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COMUNICAT

La data de 28 aprilie 2011, 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, preşedinţii de comisii şi
reprezentanţii birourilor teritoriale.
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Au fost prezenţi următorii:
prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România
prof. univ. dr. arh. Emil Barbu POPESCU- membru titular Consiliu Superior
prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular Consiliu Superior
arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular Consiliu Superior
dr. geograf Bogdan SUDITU- membru titular Consiliu Superior
lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisie de examinare
conf. univ. dr. arh. Cătălin Niculae SÂRBU- membru titular Consiliu Superior
arh. Mirela DIDĂ- membru titular Consiliu Superior
conf. dr. arh. Monica RADULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt al Registrului Urbaniştilor din România
expert cont. Mihail POPESCU- Preşedintele Comisiei de cenzori
stud. Matei Radu COCHECI- invitat, reprezentant al studenţilor urbanişti

D-nii arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ, membru titular Consiliu Superior şi Gheorghe Ştefan
ELKAN, Preşedintele delegat al Comisiei de disciplină, au anunţat că nu pot participa la şedinţă,
fiind plecaţi din ţară.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Constituirea Comisiilor de specialitate ale Registrului Urbaniştilor din România
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.
Preşedinţii de comisii, validaţi de Consiliul Superior în şedinţa sa din 31 martie a.c., au
prezentat propunerile de componenţă a comisiilor.
2.- Prezentarea comisiilor, propuneri de organizare şi funcţionare:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedintele comisiei, a prezentat
componenţa comisiei, conform nominalizarilor prevăzute la Art. 31 din Regulamentul privind
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dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism.
- Consiliul Superior al Registrul Urbaniştilor din România a nominalizat:

- membrii titulari:
- d-l. dr. arh. Gabriel PASCARIU- lector univ. Facultatea de Urbanism
U.A.U.I.M.- Preşedinte comisie;
- d-na dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- Preşedinte Asociaţia Arhitecţilor Şefi
de Municipii din România- Preşedinte delegat;
- d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ, Universitatea Bucureşti;
- d-na ing. Mariana DOROBANŢU- I.N.C.D.C.U.D.T.D.- URBAN-INCERC;
- membru supleant: d-na urb. Dora ALEXA-MORCOV;
- autoritatea publică centrală care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului (M.D.R.T.) a nominalizat:
- membrii titulari:
- d-na arh. Mirela DIDĂ- Preşedinte Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din
România;
- d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE- I.N.C.D.- URBAN-INCERC;
- membru supleant: d-l. arh. Eugen PĂNESCU- Planwerk Cluj-Napoca.
- Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion MINCU”:
- membrii titulari:
- d-na dr. arh. Cerasella CRĂCIUN- conf. univ. Facultatea de Urbanism;
-d-l. dr. arh. Georgică MITRACHE- conf. univ. Facultatea de Arhitectură;
- membru supleant: d-l. drd. arh. Claudiu RUNCEANU- lector univ. Facultatea de
Urbanism.
Consiliul Superior a aprobat propunerea ca d-na urb. Dora ALEXA-MORCOV să facă
parte din comisie, deşi nu îndeplineşte în totalitate prevederea vechimii în profesie de minimum
10 ani, dat fiind faptul ca face parte din prima serie de urbanişti ( 2003) şi are o bogată
experienţă profesională, pînă de curând fiind angajată la I.N.C.D.- URBAN-INCERC, unde a
fost implicată în elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, o perioadă de
timp având funcţie de conducere.
A fost acceptată propunerea ca în cursul lunii mai, înainte de şedinţa Consiliului
Superior, să aibă loc o întâlnire a tuturor membrilor comisiei, în vederea stabilirii unui plan de
activităţi şi de pregătire a examenului şi interviului în vederea dobândirii dreptului de semnătură,
ce vor fi organizate în luna iunie a.c.
o Comisia profesională
D-na conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU, Preşedintele comisiei, a prezentat
propuneri de componenţă a subcomisiilor.
