SECRETARIAT
Nr. 49/26.01.2015

RAPORT ANUAL AL DIRECTORULUI EXECUTIV privind activitatea desfaşurată
în perioada 6 ianuarie- 31 decembrie 2014.

Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România şi-a desfăşurat activitatea
în conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la organizarea şi functionarea
Registrului Urbaniştilor din România şi a Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în următoarele
planuri principale:


Organizatoric.

Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România, aprobat în şedinţa din data
de 25 aprilie 2013 în baza nominalizărilor primite de la instituţiile constituiente, şi-a
desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale şi s-a întrunit, la sediul central, în
9 şedinţe lunare. După fiecare şedinţă s-au emis comunicate, date publicităţii prin propriul
site: www.rur.ro.
In sedinte au fost prezentate si supuse discutiei diverse subiecte legate de activitatea
RUR, 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:
La foarte multe sedinte se intruneste cu greutate cvorumul legal necesar adoptarii
hotararilor, poate si ca o consecinta a faptului ca in Regulamentul referitor la organizarea şi
functionarea Registrului Urbaniştilor din România nu este stabilita nicio prevedere legata de
absentele de la intrunirile Consiliului Superior. Mentionez ca Secretariatul RUR transmite
convocarile in format electronic cu o saptamana inainte, cu una-doua zile inaintea datei fixate
se face convocarea si telefonic si totusi membrii titulari care nu pot veni nu anunta acest lucru
in vederea convocarii supleantilor. Probleme de acest fel apar frecvent la reprezentantii OAR
(din cei doi titulari, unul a refuzat participarea inca de la inceput, iar nominalizarea
supleantului, desi ceruta in mod repetat de catre RUR, nu a fost transmisa nici dupa aproape
doi ani de la solicitarea initiala), UAUIM si AASMR.
La ședințele Consiliului Superior au participat, frecvent, ca invitați, în conf. cu prevederile
Art. 8. - (4) ale Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România, d-na dr. arh. Viorica CUREA- Președinte UAR, d-l. dr. urb.
Sebastian GUŢĂ- Preşedinte ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR URBANIŞTI ŞI
PEISAGIŞTI DIN ROMÂNIA și, uneori, d-ra stud. urb. Cristina OPREA.
Activitatea Registrului Urbaniştilor din România s-a desfăşurat atât la sediul central,
cât şi la reprezentanţele teritoriale (Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord- Est, cu
sediul la Iaşi, Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest, cu sediul la Cluj-Napoca
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şi Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, cu sediul la Timişoara, ajutate de
coordonatorii teritoriali subordonaţi acestora: d-na dr. arh. Simona Elena MUNTEANU la
Ploieşti, d-na arh. Mirela DIDĂ, la Tulcea şi d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU, la Craiova.
Activitatea Secretariatului General, pe parcursul anului 2014, a constat în prelucrarea
dosarelor în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, corespondenţa, încasarea tarifelor Registrului Urbaniştilor din
România, editarea publicaţiei, organizarea de întâlniri profesionale, de evenimente,
asigurarea colaborării cu ECTP-CEU, cu IMI, rezolvarea reclamaţiilor, etc.
In luna octombrie, la solicitarea Consiliul Superior, d-na Director Executiv – arh.
Liliana Elza PETRISOR a prezentat un material referitor la “Evaluarea personal angajat RUR
in vederea optimizarii activitatii si a reducerii cheltuielilor” intocmit pe baza analizarii
activitatii salariatilor RUR, care isi desfasoara activitatea full/part-time in Secretariatul
general, compartimentul contabilitate, birouri teritoriale, pe baza fiselor personale intocmite
de angajati si pe baza rezultatelor constatate. A fost intocmita ANALIZA SWOT, pe baza
careia s-a stabilit STRATEGIA SI PROGRAMUL DE MASURI. Materialele intocmite au
fost postate pe site-ul www.rur.ro. S-a hotarat cooptarea unui coordonator teritorial in
Regiunea de Dezvoltare Centru, dupa stabilirea locatiei. De asemenea s-a hotarat angajarea
full time a unei secretare asistente pe periada concediului de crestere copil al d-nei Anamaria
MATIES de la Biroul Teritorial Cluj- Napoca. S-a reamintit necesitatea angajarii full time a
unui salariat la Secretariatul General, pe locul vacant inca din anul 2010.



Profesional.

Activitatea comisiilor de specialitate ale Registrului Urbaniştilor din România, constituite
şi aprobate in Consiliul Superior în conf. cu prevederile Regulamentului referitor la
organizarea şi functionarea Registrului Urbaniştilor din România şi ale Regulamentului
privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului
şi de urbanism va fi prezentată si in rapoarte de activitate individuale.
Activitatea Comisiei de examinare.
In cursul anului 2014 la sediul central al RUR au avut loc mai multe intalniri dedicate
elaborarii propunerilor de modificare a Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură, actiune ce va fi continuata si in acest an. Au fost implicati mai ales reprezentanti
ai UAUIM, dar si alti specialisti cu drept de semnatura, membrii ai Consiliului Superior.
Comisia de examinare a organizat în anul 2014 un număr de 4 sesiuni de atestare /examinare
şi interviuri pentru specialiștii care au depus dosare complete în vederea dobândirii dreptului
de semnătură, după cum urmează:
- sesiunea nr. 1 – 25 martie,
- sesiunea nr. 2 - 1 iulie,
- sesiunea nr. 3 - 30 septembrie şi
- sesiunea nr. 4 - 16 decembrie.
