formarea Profesionala Continua, etc.).
- Membrii Consiliului Superior au fost incunostiintati cu privire la postarea pe site-ului
Consiliului European al Urbanistilor a „Chartei urbanismului European- Barcelona 2013” si cu
solicitarea CEU-ECTP ca aceasta sa fie adusa la cunostinta urbanistilor din tarile membre. RUR
a postat pe site-ul www.rur.ro variantele in limbile engleza si franceza, urmand sa fie postata
curand si varianta in limba romana, imediat ce traducerea va fi gata. D-na arh. Ileana
TUREANU a fost desemnata sa verifice corectitudinea acestei traduceri realizata de catre
persoana care asigura si traducerile la publicatia RUR.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 28 februarie- 26 martie a.c.:
Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură si
sesiunea de atestare-examinare din data de 25 martie a.c.
D-l Preşedinte, conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a prezentat rezultatul atestărilor
şi examinărilor din cadrul şedinţei Comisiei de examinare din data de 25 martie a.c. A fost din
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nou semnalata calitatea slaba a unor documentatii din portofoliul de lucrari, precum si existenta
unor situatii a caror rezolvare este dificila in lipsa unor precizari regulamentare. S-a discutat, in
acest sens, ca Presedintele Comisiei sa prezinte Consiliului Superior modificarile sau precizarile
de regulament necesare, care ar putea fi luate in consideratie, prin hotararea Consiliului, ca
amendamente.
Situaţia se prezintă astfel:
Candidaţi admişi
Arhitecţi
dr. arhitect Mihaela Al. HĂRMĂNESCU – Bucureşti - DZ0 E F5 G5 G6
arhitect-urbanist Ovidiu P. NEGRU – Satu Mare - DZ0 E
arhitect-urbanist Constanţa A. POPA - Cluj - DZ0 E
arhitect diplomat Bogdan Constantin C. BLENDEA – Cluj - DZ1 E
arhitect diplomat Tudor Alexandru I. V. ISPAS – Sibiu - DZ0 E
arhitect diplomat Cristina Maria R. POVIAN – Timiş - DZ1 G5
arhitect diplomat Filip M. RAICU – Tulcea - DZ1 E
arhitect diplomat Cătălin G.ROŞCAN – Bucureşti - DZ1 E
Urbanişti
urbanist diplomat Adela Georgeta A. GHEORGHIŢĂ – Argeş – D D3 DZ0 G5
master urbanist Alexandra L. G. FETTER – Bucureşti - DZ0 E
master urbanist Constantin E. ANDREI – Bucureşti - DZ0 E
master peisagist Mihail Cristian M. V. RĂSCOL – Dolj - DZ0
master peisagist Ana S. OPRIŞ – Bucureşti - DZ0 F5 G6
master peisagist Domniţa Irina I. PAŢA – Bucureşti - DZ0 E F5 G6
Specialişti din domenii conexe
ing. Szabolcs Ianos I. KOVACS – Satu Mare – G1
Extindere drept de semnătură
Arhitecţi
arhitect-diplomat László Csaba Ş. L. GEYER – Bihor – atestat la 11.12.2008 pentru D1
E, extindere drept de semnătură pentru DZ0
Urbanişti
urbanist diplomat Dana Andreea D. APOSTOL – Bucureşti – atestată la 23.08.2005
pentru D E şi extindere drept de semnătură pentru F6 G5 G6 la 25.02.2010, primeşte
extindere drept de semnătură pentru B
urbanist diplomat Gabriel Adrian M. CODREANU – Bucureşti – atestat la 21.12.2006
pentru D E, primeşte extindere drept de semnătură pentru B
urbanist diplomat Radu Ştefan P. ANDREESCU – Bucureşti – atestat la 28.06.2012
pentru E şi extindere pentru DZ0 la 28.03.2013, primeşte extindere drept de semnătură
pentru D şi D3
urbanist diplomat Georgiana I. VOICU – Bucureşti – atestată la 28.06.2012 pentru DZ1 E
şi extindere pentru DZ0 la 28.03.2013, primeşte extindere drept de semnătură pentru D şi
D3
master urbanist Roxana Maria P. TURCU – Bucureşti – atestată la 28.06.2012 pentru
DZ1 E şi extindere pentru D şi DZ0 la 28.03.2013, primeşte extindere drept de semnătură
pentru D3
Candidaţi amânaţi
arhitect Mouanes M. GHABRAH – Ialomiţa
arhitect Irinel D. SIMIONESCU – Braşov
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Centralizator admişi atestare /examinare /extindere
Nr. Judeţ
crt.
1.
Argeş
2.
Bihor
3.
Bucureşti
4.
Cluj
5.
Dolj
6.
Satu Mare
7.
Sibiu
8.
Timiş
9.
Tulcea
Total

Urbanism
1
4 + 5ext.