Consiliul Superior a aprobat propunerea ca d-na urb. Andreea POPA, asistent universitar
la Facultatea de Urbanism din U.A.U.I.M. să facă parte din comisie, deşi nu îndeplineşte în
totalitate prevederea vechimii în profesie de minimum 10 ani, dat fiind faptul ca face parte din
prima serie de urbanişti ( 2003) şi are o bogată experienţă profesională (a fost angajată la
I.N.C.D.- URBAN-INCERC, unde a fost implicată în elaborarea documentaţiilor de amenajarea
teritoriului şi urbanism), fiind în aceeaşi situaţie cu d-na urb. Dora ALEXA-MORCOV, membră
a Comisiei de examinare.
Au fost discuţii legate de numărul subcomisiilor, de necesitatea descentralizării Comisiei
Naţionale pe anumite zone, nu pe subcomisii, de organizare a unor grupuri de lucru cu specialişti
care să preia din responsabilitate. Informaţiile vor fi transmise şi prelucrate apoi la nivelul
Comisiei Naţionale.
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Propunerile vor fi selectate şi incluse ca amendamente la regulamentul existent al
comisiei.
A fost acceptată propunerea ca în cursul lunii mai, înainte de şedinţa Consiliului
Superior, să aibă loc o întâlnire a tuturor membrilor comisiei.
În şedinţă următoare a Consiliului Superior vor fi prezentate aceste amendamente şi
propuneri.
o Comisia de disciplină.
D-l arh. Crişan Victor POPESCU, preşedintele comisiei, a prezentat propunerile de
componenţă a Comisiei centrale şi Comisiilor teritoriale constituite pe baza consultării
vechiului preşedinte al comisiei (actual preşedinte delegat), d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN,
cu reprezentanţii celor trei Birouri teritoriale.
Consiliul Superior a aprobat următoarea componenţă a Comisiei centrale de disciplină:
Preşedinte: d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Bucureşti;
Preşedinte delegat: d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- Cluj-Napoca;
Membrii:
D-na Ileana TUREANU- Bucureşti;
D-l. arh. Bogdan BOGOESCU- Bucureşti;
D-na arh. Irina POPESCU-CRIVEANU- Bucureşti;
D-l. conf. dr. arh. Radu RADOSLAV, reprezentant al Registrului Urbaniştilor din
România pentru regiunea de dezvoltare Vest, cu biroul situat în municipiul Timişoara;
D-l. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant al Registrului
Urbaniştilor din România pentru regiunea de dezvoltare Nord- Est, cu biroul situat în municipiul
Iaşi.
D-na jurist Virginia Florina NEGRU, Cluj-Napoca, invitat permanent.
În şedinţă următoare a Consiliului Superior va fi prezentată componenţa definitivă a
comisiilor teritoriale.
Consiliul Superior a reamintit faptul că în toate cazurile de reclamaţii sau abateri
semnalate este necesar să fie solicitat punctul de vedere al cabinetului de avocatură care asigură
consultanţa juridică a Registrului Urbaniştilor din România.
o Comisia de cenzori.
D-l. expert contabil Mihail POPESCU, preşedinte, a prezentat componenţa comisiei:
Preşedinte delegat- d-na expert contabil Florenţa Silvia ZAMFIR;
Membru: d-na econ. Mihaela POPESCU.
În conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la organizarea şi functionarea
Registrului Urbaniştilor din România, comisia a efectuat controlul privind modul în care sunt
utilizate resursele Registrului Urbaniştilor din România, constatând că modul în care este
gestionat patrimoniul este corect, că operaţiunile financiare se desfăşoară în condiţiile legii,
conforme cu hotărârile Consiliului Superior şi se înscriu în prevederile bugetului aprobat şi că
bilanţurile contabile au fost legale. Toate acestea au fost consemnate în rapoartele întocmite de
comisie.
3.- Informare privind activitatea birourilor teritoriale.