Rezultatele au fost validate de către Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din
România numai pentru candidaţii prezenţi la primele 3 sesiuni, în ședințele din 27 martie
2014 (comunicat nr. 204 / 27.03.2014), 10 iulie 2014 (comunicat nr. 412 din 16.07.2014) și 2
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octombrie 2014 (comunicat nr. 540 / 07.10.2014). Un candidat a fost validat în ședința CSRUR din 29 mai 2014 (comunicat 312 / 30.05.2014). Rezultatele sesiunii din luna decembrie
urmează a fi validate în ședința CS-RUR din 29 ianuarie 2015.
Până la data de 31 decembrie 2014 Consiliului Superior a hotărât acordarea dreptului
de semnătură pentru documentaţii de amenajarea teritoriului si urbanism, pe baza
propunerilor Comisiei de examinare, care a analizat dosarele primite, unui număr de 40
specialişti dintre care:
- 25 arhitecţi,
- 11 absolvenți de urbanism (7 urbanişti și 4 peisagisti) şi
- 4 specialişti din domenii conexe (3 ingineri și 1 jurist).
A fost de asemenea acordată extinderea dreptului semnătură pe baza completării
portofoliului de lucrări, sau a îndeplinirii condițiilor de vechime în profesie, sau a absolvirii
unor programe de master şi a efectuării stagiului de practică profesională post-master de 1 an,
unui număr de 13 specialişti dintre care:
- 3 arhitecţi şi
- 10 absolvenți de urbanism (specializarea urbanism).
În 2014 au fost depuse în total la Comisie 72 dosare dintre care 2 reveniri din 2013,
după cum urmează:
- 36 dosare arhitecţi,
- 24 dosare de absolvenți de urbanism (19 urbanişti și 5 peisagişti),
- 2 dosare de conductor arhitect şi
- 10 dosare de specialişti din domenii conexe (7 ingineri, 1 geograf, 1 jurist, 1
psiholog)
Dintre cele 72 de dosare depuse, 15 au fost pentru extinderea dreptului se semnătură.
Au prezentat dosare pentru obținerea dreptului de semnătură 24 de specialiști, dintre care:
- 12 arhitecți și
- 12 absolvenți de urbanism (8 urbanişti și 4 peisagişti)
Din totalul celor 72 de dosare depuse, au primit răspuns favorabil și recomandare
pentru acordarea dreptului de semnătură 61 de specialiști. Din diverse motive legate de
neîndeplinirea condițiilor cerute de regulament au fost amânate sau respinse dosarele a 14
candidați. Dintre aceștia 3 au revenit cu completări corespunzătoare, primind drept de
semnătură.
A fost acordat drept de semnătură şi unor specialişti cu dosarele depuse înainte de
2014, întârzierea datorându-se completării cu întârziere a dosarului cu documentele solicitate
de Comisia de examinare.
În anul 2014 au depus dosare de înscriere ca stagiari 62 specialişti dintre care:
- 47 arhitecţi,
- 14 absolvenți de urbanism (10 urbanişti și 4 peisagişti) şi
- 1 specialist în domenii conexe.
În acest an au fost înregistrate şi 2 contestaţii (1 arhitect şi 1 master urbanist) față de
drepturile de semnătură acordate, precum şi adrese prin care s-au solicitat precizări
suplimentare privind acordarea dreptul de semnătură. Contestațiile au primit răspuns negativ
din partea CS-RUR.
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Specialiştii atestaţi în 2014 (40+13) provin din 16 județe și din municipiul Bucureşti
(16+8). Municipiul București cuprinde cca. 50% din totalul specialiștilor atestați sau cărora li
s-a acordat extinderea dreptului de semnătură. Un număr mai mare de specialiști (16) provin
din regiunile Vest și Nord-vest. Din regiunea Sud provin 6 specialiști, iar din regiunile Sudest, Centru și Nord-est câte 2. Din regiunea Sud-vest, provine un singur specialist.
Deși cifra specialiștilor cu drept de semnătură se apropie de 2000, rămân judeţe în
care numărul total al specialiştilor cu drept de semnătură nu depăşeşte cifra 10 (BistriţaNăsăud, Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Vaslui,
Vrancea).
Atestarea dreptului de semnătură pentru candidații proveniți din regiunile în care
funcţionează Birouri Teritoriale ale Registrului Urbaniștilor din România a fost condiționată,
conform Hotărârii nr. 26 din septembrie 2006 a Consiliului Superior, de existența avizului
favorabil al acestora.
Activitatea comisiei este prezentata pe larg in „Raportul privind activitatea comisiei
de examinare a Registrului Urbanistilor din Romania în 2014”.
Activitatea Comisiei profesionale. NU AM PRIMIT RAPORTUL COMISIEI,
desi prin e-mail-ul trimis pe 06.01.2015 termenul de transmitere a acestuia in vederea
includerii lui si in prezentul raport a fost stabilit la 20 ianuarie 2015!
Master Timisoara?
