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COMUNICAT
La data de 25 august 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.
Au fost prezenţi următorii:
prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România
prof. univ. dr. arh Ştefan SCAFA-UDRIŞTE- membru titular Consiliu Superior
prof.univ.dr.geograf Ioan IOANOŞ- membru titular Consiliu Superior
dr. geograf Bogdan SUDITU - membru titular Consiliu Superior
arh. Mirela DIDĂ - membru titular Consiliu Superior
dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular Consiliu Superior
lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisie de examinare
conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
conf. dr. arh. Monica RADULESCU- Preşedintele Comisiei Profesionale
arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt al Registrului Urbaniştilor din România
Şedinţa a fost statutară.
Ordinea de zi a fost următoarea
1.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 28 iulie - 24 august a.c.:
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o D-na conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU, Preşedintele Comisiei
Profesionale , a prezentat activitatea comisiei în perioada parcursă de la ultima şedinţă..
D-na Monica RADULESCU a vorbit despre chestionarul trimis in teritoriu si adresat tuturor
specialistilor cu drept de semnatură in urbanism si amenajarea teritoriului.
.Acest chestionar viza trei probleme importante:tipurile de probleme cu care se confruntă in
teritoriu specialistii cu drept de semnatura, tipul de curs sau de programe de formare de care ar fi
interesati aceştia si nu in ultimul rand alte tipuri de activitati pe care acestia le considera utile .
Dupa o prima parcurgere a raspunsurilor primite s-au conturat urmatoarele concluzii :
- Cursurile de care ar fi nteresati specialistii cu drept de semnatura sunt cursuri de
management urban si cursurile de tehnologia a informatiilor (sistemul GIS ),
-

iar principale probleme sunt legate de modalitatile de aplicare a legislatiei specifice
sublinindu-se importanta realizarii unor ghiduri.

Chestionarul trimis a avut rata mica de raspuns – numarul acestora fiind de 61 .
Acest lucru s-a datorat in parte probabil perioadei de concedii in care a fost trimis.
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In prima parte a lunii septembrie vom astepta sa mai primim raspunsuri dupa care vom incerca
sa tragem concluzii.
Aceste concluzii ar putea constitui baza de plecare pentru organizarea in aceasta toamna a unor
conferinte si ateliere de lucru si a conturarii unor strategii pentru Registrul Urbanistilor din
Romania.
Aceste concluzii vor fi prezentate într-un raport ce va fi prezentat în următoarea sedinţă a
Consiliului Superior.
Un alt material prezentat membrilor Consiliului Superior este o propunere de metodologie de
certificare a programelor de formare pentru arhitectii sefi , propunere elaborate de IHS Romania
si care va intra in discutie la cea de a 2 a intalnire a Comisiei Profesionale Centrale si la
Comisiile Profesionale Teritoriale.
Dl arh Crişan Victor POPESCU a luat cuvântul si a arătat ca va trebui sa stabilim de la bun
inceput daca Registrul Urbaniştilor din România se va ocupa direct de atestarea arhitectilor sefi
sau daca se va ocupa de certificarea firmelor care au experienta si pot sa conduca aceste cursuri
de formare.
Membrii Consiliului Superior au hotarat discutarea acestei probleme in urmatoarea sedinta a
Consiliului Superior.
In continuare dl prof univ.dr.arh. Alexandru SANDU a informat membrii Consiliului Superior
de primirea unui studiu draft referitoare la recunoasterea profesiei de urbanist in Europa material
elaborate de membrii CEU- ECPT si care va fi supus dezbaterii la Adunarea Generala de toamna
din 4-6 noiembrie.
Domnul profesor a hotarat ca un sedinta urmatoare sa prezinte un raport privind acest studiu.
In ceea ce priveste activitatea Comisiei de Examinare, dl. lector univ.dr.arh. Gabriel
PASCARIU a adus in discutie in fata Consiliului Superior probleme legate de stagiatura, si
anume a supus atentiei membrilor Consiliului Superior urmatoarele materiale;
Raportul de stagiu cu Fisa tip de stagiu .
S-a hotarat ca aceasta sa fie aprobata cu consularea prealabila a Comisiei Profesionale Centrale(
anume a Subcomisieie de monitorizare a stagiaturii )
Deasemenea membrii Consiliului Superior au discutat si probleme legate de Lista lucrarilor la
care au luat parte stagiarii si de obligativitatea plătii tarifelor proiectelor care se regasesc in lista
lucrarilor pe baza carora acestea primesc drept de semnatura.