Reprezentanţii teritoriali ai Registrului Urbaniştilor din România (Iaşi, Cluj-Napoca,
Timişoara) au prezentat activitatea birourilor, care este postată pe site-ul www.rur.ro.
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4.- Implicarea Registrului Urbaniştilor din România în acţiunile de lansare a
proiectului strategic „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale
din România (IMI PQ NET România)” proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
În data de 22 martie şi 21 aprilie a.c., d-nele arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director
executiv şi ing. Anca URDA, consilier în Secretariat, reprezentând Registrul Urbaniştilor din
România ca autoritate competentă pentru profesia de urbanist, au participat la cea de a 23-a
întâlnire a grupului de lucru IMAC-IMI, respectiv la Conferinţa de lansare a proiectului
strategic derulat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat
cu UECNCFPA şi cu Asociaţia „Institutul pentru Politici Sociale”.
Sistemul IMI este un instrument electronic constând într-un sistem de schimb de
informaţii, care permite statelor membre să se angajeze într-o cooperare administrativă mai
eficace în vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind piaţa internă. IMI este destinat să
contribuie la depăşirea unor obstacole practice importante, precum culturi administrative şi de
lucru diferite, limbi diferite şi lipsa unor parteneri clar identificaţi în celelalte state membre.
5.- Activităţi de promovare ale Registrului Urbaniştilor din România.
o În data de 7 mai a.c., la Iaşi, în cadrul Forumului Regional în ConstrucţiiConstructweek-Iaşi, a avut loc Conferinţa de Urbanism în organizarea M.D.R.T., „abplus
events”, Registrul Urbaniştilor din România şi Filiala O.A.R.
Moderator a fost d-l. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant al Registrului
Urbaniştilor din România pentru regiunea de dezvoltare Nord- Est, iar printre cei care au au
susţinut comunicări, dintre specialiştii Registrului Urbaniştilor din România, menţionăm pe d-l.
conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, decan al Facultăţii de urbanism din
U.A.U.I.M., membru al Consiliului Superior, d-na arh. Carmina GHEORGHIŢĂ, d-l. arh.
Constantin GORCEA, etc.
6.- Diverse.
o Membrii Consiliului Superior au primit nr. 9 al revistei „URBANISMUL-serie
nouă”, recent aparut, care are ca tema „Cultura urbană”.
Revista s-a bucurat de aprecieri unanime.
o D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv, a anunţat persoanele din
cadrul Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România, care vor asigura secretariatul
fiecărei comisii:
- Pentru Comisia de examinare- d-na arh. Andreea VASILCA;
- Pentru Comisia Profesională: d-na ing. Anca URDA;
- Pentru Comisia de disciplină: d-l. arh. Bogdan Costin IONESCU.
o Intalnirile membrilor titulari şi supleanţi ai comisiilor centrale vor avea loc, la
sediul central al Registrului Urbaniştilor din România, după cum urmează:
- Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură: joi 10 mai
a.c., la orele 1000.
- Comisia centrală profesională: marţi 17 mai a.c., la orele 1000.
o Consiliul Superior a fost informat cu privire la solicitarea Primăriei Municipiului
Bucureşti de exprimare a unui punct de vedere referitor la oportunitatea organizării unui
concurs de soliţii pentru Actualizare P.U.G. Bucureşti.
o D-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a făcut o scurtă prezentare a
ISOCARP / The International Society of City and Regional Planners, al cărui obiectiv general
este îmbunătăţirea oraşelor şi teritoriilor prin planificare, formare, educaţie, cercetare. La această
societate, urbaniştii se pot înscrie individual sau instituţional, iar beneficiile sunt: acces la
informaţiile dedicate membrilor de pe pag. ISOCARP, newsletter, taxe reduse de participare la
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evenimente, reţea de informaţii şi specialişti, eligibilitate în structurile de conducere, stand
expoziţional la congresele ISOCARP.
o Consiliul Superior a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la sediul
Registrului Urbaniştilor din România, în ziua de 26 mai a.c, la orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR

5

