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COMUNICAT

La data de 6 noiembrie 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. arh. Crisan Victor POPESCU- Presedinte delegat
3 d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE - membru titular
4 d-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
5 d-l conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- membru titular si reprezentant
teritorial
6 d-l. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Presedintele Comisiei de examinare si membru titular
7 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedinta Comisiei profesionale
8 d-l. arh. Bogdan Traian BOGOESCU- membru supleant
9 d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
10 d-na arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator regional
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- Presedinte UAR, invitat
14 d- ra stud. urb. Cristiana OPREA- invitat
15 d- l. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- invitat
D-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- membru titular, d-l. prof. univ.
dr. geograf Ioan IANOS- membru titular, d-na arh. Mirela DIDA- membru supleant si
coordonator regional, d-l. arh. Eugen PANESCU- membru titular, au absentat, fiind implicati fie
în alte actiuni fie in concediu (de odihna sau medical). Pana in prezent nu a fost desemnat nici
alt membru titular, nici supleantul de la OAR.
Sedinta a fost statutara.
In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele subiecte, materialele propuse
fiind transmise electronic participantilor, in masura in care au fost primite de la cei ce au
intocmit unele dintre ele, cu cel putin 2 zile inainte de sedinta:
1.- Dezbaterile avand ca tema revizuirea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea RUR.
D-l. arh. Crisan Victor POPESCU a prezentat activitatea grupului de lucru care a lucrat
la aceasta revizuire a celor doua regulamente, grup alcatuit in principal din cadre didactice de la
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UAUIM, dar si din alti specialisti cu drept de semnatura. A propus inca o intalnire, mai sunt de
clarificat probleme legate de stagiatura. Regulamentul privind dobandirea dreptului de
semnatura trebuie armonizat cu legislatia europeana, cu obiectivele CEU privind nivelurile de
calificare, cu noile prevederi privind „e-guvernare” e-administrare”. Trebuie clarificate notiunile
de „coordonator elaborare documentatii de urbanism/amenajarea teritoriului” si „sef proiect”.
2.- Propunere Statutul profesiei de urbanist.
D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedinta Comisiei profesionale a
comunicat celor prezenti ca nu s-au primit observatii la regulament. Documentul va postat pe
site pentru consultare si eventuale observatii.
3.- Propunere Regulament privind derularea stagiului profesional pentru
dobandirea dreptului de semnatura.
D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedinta Comisiei profesionale a
comunicat celor prezenti ca nu s-au primit observatii la regulament. D-l. conf. dr. arh. Gabriel
PASCARIU- Presedintele Comisiei de examinare, a intrebat cine ar trebui sa dea aprobarea de
incheiere a programului de stagiu. Documentul va postat pe site pentru consultare si eventuale
observatii.
S-a propus si aprobat ca cele trei propuneri de regulamente de la punctele 1, 2 si 3 ale
prezentului regulament sa fie verificate, eventual completate, de catre un grup de specialisti
nominalizati pentru aceasta actiune.
4.- Participarea la intalnirea de toamna a ECPT-CEU- Berlin, 14-21 octombrie a.c.
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Presedinte RUR a informat asistenta
cu privire la principalele teme discutate in cadrul intalnirii.
In afara de cele 7-8 teme curente, de natura administrativa, prezente la fiecare sedinta, au
fost puse in discutie urmatoarele noi provocari:
- Cultura urbanistica/ de urbanism/ urbana.
- Democratia participativa in planificarea spatiala; s-a facut observatia ca se constata, la
nivelul comunitatii, o suprasolicitare a urbanismului politic, care in ultima vreme a devenit, in
unele momente, opresiv: in realitate nu exista decat urbanism profesionist si urbanism
cetatenesc, cel politic este o interpretare aparuta in mod eronat, fals, a unuia din primele doua.
- Problematica tinerilor urbanisti- legat de profesie s-a facut recomandarea de a se
favoriza, pe cat posibil, prin masuri si mijloace, participarea lor in activitatea practica, fara insa a
face rabat de la calitatea activitatii respective si s-a recomandat a fi luate in consideratie, actiuni
proprii acestei categorii de profesionisti (prilej cu care au fost recunoscute cateva initiative
RUR).
- Urbanistii si tematica coeziunii teritoriale.
