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COMUNICAT

La data de 20 octombrie 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:
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prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România
arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular Consiliu Superior
prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular Consiliu Superior
conf. univ. dr. arh. Cătălin Niculae SÂRBU- membru titular Consiliu Superior
lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular Consiliu Superior
dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular Consiliu Superior
arh. Mirela DIDĂ- membru titular Consiliu Superior

D-na conf. dr. arh. Monica RADULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale şi d-l. dr.
geograf Bogdan SUDITU au anunţat că nu pot participa la şedinţă, din motive medicale,
respectiv implicarea în altă acţiune.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Informare privind atestarea dreptului de semnătură pentru specialişti din
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului şi din domenii conexe amenajării
teritoriului şi urbanismului, în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru
documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism.
D-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedintele Comisiei de examinare a
prezentat lista specialiştilor propuşi pentru atestare în baza examenului şi interviului desfăşurat
în ziua de 10 octombrie a.c.
- Domenii conexe:
dr. geograf BĂNICĂ V. Sorin - Bucureşti
dr. geograf HERIŞANU Gh. Gheorghe Antonel - Bucureşti
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ing. IANOŞI P. Erica - Mehedinţi
- Extindere drept de semnătură:
arh. KERESZTES-SZÖKE A. Levente – Satu Mare – atestat D1 E, a primit
extindere drept de semnătură D3 DZ0
- Amânaţi în vederea completării dosarului:
arh. BOGOESCU B. T. Matei – Bucureşti
arh. BUDA Gh. George – Dâmboviţa
urb. DINESCU A. Cristina – Prahova
urb.ŢAGA P. Lorin Ioan – Giurgiu
ing.MAKRANCZI Z. Zoltan – Satu Mare
ing. PĂUN S. Dumitru - Ilfov
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 22 septembrie - 19 octombrie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l preşedinte, lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, a informat membrii Consiliului
Superior cu privire la problemele întâmpinate în activitatea de studiere a dosarele depuse în
vederea atestării dreptului de semnătură legate de convenţia de stagiu, de modalitatea de atestare
a efectuării stagiului profesional.
S-a stabilit necesitarea publicării pe site a unui comunicat cu privire la corelarea
simbolurilor de drept de semnătură aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr.
101/29.07.2010 publicată în Monitorul Oficial al României, PARTEA I, nr. 577/13.08.2010 cu
cele vechi, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 26/26.09.2006 publicată în
Monitorul Oficial al României, PARTEA I, nr. 853/18.10.2006. Acest lucru va fi comunicat şi
administraţiilor publice locale.
o Comisia de disciplină.
D-l preşedinte arh. Crişan Victor POPESCU a propus Consiliului Superior definitivarea
componenţei Comisiei centrale şi a Comisiilor teritoriale de disciplină.
Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la faptul că în analiza Comisiei
centrale se află câteva cazuri, despre care vom fi încunoştiinţaţi după finalizare, până în acest
moment nefiind necesară emiterea unei hotărâri.
A fost finalizată anchetarea unui caz sesizat de Comisia de disciplină teritorială NordEst, caz închis datorită decesului specialistului atestat coordonator al documentaţiei.
3.- Prezentarea proiectului de lege pentru stimularea şi sprijinirea construcţiilor de
case propus în Parlamentul României (introducerea proiectelor tip!).
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România a prezentat proiectul de lege, care a stârnit discuţii îndelungate, care au evidenţiat
prin consecinţa aplicării, având un impact negativ, greu de corectat ulterior.
S-a hotărât exprimarea unui punct de vedere, în sensul respingerii de către Registrului
Urbaniştilor din România, ce va fi postat pe site-ul www.rur.ro şi va fi transmis şi la Parlamentul
României.
4.- Conferinţa finală a proiectului strategic „Dezvoltarea unui sistem operaţional al
calificărilor din învăţământul superior din România”- DOCIS.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat membrii Consiliului
Superior cu privire la participarea la conferinţa finală a proiectului strategic „Dezvoltarea unui
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sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România” care a avut loc în
ziua de 14 octombrie a.c. la Palatul Parlamentului.
Proiectul, la care Registrul Urbaniştilor din România a fost parte implicată, a urmărit:
- Implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul superior (CNCIS).
- Constituirea Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul superior (RNCIS)care a intrat deja în funcţiune (inclusiv calificarea de urbanist).
- Realizarea studiul sociologic „Absolvenţii recenţi de învăţământ superior şi integrarea
lor pe piaţa muncii”.