In cursul anului 2014 la sediul central al RUR au avut loc mai multe intalniri dedicate
elaborarii propunerilor de modificare a Regulamentului referitor la organizarea şi
functionarea Registrului Urbaniştilor din România. Propunerea finala a fost transmisa
cabinetului de avocatura care asigura consultanta juridica a RUR pentru verificare si
completare. Au fost implicati mai ales reprezentanti ai UAUIM, dar si alti specialisti cu drept
de semnatura, membrii ai Consiliului Superior.
A fost intocmit si aprobat Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
examenului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specializarea
urbanism si amenajarea teritoriului. Am solicitat Ministerului Justitiei divizarea specializarii
urbanism si amenajarea teritoriului in doua specializari diferite, respectiv in urbanism si
amenajarea teritoriului, la organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si
extrajudiciara. In raspuns ni s-au cerut argumentele si ratiunea care au stat la baza solicitarii
noastre. A fost propusa si aprobata organizarea in luna martie 2015 a primului examen,
precum si bibliografia stabilita.
D-na arh. Ileana TUREANU a intocmit Regulamentul – cadru pentru organizarea si
desfasurarea concursurilor de solutii in domeniul urbanismului, peisagisticii si amenajarii
teritoriului, avand la baza ”Legislatia Europeana privind Achizitiile Publice si Serviciile de
Arhitectura”, partea a III-a, ”Recomandari pentru concursuri de arhitectura”, adoptat de
Adunarea Generala a Consiliului European al Arhitectilor, 24-25 aprilie 2014 si a fost
transmis, in luna iulie 2015, la OAR spre consultare, asa cum prevede Legea nr. 190/2013 /
26.06.2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Dupa solicitari repetate si asteptare zadarnica a raspunsului de la OAR, in sedinta Consiliului
Superior din decembrie 2014, regulamentul s-a considerat aprobat si postat pe site-ul
www.rur.ro.
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Au fost intocmite si aprobate „Ghidul orientativ de ocupare a terenurilor pentru zone
functionale” - martie 2014 si „Recomandari, rezultate in urma analizarii unor bune practici,
pentru dimensionarea dotarilor necesare in echiparea teritoriului urban” - august 2014,
ambele elaborate de un colectiv de specialisti RUR, sub coordonarea d-l. arh. Crisan Victor
POPESCU. Postate pe site-ul www.rur.ro, au devenit instrumente orientative de lucru pentru
specialistii urbanisti.
- Şi în anul 2014 Registrului Urbaniştilor din România a fost implicat în acţiuni legate de
utilizarea sistemului IMI şi anume: a participat, ca utilizator, prin reprezentantele sale, d-na
arh. Liliana Elza PETRISOR- director executiv si d-na ing. Anca URDA, consilier la
Secretariatul RUR, la vizita de lucru care a avut loc in perioada 17-22 februarie 2014,
activitate desfasurata in cadrul proiectului strategic „Rețeaua Autorităţilor Competente pentru
Calificările
Profesionale
din
România
IMI
PQ
NET”
(cod
contract
POSDRU/93/3.3/S/53132), proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de catre
Ministerul Educatiei Nationale, ocazie cu care au avut o intalnire cu reprezentantii Asociatiei
Urbanistilor Portughezi. Aceleasi utilizatoare au reprezentat RUR si la conferinta de
inchidere a proiectului, din 27 februarie 2014, ca si la Atelierul de lucru „Crearea si
consolidarea retelei IMI S NET pentru servicii in Romania” (Cod contract POSDRU
/64/3.3/S/32412), unde a participat si d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU,
Presedinte RUR. 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 RUR cu greu poate face faţă.
- Toate propunerile de regulamente au fost discutate, pe parcursul elaborării, cu
cabinetul de avocatură care asigură asistența juridică și postate pe site-ul www.rur.ro, în
vederea însuşirii şi completării de către specialiştii cu drept de semnătură dobândit la
Registrul Urbaniştilor din România.
Activitatea Comisiei de disciplină.
In anul 2014, activitatea Comisiilor de disciplina s-a axat pe rezolvarea sesizărilor
privind probleme de disciplina ale specialiștilor atestați RUR.
Comisia centrală de disciplină nu a avut de rezolvat nici un caz disciplinar în anul 2014.
Comisia Teritoriala Sud Subregiunea S2 are în rezolvare, din anul 2013, un caz privind
întocmirea unui PUD în municipiul Giurgiu. Aceasta nu s-a implicat în rezolvarea cazului,
cazul este fără o soluție fermă până în acest moment.
Comisia Teritoriala de Disciplina Bucuresti – Ilfov a avut cele mai multe cazuri, in numar
de trei (semnarea unei documentatii PUZ fara a avea competenta necesara si doua reclamatii
privind acelasi specialist, ambele dovedindu-se a fi nefondate).
Comisia Teritoriala Sud Subregiunea S1 are în lucru o sesizare.
Comisia Teritoriala Vest a verificat o sesizare privind o semnătura de complezență, sesizare
ce s-a dovedit a fi neîntemeiată.
Secretariatul comisiilor de disciplină a avut în vedere, pe lânga raspunsurile la cele 16
sesizări primite, suținerea comisiei de examinare la lămurirea unor probleme privind
semnături de complezență sau achitarea tarifelor RUR. Toate sesesizările au fost
neîntemeiate, majoritatea referindu-se la activitatea autorităților locale, doar 4 din acestea au
avut referiri neîtemeiate la activitatea specialiștilor atestați RUR.