- A fost prezentat raportul referitor la a doua etapa a cercetarii privind calificarea in
domeniu, sustinandu-se necesitatea existentei unei curricule comune sau a unui cuantum de
componente curriculare obligatorii. Aici au fost definite doua tipuri de scoli de urbanism si
anume scoala de tip formare europeana (unde necesitatea curriculei unitare este in procent de
80%, urmand a fi acreditata pe plan european) si scoala locala (unde nu se impune nici curricula,
nici acreditarea europeana).
- Implicarea organizatiei profesionale in formarea specialistului, indeosebi la nivelul 2
(Master). Chiar se recomanda ca organizatia profesionala sa finanteze Mastere, fie prin
sponsorizarea unitatilor de formare, fie prin crearea unor burse acordate pe baza de concurs.
- Dezvoltarea caracterului creator si a capacitatii de cercetare, cu mai mare accent pe
formarea in domeniul creatiei, constituie un obiectiv important pentru procesul de formare.
- Privind „Carta urbanismului european”, s-a accentuat asupra faptului ca este document
cu caracter de program european si organizatiile profesionale trebuie sa depuna eforturi privind
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utilizarea, diseminarea si dezvoltarea acestuia si urmarirea aplicarii principiilor in documentatii,
concursuri, cercetare.
- De asemenea, s-a semnalat pierderea/ eliminarea spatialului din preocuparile europene
din domeniu, precum si necesitatea impartasirii, pana la un moment dat, a acelorasi valori in
cultura europeana.
- In plan administrativ s-a decis includerea pe site-ul www.ectp-ceu.eu. a unor prezentari
pe fise ale organizatiilor membre, pe care fiecare dintre acestea va trebui sa le completeze.
- A fost reinoita comunicarea privind Bienala de urbanism european din 2015, care va
avea ca tema „Tehnica in regenerarea urbana”. S-a facut propunerea, aprobata, sa participe si
RUR.
- In cadrul reuniunii de la Berlin, in urma vizitei la Oficiul pentru Urbanism de la
Frankfurt, a fost initiata o cooperare franco-romana pentru o cercetare referitoare la energie in
planificarea spatiala;
- O zi din programul reuniunii CEU- ECTP a fost dedicata Berlinului, prezentarii Camerei
Urbanistilor din Berlin, precum si vizionarii exceptionalelor operatii urbane, initiate inca din
1988 si realizate pe baza proiectelor unor cunoscuti arhitecti europeni. In 1988 a fost elaborat un
plan general de reconstructie, pe baza caruia orasul se dezvolta si astazi. Planul, care are cinci
sectiuni, se actualizeaza din doi in doi ani urmarind aceleasi principii si pe baza lui
municipalitatea isi formuleaza programul de interventie.
Sedinta CEU-ECTP a fost deschisa cu prezentarea pe fundal a „Cartei urbanismului
european” editata in Romania, considerata document exceptional. Romania a fost data ca
exemplu si pentru cele doua lucrari de cercetare prezentate (doua teze de doctorat, una avand ca
tema peisajul agricol, cealalta despre sisteme regionale inventive), in sensul preluarii in cercetare
a unor teme sugerate prin Carta Urbanismului European.
D-l. conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU a avut o scurta interventie anuntand ca si ESOP a
demarat o cercetare preliminara privind programele scolilor de urbanism, in vederea introducerii
in programa lor a temelor de interes, precum urbanismul comparativ. Domnia sa a anuntat ca
participa la o cercetare legata de initierea unui Master indisciplinar, cu module organizate in
diverse tari si ca programele ERASMUS si LEONARDO DA VINCI sprijina aceste preocupari.
5.- A XI Editie a Bienalei Nationale de Arhitectura, 15-30 octombrie a.c., Bucuresti.
Publicatia URBANISMUL-serie noua a participat la bienala ca partener media. Implicarea a
consta in urmatoarele:
- participarea in expozitia-concurs, unde a si fost nominalizata la premiul pentru
publicatii;
- organizarea concursului de fotografie „Spatiul public- identitate, spatialitate, perceptie”.
Premiile concursului au constat in volume ale publicatiei si au fost oferite in cadrul manifestarii
„ Imaginea spatiului public”, organizata in data de 20 octombrie a.c., iar cele mai bune
fotografii au fost expuse in sala Clubului Taranului, Muzeul Taranului Roman;
organizarea Conferintei „ Va plac spatiile publice?’ care a avut loc in ziua de 22
octombrie a.c., la Clubului Taranului, Muzeul Taranului Roman. Conferinta s-a bucurat de
prezenta unor invitati de marca (d-l. prof. univ. dr. arh. Romeo BELEA, d-l. dr. istoric Virgil
NITULESCU- Director MTR, d-l. ing. Andrei CHILIMAN- Primar sector 1, d-l. arh. Ioan
STRAJAN, d-l. arh. Gheorghe LACRANJAN FRANCHINI, d-l. conf. dr. arh. Kazmer Kovacs),
ale caror prezentari au fost moderate si insotite de interventiile d-nei arh. Ileana TUREANU si dlui lector univ dr arh Liviu IANASI.