În finalul lucrărilor s-au stabilit perspectivele de dezvoltare a CNCIS şi RNCIS, în sensul
de:
- stabilire a politicii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind
implementarea CNCIS şi Cadrului Naţional al Calificărilor;
- realizare a Proiectului strategic „Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului
de calificări din învăţământul superior- DECIS”;
- realizare a Proiectului Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările
Profesionale din România- IMI PQ NET România”, din care face parte şi Registrul Urbaniştilor
din România;
- realizare a Proiectului „Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru
îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadrul Naţional
al Calificărilor din Învăţământul superior- SIMCE”.
În scurt timp urmează a se introduce cardul profesional al fiecărui specialist care îşi
exercită activitatea în consecinţa prevederilor Registrului Naţional al Calificărilor din
Învăţământul superior (RNCIS) (în concordanţă cu recomandările U.E.)
Codul Ocupaţiilor din România va fi relaţionat cu Registrul Naţional al Calificărilor din
Învăţământul superior (RNCIS).
5.- Viitorul politicii de coeziune.
D-na arh. Anca Ileana GINAVAR, director general D.G.D.T.- M.D.R.T. şi preşedinte
delegat al Registrului Urbaniştilor din România, a vorbit despre următoarea perioadă de
programare 2014-2020 cu referire la Regulamentele (a căror formă intermediară a fost transmisă
spre consultare de către Comisia Europeană pe 6 octombrie) pe baza cărora se vor acorda
fonduri europene în următorul exerciţiu financiar.
În următoarea perioadă de programare se vor înregistra câteva modificări semnificative
în raport cu perioada 2007-2013: pentru a se asigura adaptarea la necesităţile fiecărui stat în
parte, fiecare guvern va semna cu Comisia Europeană un contract de parteneriat pentru care deja
s-a stabilit conţinutul cadru, ce este cuprins în proiectul de Regulament general privind FEDER,
FSE şi FC.
Există un regulament general pentru toate fondurile şi regulamente specifice, detaliate,
pentru fiecare în parte. S-au introdus instrumente noi (precum corelarea investiţiilor prin
instrumente de dezvoltare teritorială integrată). Se pune accentul pe dimensiunea teritorială
pentru toate statele partenere, folosind instrumente precum investiţii teritoriale integrate şi
planuri locale de acţiune.
În cadrul Regulamentului General sunt propuse 3 tipuri de regiuni – regiuni mai puţin
dezvoltate, regiuni de tranziţie şi regiuni dezvoltate.
Regiunile din România se vor încadra în prima categorie, cu excepţia regiunii BucureştiIlfov care ar putea intra în categoria regiunilor de tranziţie. Se constată o abordare strategică şi o
concentrare tematică şi se cer strategii locale de dezvoltare. Mai multe informaţii se pot afla de
pe site-ul DG Regio.
6.- Probleme privind activitatea birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
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7.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
o Sâmbătă 1 octombrie a.c., preşedintele Registrului Urbaniştilor din România, d-l
prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, a participat, la invitaţia Consiliului Judeţean
Alba, la lansarea proiectului „Satul Transilvan- Reper al identităţii locale” la Alba Iulia.
o In conformitate cu protocolul incheiat intre ABPLUS EVENTS S.R.L.IAŞI şi
Registrului Urbaniştilor din România, în perioada 6-8 octombrie a.c. s-au desfăşurat la
Timisoara o serie de conferinţe şi expoziţii CAMEX. Preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România, d-l dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, a participat, cu o expunere, la Conferinţa de
urbanism din data de 6 octombrie, moderată de d-l. conf. dr. arh. Radu RADOSLAV,
reprezentant teritorial al Registrului Urbaniştilor din România pentru Regiunea Vest, având ca
temă „Management urban pentru un oraş competitiv”.
o Tot la Timişoara, la Festivalul „Fluenţe”, în organizarea ARHITEXT în perioada
7-9 octombrie a.c., Registrul Urbaniştilor din România a fost reprezentat de d-l. dr. arh.
Alexandru Gabriel SANDU, care a susţinut o expunere în cadrul atelierului „5 O’clock
Arhitext”, privind tema “Urme şi ecranari”.
o D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv al Registrului Urbaniştilor
din România, a participat, în perioada 6-8 octombrie a.c., la Atelierul de lucru al Asociaţiei
Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România, cu tema „Peisajul rural”, ocazie cu care a prezentat o
situaţie pe judeţe, privind achitarea tarifelor de exercitare a dreptului de semnătură.
o În ziua de 17 octombrie a.c., la sediul Registrului Urbaniştilor din România a avut
loc o întâlnire cu directorul Muzeului de Arhitectură din Wrocław, Jerzy Ilkosz şi a curatoarei
Jolanta Gromadzka care pregătesc o expoziţie la Muzeul de Arhitectură din Wrocław despre
arhitectura Bucureştiului interbelic. La întâlnire au participat preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România, d-l dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, precum şi membrii ai
colegiului de redacţie al revistei „Urbanismul – serie nouă”.
8.- Revista „Urbanismul – serie nouă”.
Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la faptul că numărul 10 al
publicaţiei va apărea la sfârşitul lunii noiembrie a.c. şi va avea ca temă „Mobilităţi”.
De asemeni s-a amintit că apariţia primului volum din Biblioteca URBANISMUL- serie
nouă, cartea d-nei Françoise CHOAY- « Pentru o antropologie a spaţiului », în traducerea d-lui
conf. dr.arh. Kazmer KOVACS se bucură de succes în rândul specialiştilor din domeniu şi mai
ales al studenţilor urbanişti şi arhitecţi.
9.- Diverse.
o D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a prezentat membrilor
Consiliului Superior o informare privind procedura de „Recunoaştere a programelor de
masterat de către Registrului Urbaniştilor din România”. Procedura urmează a fi postată pe site.
o În perioada 20-23 octombrie a.c. se va desfăşura la Sinaia, în organizarea
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL URBAN DEVELOPMENT seminarul „Integrated Local
Development- Regeneration, Legal and Institutional Framework and Financing MechanismsRomanian Challenges and American Experience” unde este invitat să participe Preşedintele
Registrului Urbaniştilor din România, d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU,
urmând a prezenta în seminar experienăa Registrului Urbaniştilor din România şi problemele
planificării spaţiale în România.
o D-l. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial al
Registrului Urbaniştilor din România pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, a propus
organizarea la biroul teritorial pe care îl conduce, a unui atelier de lucru având ca tema impactul
manifestărilor organizate cu prilejul Zilelor Iaşului- Pelerinajul la moaştele Sfintei Parascheva în
spaţiul urban. Propunerea a fost primită cu interes.
o Legat de propunerea anterioară, s-a recomandat Birourilor teritoriale organizarea
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periodică a unor întâlniri cu specialiştii cu drept de semnătură din zonă, pe subiecte importante
locale, solicitându-se implicarea autorităţilor publice locale.
o D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv al Registrului Urbaniştilor
din România, a amintit, încă o dată, obligativitatea angajaţilor de la Birourile teritoriale de a
respecta programul de lucru stabilit şi de a asigura prezenţa la sediu, chiar în timpul
evenimentelor organizate în altă locaţie.
o D-na arh. Anca Ileana GINAVAR, preşedinte delegat al Registrului Urbaniştilor
din România a propus întocmirea unei situaţii cu indicatorii de performanţă ai Birourilor
teritoriale.
o D-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, reprezentant teritorial al Regiunii de
dezvoltare Vest, a propus ca d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU, Preşedinte al Comisiei
teritoriale disciplină Sud- Vest (care include judeţele Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj şi Mehedinţi),
împuternicită în şedinţa Consiliului Superior din data de 22 septembrie a.c. să fie şi reprezentant
teritorial pentru trei din aceste judeţe, să preia toate celor 5 judeţe pentru care răspunde la
Comisia de disciplină, în vederea echilibrării activităţii Biroului teritorial Vest.
Propunerea a fost aprobată.
o D-l dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a făcut o informare cu privire la discuţiile
care au loc cu reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor privind propunerea de reformulare a textului
Ordonanţei de Guvern nr. 7 în vederea legiferării.
o D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv al Registrului Urbaniştilor
din România, a înformat membrii Consiliului Superior asupra faptului că acţiunea de solicitare a
dovezii achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură pentru documentaţiile ce intră în
discuţie la sedinţele comisiilor de specialitate (în conformitate cu prevederile Art. 37.-1(1), Art.
41.-i) şi Art. 51 ale “REGULAMENTULUI privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism” aprobat prin Hotărârea Consiliului
Superior nr. 101/29.07.2010 publicată în Monitorul Oficial al României, PARTEA I, nr.
577/13.08.2010) se desfăşoară în continuare.
o D-l preşedinte al Comisiei de examinare, lector univ. dr. arh. Gabriel
PASCARIU a amintit faptul că în anul 2012 se vor împlini 15 ani de învăţământ românesc de
urbanism şi 120 ani de învăţământ de arhitectură în România, fiind necesară implicarea
Registrului Urbaniştilor din România.
o D-na arh. Anca Ileana GINAVAR, director general D.G.D.T.- M.D.R.T. şi
preşedinte delegat al Registrului Urbaniştilor din România, a înformat membrii Consiliului
Superior cu privire la apropiate evenimente din domeniu:
- în perioada 7-8 noiembrie a.c., la M.D.R.T. va avea loc Adunarea Comitetului de
Monitorizare a Proiectului EUKN, care va reuni reprezentanţii statelor participante în
program;
- în decembrie a.c. va avea loc Conferinţa pe coeziune teritorială, organizată de M.D.R.T.
o S-a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc la sediul Registrului Urbaniştilor din
România, în ziua de joi 24 noiembrie a.c., orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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