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In urma experienței adunate din activitatea comisiilor de disciplină, s-a constat ca
procedura de cercetare disciplinară este greoaie pentru membrii comisiilor din teritoriu.
Chiar daca, aparent, Secretarul Comisiei centrale de disciplina- d-na arh. Aurora
JELEA, a avut o activitate mai redusa, pe toata durata anului 2014, desi are program part
time, s-a implicat in editarea tuturor propunerilor de regulamente si ghiduri, precum si in
activitatea de secretariat, unde numarul angajatilor este deficitar.
Activitatea comisiei este prezentata pe larg in „RAPORTUL DE ACTIVITATE A
COMISIILOR DE DISCIPLINA IN ANUL 2014”.
Activitatea Birourilor teritoriale.
În conformitate cu prevederile CAPITOLULUI II din O.U.G. nr. 34/2009, cu privire la
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, acţiunea
de constituire de noi birouri teritoriale în alte regiuni de dezvoltare, s-a amânat în continuare.
In sedinta Consiliului Superior din luna noiembrie 2014 vederea imbunatatirii
activitatii din domeniu, 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, dintre care 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 Arhitectilor din Romania, filiala locala, cu care va
functiona in acelasi spatiu. In acest sens s-a facut propunerea, care a fost aprobata, ca
incepand cu ianuarie 2015 d-na arh. Eugenia MARGINEANU- sa indeplineasca functia de
Coordonator regional RUR pentru Regiunea de Dezvoltare Centru (incluzand jud. Mures,
Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Alba)- cu sediul la Alba Iulia, subordonata Biroului
teritorial Nord-Vest, Cluj.
Activitatea birourilor teritoriale constă în asigurarea reprezentării Registrului
Urbaniştilor din România în relaţiile din teritoriul arondat, transpunerea în teritoriul arondat a
hotărârilor Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, coordonarea întregii
activităţi a Registrului Urbaniştilor din România în judeţele componente ale regiunii de
dezvoltare, în susţinerea activităţii profesionale a specialiştilor cu drept de semnătură, în
sprijinirea activităţii administraţiei publice locale în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului, în analizarea dosarelor depuse în vederea dobândirii dreptului de semnătură şi
emiterea avizului favorabil în vederea analizării acestora de către Comisia de examinare, în
deplasări în teritoriu, având ca scop întâlniri cu reprezentanţii administraţiei locale (preşedinţi
de consiliu judeţean, primari, arhitecţi şefi), specialişti din domeniu, pentru urmărirea
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, a situaţiei achitării tarifului de
exercitare a dreptului de semnătură (sarcina precizata inca din 2013, reprecizata in sedinta
Consiliului Superior din luna aprilie 2014, dar slab indeplinita), etc. De asemenea, se constata
aceeasi deficienta in repartizarea specialistilor cu drept de semnatura in toate judetele tarii,
ceea ce denota o insuficienta implicare a Birourilor teritoriale in atragerea potentialilor
specialisti candidati la dobandirea dreptului de semnatura.
Activitatea birourilor teritoriale se regăseşte in rapoartele intocmite individual de
fiecare birou si coordonator regional.
 Reprezentarea Registrului Urbaniştilor din România la reuniunile şi acţiunile
organizate de către Consiliului European al Urbaniştilor (ECTP-CEU).
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D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Presedinte RUR, a participat la
intalnirea de toamna a ECPT-CEU- Berlin, 14-21 octombrie 2014. In cadrul discutiilor au
fost recunoscute cateva initiative RUR referitor la problematica tinerilor urbanisti- legat de
profesie. 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.
Aşa cum ne-a obişnuit, pe parcursul anului 2012, ECTP-CEU a transmis mai multe
solicitări cuprinzând chestionare, răspunsuri legate de diverse studii intocmite de asociaţie,
privind exercitarea profesiei, recunoaşterea mutuală a calificărilor din domeniu in Europa, în
care Registrul Urbaniştilor din România s-a implicat de fiecare dată.
 Cooperare şi parteneriat cu instituţii publice sau cu alte persoane juridice care
îsi desfaşoară activitatea în domeniul amenajarii teritoriului şi al urbanismului.
- 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;in luna martie 2014 si s-a stabilit continuarea colaborarii.
S-a solicitat la ANFP o intalnire pentru clarificari legate de functia arhitectului sef.
Referitor la mentinerea in functie a arhitectilor sefi care nu indeplinesc conditiile prevazute la
Art. 361 din Legea nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru
organizarea cursurilor de formare profesionala continua de specialitate, Comisia profesionala
a prezentat deja curricula minimala a cursurilor. In ziua de 14 mai 2014 a avut loc la sediul
ANFP intalnirea solicitata de catre RUR, legata de angajarea arhitectilor sefi si prevederile in
acest sens ale Legii nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul. Din partea ANFP au fost prezenti, in afara Presedintelui si a
Vicepresedintelui, specialisti din principalele structuri (directia juridica, formare profesionala
continua, etc.). Concluziile intalnirii: organizarea concursului de angajare pe post este legal in
sarcina administratiei locale, ne-au facut propunerea de a include in comisia de examen si un
reprezentant RUR, noi le-am oferit o curricula minimala. Reprezentantii ANFP sunt unitate
de executie, nu de decizie si vor intocmi o minuta referitoare la intalnirea noastra, pe care o
vor transmite sefilor ierarhici, adica MDRAP, iar concluzia finala este ca ne vom mai intalni
sa stabilim pasii de urmat.