Costurile legate de participare au fost suportate de catre RUR. S-a hotarat ca
panourile cu fotografiile premiate sa fie itinerate la birourile teritoriale si reprezentantele
regionale RUR. Chiar in aceasta sedinta d-l. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, Reprezentant
teritorial, a solicitat expedierea panourilor la Iasi, solicitare aprobata.
d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Presedinte RUR, a facut parte
din juriul dedicat arhitecturii spatiului public. Fiind implicat in reprezentarea tarii la intalnirea
CEU-ECTP, nu a putut participa la finala, dar a emis un comunicat postat pe site-ul www.rur.ro.
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Domnia sa si-a exprimat regretul ca nu au fost depuse mai multe lucrari la aceasta sectiune, desi
cunoaste cateva care ar fi concurat cu succes la premiu.
S-a exprimat parerea, acceptata de toti, ca participarea RUR la BNA a fost un succes.
6.- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru atribuirea
calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specializarea urbanism si amenajarea teritoriului
şi alte reglementări aferente, inclusiv de ordin disciplinar.
Se amana pentru sedinta urmatoare.
7.- Regulamentul – cadru pentru organizarea si desfasurarea concursurilor de solutii
in domeniul urbanismului, peisagisticii si amenajarii teritoriului- observatiile primite de la
Ordinul Arhitectilor din Romania.
D-na arh. Ileana TUREANU a informat asistenta asupra faptului ca OAR-ul, prin
reprezentantul sau in Consiliul Superior RUR, d-l. arh. Eugen PANESCU, a anuntat ca va
trimite un nou punct de vedere, lucru care inca nu s-a intamplat. S-a hotarat sa fie trimisa o
scrisoare OAR cu precizarea ca daca eventualele observatii nu ne parvin in doua saptamani,
consideram regulamentul insusit in forma prezentata si va putea fi aprobat.
8.- Situatia Programului de Masterat „Urbanism si Amenajarea Teritoriului” de la
Universitatea Politehnica Timisoara.
Au fost discutii aprinse pe subiect si urmeaza emiterea unei hotarari a Consiliului
Superior care va fi postata pe site-ul www.rur.ro.
9.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 10 iulie- 1 octombrie a.c.:
 Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnăturăactivitatea a fost prezentata la punctele 1, 2, 3 ale prezentului comunicat.
 Comisia profesionala- activitatea a fost prezentata la punctele 1, 2, 3 ale
prezentului comunicat.
 Comisia de disciplină: intrucat d-l. Preşedinte arh. Gheorghe Stefan ELKAN a
transmis un RAPORT DE ACTIVITATE in ziua sedintei, acesta va fi analizat ulterior. Tot in
timpul sedintei domnia sa a emis si un RAPORT care va fi postat pe site-ul www.rur.ro.
10.- Activitatea birourilor teritoriale - ca de obicei, se află postată pe site-ul
www.rur.ro.
11.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România- au fost
prezentate la punctul 5 al prezentului comunicat.
11.- Prioritatile stabilite inca din sedinta lunii ianuarie si nerezolvate: realizarea
unor materiale care sa prezinte profesia de urbanist, realizarea unui repertoar privind
categoriile de drepturi de semnatura, propuneri pentru COR, etc. - Constituie tema in
continuare.
12.- Diverse.
Au fost prezentate doua solicitari de infiintare a reprezentantei regionale RUR in
Regiunea Centru de Dezvoltare, in prezent arondata Biroului Teritorial Regiunea de Dezvoltare
Nord Vest, cu sediul la Cluj-Napoca. Prima este solicitarea unui grup de 4 urbanisti, 2 Arhitecti
sefi in judetul Sibiu, cea de a doua de la Alba Iulia. Consiliul Superior a optat pentru cea de a
doua solicitare, la Alba Iulia oferindu-se spatiu gratuit, traditie in organizarea diverselor
evenimente din domeniu mai multa sustinere a administratiei publice locale si a Uniunii
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Arhitectilor din Romania, filiala locala, cu care va functiona in acelasi spatiu.
S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul
Registrului Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 11 decembrie 2014 orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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