Specialitate
Arhitectură

Total
Domenii conexe

1ext.
2
2

1

6+5ext.

1
1
1
1
8+1ext.

1

1

1
1ext.
6 + 5ext.
2
1
2
1
1
1
15+6ext.

Comisia profesională.
D-na Preşedinta conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a facut unele precizari legate
de Art. 361 al Legii nr. 190/2013 privind aprobarea OUG nr. 7/2011 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu privire la
functia de arhitect sef. De asemeni a reamintit necesitatea realizarii fisei de standard ocupational
pentru profesia de urbanist.
Comisia de disciplină.
- Comisia de disciplină- nu au fost mentiuni speciale legate de activitatea comisiei.
4.- Activitatea birourilor teritoriale- ca de obicei, se află postată pe site-ul www.rur.ro.
5.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- In perioada 13-15 martie a.c. a avut loc la Sinaia, editia a XIV a Conferintei Nationale
Urban Concept- dezvoltare urbana moderna in Romania, cu tema „ Teritoriu, Oras, Arhitectura
si Noutati legislative”. Evenimentul a fost organizat cu suportul AASJ, al Biroului teritorial NE
RUR si al UAR filiala Iasi. Evenimentul s-a bucurat de o larga participare, au fost prezenti multi
arhitecti sefi noi in functie, dornici de a afla noutatile din domeniu. In agenda intalnirii au fost
multe prezentari incitante. Printre luarile de cuvant, s-au bucurat de mult interes cele ale d-l. prof
univ dr arh. Alexandru Gabriel SANDU- Presedinte RUR, d-l. arh. Serban TIGANASPresedinte OAR, d-l. lector univ. dr. arh. Liviu IANASI- membru al Comitetului Director
APUR, d-l. arh. Sorin GABREA- Seful Comisiei de urbanism din Primaria capitalei.
- Membrii desemnati ai RUR au participat la sedinta Comisiei Nationale de Dezvoltare
Teritoriala care a avut loc vineri 21 martie a.c. la sediul MDRAP.
- A fost reluata propunerea realizarii unor expozitii itinerante la Birourile Teritoriale cu
exponatele din cele doua evenimente gazduite de UAUIM, una organizata de APUR in toamna
anului 2013, cealalta la sfarsitul lunii martie a.c., intitulata „O decada de planificare spatiala in
Romania”. A fost reamintita desemnarea, inca din toamna, a d-lui drd. urb. Sebastian GUTAPreşedinte A. A. U. P. R. sa se ocupe de aceasta problema.
6.- Diverse.
- A fost supusa discutiei solicitarea unui grup de 4 tineri urbanisti de sponsorizare a
participarii la Forumul Mondial Urban ce se va desfasura la Medellin in data de 9 aprilie a.c.
Sponsorizarea nu a putut fi aprobata intrucat nu a fost programat buget pentru astfel de actiuni.
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- S-a discutat din nou posibilitatea lichidarii stocului de reviste „URBANISMUL- serie
noua”, aflate la sediul RUR. S-a examinat posibilitatea trimiterii gratuit a revistelor catre
specialistii cu activitate sustinuta in domeniu, dar:
o este nevoie de investigatii complicate, pentru ca in multe cazuri, la plata tarifului
de exercitare a dreptului de semnatura prin trezorerie nu se evidentiaza numele coordonatorului
documentatiei si cei implicati nu trimit la sediul central RUR datele complete in vederea
expedierii facturii;
o manopera, ambalajul si costul trimiterii postale a coletelor ar fi foarte mare,
sporind mai mult cheltuielile efectuate cu aparitia revistei, si asa suportate in parte de catre
RUR. A mai fost facuta si propunerea sa fie trimise la Birourile Teritoriale si distribuite de
acolo.
D-na arh. Ileana TUREANU s-a oferit sa examineze mai atent problema in vederea
gasirii unei solutii.
O alta problema ridicata de d-l. arh. Gheorghe Stefan ELKAN, anume cea daca
este necesara ridicarea topografica la intocmirea unei documentatii de urbanism, a starnit
nenumarate discutii.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 24 aprilie 2014 orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR

5