In ziua de 12 iunie 2014 la sediul ANC a avut loc intalnirea dintre reprezentantii
agentiei (Presedinte si persoane din conducere) si reprezentantii RUR (la nivel de Presedinte,
Director executiv, Presedinte comisie profesionala si avocat). Discutiile, foarte consistente,
au avut ca tema principala programul de formare profesionala continua si obligatiile legale ce
revin RUR in formarea arhitectilor sefi. Informarea a fost binevenita pentru ambele parti si va
fi continuata in sensul colaborarii in autorizarea entitatilor de formare, in domeniul
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amenajarii teritoriului si urbanismului. S-a convenit si asupra necesitatii unei intalniri comune
RUR-ANC-ANFP.
In sedinta lunii mai 2014 a fost analizat si comentat „Ordinul MINISTERULUI
SANATATII nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei”, mentionandu-se necesitatea modificarii
Regulamentului General de Urbanism tinand cont de aceste observatii.
RUR a nominalizat, la solicitarea administrațiilor publice locale, reprezentanți în
comisiile de specialisti in domeniul urbanismului conform prevederilor art. 11, alin. 3, lit. b)
din Legea nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate. De
asemeni au fost nominalizari reprezentanti RUR in CTATU.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, a participat și în 2014 la
ședințele Comisiei de avizare de la MDRAP ca reprezentant RUR.


Economic.

- S-a urmărit reducerea tuturor cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România în raport de încasări.
In luna octombrie, prin studiul “Evaluarea personalului angajat RUR in vederea
optimizarii activitatii si a reducerii cheltuielilor”, d-na Director Executiv – arh. Liliana Elza
PETRISOR, pe baza analizarii activitatii salariatilor RUR, care isi desfasoara activitatea
full/part-time in Secretariatul general, compartimentul contabilitate, birouri teritoriale, pe
baza fiselor personale intocmite de angajati si pe baza rezultatelor constatate, a prezentat
STRATEGIA SI PROGRAMUL DE MASURI rezultate prin ANALIZA SWOT. Materialele
intocmite au fost postate pe site-ul www.rur.ro. S-a reluat propunerea întocmirii unui audit al
întregii activităţi contabile a RUR-ului, propunere aprobata, d-na contabil sef Calipi-Adriana
PILU fiind desemnata sa se documenteze in vederea realizarii acestui obiectiv.
Inca din luna iulie, prin aparitia Ordinul MF nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice
autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
activităţilor finanţate integral din venituri proprii, intreaga contabilitate a institutiilor publice
a fost complet schimbata, compartimentul Contabilitate al RUR-ului fiind inca de atunci, in
prezent procesul nefiind finalizat, intr-o activitate extrem de laborioasa.
Intrucat problema Achizitiilor publice este primordiala pentru institutiile publice, s-a
hotarat ca d-na econ. Laura ENACHE-RUSU, angajata a compartimentului Contabilitate
RUR sa se ocupe de acest capitol, in acest sens trasandu-i-se sarcina de a absolvi un curs de
specializare in domeniu.
Referitor la activitatea Comisiei de cenzori, Directorul executiv a mentionat in mai
multe randuri insuficienta colaborare cu Comisia de cenzori. De altfel, nici solicitarea
Directorului executiv din 06.01.2015, transmisa prin Contabilul sef RUR, de a ne remite
Raportul lor anual pana la data de 20 februarie, a ramas neonorata.
- Situaţia economică la 31 decembrie 2014 este prezentată în Raportul contabiluluişef. De asemeni este prezentat și Raportul Comisiei de cenzori.
 Activităţi de promovare ale Registrului Urbaniştilor din România prin imagine
şi comunicare.
Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- Membrii desemnati ai RUR au participat la sedinta Comisiei Nationale de Dezvoltare
Teritoriala care a avut loc vineri 21 martie 2015 la sediul MDRAP.
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In urma întâlnirii organizate de Ziua Mondială a Urbanismului, 8 noiembrie 2014,
asociațiile și organizațiile profesionale participante - Asociația Profesională a Urbaniștilor din
România, Registrul Urbaniștilor din România şi Uniunea Arhitecților din România – au
întocmit şi au semnat o „Declarație privind provocările globale și locale ale planificării
spațiale și apel la acțiune“ prin care doresc să atragă atenția opiniei publice și autorităților
asupra nevoii de acțiune publică atent planificată, pentru asigurarea calității mediului
construit și natural în România și, implicit, pentru un cadru de viață sănătos și durabil. In
acest sens, semnatarii declaraţiei vor continua să invite la dialog actorii implicați în
dezvoltarea urbană și teritorială și să susțină activități în acest sens, cu atât mai mult cu cât
anul 2015 este unul foarte important din perspectiva pregătirii Conferinței Habitat III pentru
Locuire și Dezvoltare Urbană Durabilă, în anul 2016 are ca temă principală implementarea
Noii Agende Urbane şi cu atât mai necesar acum, la începutul noii perioade de programare a
Uniunii Europene – 2014-2020 – când oportunitatea finanțărilor sporite pentru dezvoltare
urbană, rurală și teritorială este evidentă.