S-a convenit ca dosarul sa contina o declaratie atat a coordonatorului de stagiu cat si a celui care
solicita acordarea dreptului de semnatura ca tarifele aferente lucrarilor mentionate au fost platite.
O alta problema ridicata a fost Lista programelor de master . Materialul elaborate de catre dl.
arh. Gabriel PASCARIU va fi trimis Birourilor Teritoriale si D-lui arh. Andrei LUNCAN spre
completare.
Deasemenea dl. prof univ. SANDU Alexandru a proiectat impreuna cu arh. Mihai
ALEXANDRU un proiect de criterii de recunoastere a programelor de Master – material ce
urmeaza a fi imbunatatit si prezentat Consiliului Superior intr-o sedinta ulterioara .
Discutiile purtate au fost axate pe completarea listei de mastere , precizarea diferentelor dintre
master care trebuie sa aiba 120 de credite si studiile postuniversitare .
O alta problem pusa in discutie de catre dl. arh. Gabriel PASCARIU a fost un Formular de
Recomandare pentru cetăţenii străini .
Dl. prof univ. dr. arh SANDU Alexandru a tras atentia ca va trebui sa incercam sa simplificam
procedurile si sa respectam tendintele europene astfel ca aceleasi formulare sa fie valabile pentru
toti cetatenii europeni indiferent de tara de provenienta iar acelasi formular sa poata si completat
atat de cetatenii romani cat si de cei straini.
S-a hotarat revizuirea formularului
In continuare dl Gabi PASCARIU a pus in discutie o propunerere de noi simboluri _ strategii
pentru aglomerari urbane , zone metropolitane si studii de trafic (care nu se regasesc in lista
simbolurilor din Regulamen)
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Membrii CS au subliniat faptul ca orice introducere de noi simboluri nu se poate face decat dupa
aparitia reglementarilor aparute ca HG sau Lege si numai cu modificarea Regulamentului
privind dobandirea dreptului de semnătură pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi de
urbanism.
In continuare au fost dezbatute probleme legate de licentiatii institutiilor de agronomice care au
primit titlul de peisagisti care in baza unui master in urbanism vor primi titlul de master
ing.peisagist (titlul se ataseaza la licenta de baza) si care nu vor putea primi drept de semnatură
ca un absolvent licentiate in urbanism si cu un master de tip bolognia in urbanism sau in
amenajarea teritoriullui.
Probleme privind activitatea birourilor teritoriale In materialele sedintei au fost prezentate si rapoartele de activitate din perioada 29 iulie
24 august 2011 ale celor trei birouri teritoriale.
Aceste materiale vor fi postate si pe site- ul RUR.
Dl. conf.univ.dr. arh. Radu RADOSLAV a cerut ca Birourile Teritoriale sa aiba mai
multa independenta in stabilirea informatiilor ce se pun pe site la butonul de informari Birouri
Teritoriale
Acest lucru va putea fi asigurat odata cu reproiectarea site-ului RUR
Probleme curente.
La punctul de Diverse a luat cuvantul D-na ing.Anca URDA care a subliniat ca perioada 27 iulie
24 august a fost deosedit de importanta pentru RUR.
RUR a devenit Operator de date cu caracter personal Procedura de certificare a fost de lunga
durata , a necesitat parcurgerea unor etape intemediare si finalizarea s-a datorat si implicarii Dnei avocet Cerasela POPOVICI.
De asemenea in urma realizarii softului pentru baza de date RUR , reprezentantii firmei au venit
si suntem in faza introducerii de date in soft pentru a verifica modulde functionare, verificarea
primelor rapoarte conform cererelor formulate de catre RUR.
D-na Anca Urda a aratat ca sutem multumitit de colaborare si dorim acest lucru si pe viitor.
In continuare a fost supus atentiei membrilor Consiliului Superior proiectul de Hotărâre privind
acordarea unor indemnizatii persoanelor care sunt delegate si reprezintă interesele Registrului
Urbaniştilor din România la diferite acţiuni sau parcicipa la elaborarea unor reglementari in
domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
Hotărârea a fost completată şi s-a supus la vot.
A fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Revista „Urbanismul – serie nouă”.
D-na arh. Ileana TUREANU a informat Consiliul Superior ca saptamina urmatoare va
iesi de la tipar cartea d-nei Françoise Choay intitulată „Pentru o antropologie a spaţiului”.
S-a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc la sediul Registrului Urbaniştilor din
România, în ziua de joi 22 septembrie a.c., orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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