- Participarea specialistilor cu drept de semnatura la editia a XIV a Conferintei
Nationale URBAN CONCEPT- dezvoltare urbana moderna cu tema „Teritoriu, Oras,
Arhitectura, si Noutati legislative”, desfasurata la Sinaia, in perioada 13-15 martie 2014,
organizata cu suportul AASJ, a UAR-Filiala Iasi si a Biroului teritorial N-E RUR. D-l. prof.
univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Presedinte RUR a avut o interventie, expunand
probleme de actualitate impuse in plan profesional.
Participarea specialistilor cu drept de semnatura la editia a VII a Conferintei de cercetare in
constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala avand ca
tema: Competitivitatea durabila”, organizata de INCD URBAN INCERC, in ziua de 9 mai
2014, eveniment la care RUR a fost partener media. In afara lucrarilor prezentate in
conferinta, a fost organizata si o „Masa rotunda privind cercetarea dedicata problematicii
regionalizarii Romaniei”, unde moderator a fost d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOS, iar
specialistii RUR prof. dr. arh. Alexandru SANDU, conf. univ. dr. arh. Catalin SARBU, conf.
univ. dr. arh. Petru GHEORGHIU si lector univ. dr. geograf Bogdan SUDITU au participat
cu interventii. La eveniment RUR a fost partener media. La data de 3 octombrie 2014, tot la
INCD URBAN INCERC specialistii nostri au participat la cea de-a opta ediţie a Conferinţei
de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială având ca temă „Dezvoltarea durabilă a mediului construit – de la viziune la
realitate”, RUR, de asemenea , fiind partener media.
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a participat in ziua de 24 iulie 2014 la
MDRAP la la sedinta publica de dezbatere a proiectului de ordin pentru aprobarea Normelor
de aplicare ale Legii nr. 350/2001, in ziua de 12 septembrie 2014 la MDRAP la discutiile
asupra propunerii de modificare ale Legii nr. 351/2001 de aprobare a sectiunii IV PATNReteaua de localitati. De asemeni a participat la MDRAP la sedintele CNDT din data de 17
iulie (pentru Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei), si in data de 19 august 2014. La
invitatia Ambasadei Olandei, in data de 25 septembrie 2014 d-l. lector univ. dr. ecolog, dr.
geograf Alexandru Ionut PETRISOR a participat in numele RUR la prezentarea Proiectului
„Orasul Verde”.
Bienala Nationale de Arhitectura as-a desfasurat la Bucuresti, in periada 15-30 octombrie
2014. Publicatia URBANISMUL-serie noua a participat la bienala ca partener media.
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.
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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 CEUECTP, nu a putut participa la finala, dar a emis un comunicat postat pe site-ul www.rur.ro.
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.
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a participat in ziua de 24 iulie
2014- raspuns la solicitarea Comisiei Europene de inregistrare a profesiei in RegProf,
inclusiv completarea tuturor informatiilor si testelor aferente (de evaluare, transparenta,
proportionalitate, etc), obligatie asumata de de statul roman in baza Directivei 2005/36/CE.
Profesia face parte dintre cele 6 preselectate pentru clusterul 2. Intrucat in propunerea de
reglementare venita de la CE nu exista cea de urbanist, ci numai de arhitect, cu precizarea ca
acesta poate lucra si ca town planner sau country planner, RUR s-a adresat Centrului National
de Echivalare si Recunoastere a Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei Nationale sa
ridice acesta problema a incadrarii profesiei de urbanist in cadrul CE. Nu am primit raspuns,
am revenit cu solicitarea si a fost sesizat si CEU-ECTP, cu ocazia adunarii generale de
toamna din 17-21 octombrie 2014.
- IMIPQNET a intocmit si distribuit Autoritatilor Competente (printre care si RUR) 30 de
Ghiduri de certificare si recunoastere a profesiilor.
a fost primita o solicitare de la ECTP-CEU referitoare la cunoasterea unor studii de caz
privind reconversia de baze militare existente in Europa, informatii necesare unor specialisti
din SUA. RUR a recomandat sa se ia legatura cu INCD-URBAN-INCERC care in 2010 a
facut parte din echipa transeuropeana care a realizat proiectul FATE- Reabilitarea bazelor
militare dezafectate si transformarea lor in centre de sprijin pentru afaceri sau in incubatoare
de afaceri”.
- a fost primita o solicitare de la ECTP-CEU de a deveni parteneri in proiectul european
SPECIAL, privind proiectarea si elabolarea de solutii energetice durabile, solicitare transmisa
de asemenea catre INCD-URBAN-INCERC.
- tot la solicitarea ECTP-CEU am intocmit un raport privind diseminarea si
implementarea Cartei urbanismului european.
Publicaţii.
In luna februarie 2014 s-a desfasurat concursului de ocupare a postului de Secretar
General de Redactie al publicatiei URBANISMUL-serie noua, post vacantat prin plecarea dlui politolog Adrian ABRUDAN. D-na arh Daniela PUIA a fost angajata cu Contract prestari
servicii. Activitatea doamnei PUIA s-a dovedit a fi foarte sustinuta, fapt ce a dus la
imbunatatirea substantiala a situatiei departamentului Publicatii.
-

În anul 2014 echipa redacţională a revistei ”URBANISMUL-SERIE NOUĂ” şi-a canalizat
activitate pe două direcţii: în primul rând, realizarea unui conţinut de cea mai bună calitate pentru
numerele revistei şi traducerea și editarea în limba română a Cartei Urbanismului European; în al
doilea rând, desfăşurarea de activităţi de promovare a produselor Registrului Urbaniştilor din
România în cadrul conferinţelor, expoziţiilor, concursurilor şi al altor evenimente având legătură cu
domeniul urbanismului din ţară şi străinătate. Este de menţionat faptul că revista ”URBANISMULSERIE NOUĂ” este în acest moment produsul cel mai vizibil al Registrului Urbaniştilor din
România. Carta Urbanismului European, tiparita in tiraj de 500 ex. si postata si pe site-ul

www.rur.ro, a fost transmisa unor institutii si autoritati centrale si locale (universitatilor cu
facultati in domeniu, agentiilor de dezvoltare, bibliotecilor nationale, unor ministere cu
implicare in domeniu, consiliilor judetene, etc). Catre consiliile judetene au fost transmise de
10

catre Birourile teritoriale, din pacate la unele judete, mai ales din Regiunea Centru de
Dezvoltare ele nu au ajuns.
Din punct de vedere redacţional, revista a publicat în acest an si numărul 16-17/2014,
”Parcelări și extinderi de orașe”.
Dintre evenimentele publice cele mai importante la care revista ”URBANISMUL-SERIE
NOUĂ” a participat sau în organizarea cărora a fost implicată în anul 2014, enumerăm:
1. Expoziția – concurs organizată în cadrul BNA 2014
Revistei ’’Urbanismul – Serie nouă’’ i-a fost acordată o nominalizare în cadrul concursului
de proiecte organizat de BNA 2014, secțiunea Publicații.
2. Concursul de fotografie ’’Spațiul public – identitate, spațialitate, percepție’’
Revista ’’Urbanismul – Serie nouă’’ a organizat un concurs de fotografie cu tema ’’Spațiul
public – identitate, spațialitate, percepție’’, desfășurat în perioada 14 august – 23 septembrie
2014
Premiile concursului au fost acordate în cadrul manifestării din 20 octombrie a.c., ’’Imaginea
spațiului public’’, organizate de către Revista ’’Urbanismul – Serie nouă’’ în cadrul BNA
2014.
Cele mai bune fotografii au fost expuse în sala Clubului Țăranului, Muzeul Țăranului Român,
în cadrul manifestării din 22 octombrie 2014., ’’Vă plac spațiile publice’’, organizate de către
Revistă.
3. Conferința ’’Vă plac spațiile publice?’’
Revista ’’Urbanismul – Serie nouă’’ a organizat în cadrul BNA 2014, conferința ’’Vă plac
spațiile publice’’ care s-a desfășurat în 22 octombrie 2014 la Clubul Țăranului, Muzeul
Țăranului Român,
Lucrările Conferinței au fost publicate în numărul 18/2014 al revistei ’’Urbanismul – Serie
nouă’’, alături de cele mai bune fotografii ale concursului de fotografie organizat ’’Spațiul
public – identitate, spațialitate, percepție’’.
La nivel naţional, revista şi cărţile editate în cadrul Bibliotecii Urbanismul – Serie nouă sunt
comercializate prin sediile RUR din Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi şi comenzi directe. În
Bucureşti, acestea sunt comercializate la sediul R.U.R., și în librăriile Editurii UAUIM și
Muzeului Municipiului București. De asemenea, revistele şi cărţile editate de R.U.R. sunt
distribuite către instituţiile de învăţământ prin bibliotecile celor mai importante centre
universitare din domeniu din ţară, inclusiv UAUIM. Sediile RUR din ţară primesc un număr
de 20 de exemplare din fiecare număr pentru a le oferi bibliotecilor şi instituţiilor importante
din oraşele respective.
Consiliul Superior a aprobat solicitarea AAUPR de a le dona un set din revistele si
cartile disponibile publicate in URBANISMUL-serie noua.
Prin intermediul d-nei arh. Anca Ileana GINAVAR MDRAP, care gestionează
proiectul “Consolidarea capacitătii de planificare spatiala, preconditie pentru dezvoltarea
urbana”, proiect ce are ca obiectiv sprijinirea dezvoltarii unui sistem integrat si armonizat de
planificare in Romania, in vederea unei dezvoltari teritoriale si urbane durabile si integrate si
a corelarii politicilor publice de investitii, RUR a donat 20 exemplare din diverse numere ale
publicatiei URBANISMUL- serie noua care au fost oferite in cadrul vizitei de lucru
la Ministerul Federal al Transporturilor, Constructiilor şi Dezvoltării Urbane (Berlin), la
Primaria din Leipzig si Primaria din orasul Halle, unde s-a discutat despre legislatia si
practicile din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului si dezvoltarea si implementarea
de proiecte urbane integrate.
S-a propus si aprobat incheierea unui ACORD DE PARTENERIAT intre RUR
si UFAR (Uniunea Femeilor Arhitect din Romania) pentru realizarea proiectului editorial
„Orase vechi si noul urbanism”- Gustavo Giovannoni-1931.
Ca urmare a expedierii catre ECTP-CEU a nr. 14-15 al acestei publicatii, care
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a avut ca tema „Educatie in urbanism si amenajarea teritoriului”, am primit, de la d-na arh.
Dominique LANCRENON- Secretar General, un mesaj elogios la adresa tematicii si calitatii
revistei.
Publicaţia se mai transmite la biblioteci şi la schimb cu alte publicaţii.
A fost onorata solicitarea d-l. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR, de
donatie de numere disponibile din publicatia „URBANISMUL serie noua”pentru Atelierul
de Urbanism de la UAUIM.


Probleme şi priorităţi.
Pentru anul 2015 s-au identificat următoarele probleme şi priorităţi:
În plan organizatoric:

- reluarea înfiinţării birourilor teritoriale, după abrogarea O.U.G. nr. 34/2009, cu
privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar- fiscale.
- completarea Secretariatului prin cooptarea unui consilier, post vacant din ianuarie
2010.
În plan profesional:
- Finalizarea Regulamentului referitor la organizarea şi functionarea Registrului
Urbaniştilor din România şi a Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură
pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, obtinerea avizului
autoritatii publice centrale care are in coordonare domeniul amenajarii teritoriului si
urbanismul si publicarea lui in MO.
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.
- A fost formulată propunerea de realizare a unei broşuri cu prezentarea profesiei de
urbanist, a calificărilor în domeniu, şi o alta cu prezentarea Registrului Urbaniştilor din
România. Propunerea a fost aprobată în totalitate, încă din 2012.
- organizarea cursurilor de formare profesională continuă pentru arhitecţii-şefi care nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 361 din Legea nr. 350/2010 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea atestării
acestora;
- definitivarea Codului deontologic al profesiei de urbanist;
- realizarea unui repertoar privind categoriile de drepturi de semnatura;
- propuneri pentru COR;
- realizarea criticii de urbanism prin publicaţii de specialitate;
- integrarea în totalitate a legislaţiei româneşti în domeniu (legi, hotărâri, norme,
metodologii), în legislaţia şi practica europeană;
- organizarea şi demararea „PROGRAMULUI NAŢIONAL DE FORMARE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ”;
- organizarea examenelor in vederea obtinerii calităţii de expert tehnic extrajudiciar în
domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului;
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- atestarea specialiştilor din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului;
- consolidarea relaţiei dintre Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România şi
Registrul Urbaniştilor din România;
- colaborarea cu OAR şi UAR, organizarea de evenimente comune;
- studierea posibilităţii de asigurare profesională a specialiştilor înscrişi în Registrul
Urbaniştilor din România, iniţiată de către Consiliul Superior încă din anul 2005;
- acordarea de premii anuale: premiul Registrului Urbaniştilor din România, premiul
absolvenţilor Facultăţii de urbanism, premii pentru realizarea documentaţiilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului şi pentru publicaţii din domeniu semnificative, deziderat introdus încă
din 2013, etc.;
- marcarea a 10 ani de la infiintarea RUR;
- organizarea concursurilor de urbanism naţionale şi internaţionale;
- organizarea de expoziţii de specialitate;
- perfecţionarea şi formarea continuă- conferinţe, seminarii, ateliere- iniţierea de
programe de specializare şi perfecţionare continuă;
- organizarea de conferinţe;
- seminarii şi ateliere pe probleme specifice.
În planul activităţilor de promovare ale Registrului Urbaniştilor din România
prin imagine şi comunicare:
- stabilirea de convenţii de cooperare bilaterală sau multilaterală cu organizaţii
similare de peste hotare;
- participarea susţinută la reuniunile şi acţiunile C.E.U.;
Publicaţii:
- continuarea editării publicaţiei de specialitate „URBANISMUL- serie nouă” şi a
Bibliotecii URBANISMUL- serie nouă.
În plan economic:
- încasarea tarifelor pentru exercitarea dreptului de semnătură;
- realizarea de activităţi cu caracter economic al căror profit să fie utilizat pentru
îndeplinirea atribuţiilor ce revin Registrului Urbaniştilor din România.
- orice activitate de elaborare norme, reglementari, etc., in mod special daca este
retribuita, trebuie sa aiba ca finalitate un material concret, care sa poata fi valorificat,
propunere facuta de d-l Presedinte RUR inca din sedinta Consiliului Superior a lunii ianuarie
2014.
- solicitarea Directorului executiv, încă din anul 2012, reiterata repetat de către d-na
drd. arh Anca Ileana GINAVAR, de a se realiza un audit intern al activităţii contabile a
Registrului Urbaniştilor din România, precum și întocmirea de norme de audit intern pentru
stabilirea eligibilităţii cheltuielilor.
- realizarea unui cenzoriat real si profesionist al RUR.
În încheiere, doresc să mulţumesc atât colegilor din Secretariat, cât şi celor din
birourile teritoriale, inclusiv d-rei drd. Daniela PUIA, Secretarul general de redacţie al
revistei, care, fiecare după puterile lui, prin seriozitate şi spirit de echipă, au făcut ca
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activitatea noastră să se ridice cât mai aproape de nivelul de exigenţă solicitat. Am speranţa
ca în anul ce vine calitatea activitatăţii noastre să crească şi să se întărească spiritul de echipă
prin integrarea celor care nu au reuşit încă să o facă și că în sfârșit toți vor înțelege ca
rezultatele dorite se vor obține și prin respectarea programului obligatoriu de lucru.
În numele Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România, mulţumesc tuturor
membrilor Consiliului Superior şi instituţiilor constituiente care au manifestat întreaga
disponibilitate în a ne ajuta şi susţine în activitatea noastră.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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