-SecretariatNr.756/30.11.2011

COMUNICAT
La data de 24 noiembrie 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, preşedinte delegat
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
dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular Consiliu Superior
dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular Consiliu Superior
arh. Eugen PĂNESCU- membru supleant Consiliu Superior
arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator teritorial
arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt

D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedinte Comisiei profesională, d-na
arh. Mirela DIDĂ- membru titular Consiliu Superior, d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN,
reprezentant teritorial şi d-l. dr. geograf Bogdan SUDITU au anunţat că nu pot participa la
şedinţă, fiind implicaţi în altă acţiune, sau plecaţi din ţară.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 21 octombrie - 19 noiembrie a.c.:
o Comisia profesională.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România a informat pe cei prezenţi cu privire la recunoaşterea programelor de masterat cu
faptul că este necesară întregirea procedurii respective cu prevederi referitoare la programelor de
licenţă. Este necesară discutarea într-o viitoare şedinţă a Consiliului Superior a unor
amendamente la actualul regulament.
Problema perfecţionării formării continuie a celor ce ocupă funcţia de arhitect-şef rămâne
în atenţie. A avut loc o discuţie la A.N.F.P., dar problema este lipsa unei competenţe definite
legal în sensul preocupării pentru formaţie a Registrului Urbaniştilor din România. Prin Legea
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nr. 345/2009 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul se precizează că funcţia de arhitect-şef trebuie să fie
ocupată de un specialist atestat de Registrul Urbaniştilor din România, dar interpretarea juridică
nu ne dă această imputernicire. Discuţiile pe această temă au fost foarte animate.
S-a stabilit că la atestarea acestora trebuie să se aibă în vedere următoarele:
- competenţele persoanei respective de a putea răspunde unor cerinţe. De aici derivă două
probleme:
- curricula cursului predat;
- rezultatul la absolvirea cursului, adică a competenţelor dobândite;
Trebuie să luăm în considerare competenţele dorite şi în baza acestora ne implicăm în
procesul de formaţie.
D-l. dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ, împreună cu d-na dr. arh. Simona Elena
MUNTEANU şi d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin SÂRBU au fost desemnaţi să întocmească,
pentru şedinţa următoare, un material legat de această problemă. D-l. dr. arh. Niculae
ŢARĂLUNGĂ a precizat că este necesar să se realizeze un parteneriat între ANFP pe parte
instituţională şi Registrul Urbaniştilor din România, pe parte profesională.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a atras atenţia că nu este suficient de
bine înţeleasă disjuncţia dintre atestarea arhitecţilor-şefi şi atestarea dreptului de semnătură, unii
arhitecţi-şefi neavând o pregătire profesională compatibilă dreptului de semnătură.
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l preşedinte, lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, a prezentat activitatea
desfăşurată de comisiei în perioada parcursă între cele două şedinţe.
- pe site-ul www.rur.ro a fost evidenţiată Pagina stagiarului şi a fost postată Hotărârea
Consiliului Superior nr. 116 din 20 octombrie 2011 privind 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.
- ca urmare a achitării tarifelor de exercitare a dreptului de semnătură restante pentru
documentaţiile incluse în portofoliul de lucrări din dosarele depuse în vederea dobândirii
dreptului de semnătură, următorilor specialişti care au susţinut interviu/ examen în ziua de 10
octombrie a.c., le-a fost atestat dreptul de semnătură:
- arh. BUDA Gh. George – Dâmboviţa
- urb. ŢAGA P. Lorin Ioan – Giurgiu
- ing. PĂUN S. Dumitru – Ilfov
A mai promovat examenul un specialist din domeniul conexe din judeţul Satu Mare, dar
a primit recomandare de la un specialist care a coordonat o lucrare pentru care nu avea drept de
semnătură. Se fac investigaţii, iar validarea examenului se va face după reglementarea situaţiei.
S-a hotărât că decizia de acordare a dreptului de semnătură nu trebuie să fie afectată de
problemele specialiştilor care acordă recomandare. S-a recomandat Birourilor teritoriale să
verifice cu şi mai mare atenţie dosarele depuse în vederea atestării.
S-a discutat şi problema stagiarilor angajaţi în România la firme străine. În aceste firme
este necesar să existe specialişti care să aibă drept de semnătură acordat de către Registrul
Urbaniştilor din România.
A fost luată hotărârea ca în vederea actualizării datelor de contact ale specialiştilor cu
drept de semnătură să li se solicite acestora în cazul mutării sediului profesional în alt judeţ, să
comunice acest lucru la Registrul Urbaniştilor din România.
o Comisia de disciplină.
D-l preşedinte al comisiei, arh. Crişan Victor POPESCU, a solicitat Consiliului Superior
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adoptarea unei hotărâri de modificare a regulamentului comisiei, în scopul armonizării cu
prevederile regulamentelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 26/26.09.2006
publicată în Monitorul Oficial al României, PARTEA I, nr. 853/18.10.2006. Solicitarea a fost
aprobată.
2.- Probleme privind activitatea birourilor teritoriale.
D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv al Registrului Urbaniştilor din
România a prezentat-o membrilor Consiliului Superior pe d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU,
coordonator teritorial pentru judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi, subordonată Biroului teritorial cu
sediul la Timişoara.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
3.- Participarea la Întâlnirea de toamnă a ECTP-CEU, 4-8 noiembrie a.c., Paris.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România, a făcut o prezentare a lucrărilor întâlnirii, care s-a desfăşurat sub semnul celebrării
a 100 de ani de la înfiinţarea „Soociété Francaise des Urbanistes”.
Desfăşurată pe parcursul a 5 zile, cu evenimente multe şi consistente (expoziţie de
urbanism foarte refinată, cu experienţa franceză în context mondial, simpozion, în trei zile
dezbateri pe ateliere şi o sesiune tehnică în ultima zi).
D-l preşedinte şi-a exprimat regretul că în expoziţie nu a fost marcată şi prezenţa
românească.
Au fost prezente personalităţi franceze şi străine din domeniul planificării spaţiale,
instituţionale şi profesionale, care au prezentat materiale şi au participat la discuţii.
În ateliere au fost prezentate aspecte privind patru teme de actualitate, rezultate din
preocupările U.E. şi anume:
- oraşul durabil;
- planificarea urbană strategică;
- servicii de bază şi infrastructură;
- coeziune teritorială.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a participat în mod special la tema
„coeziune teritorială”, având şi intervenţie referitoare la experienţa românească în domeniul
cercetării.
A fost organizat şi un concurs tematic privind o problemă de coeziune teritorială şi
comentarea ei prin postere. Din ţara noastră au participat doi doctoranzi, având sprijinul
Registrului Urbaniştilor din România, iar unul dintre ei a luat premiul II, lucrarea fiind foarte
apreciată.
Şedinţa din ultima zi, desfăşurată în două etape, a dezbătut rapoartele privind
reprezentanţii C.E.U. în diverse organisme (UNESCO, ONU, UE, etc.), şi problema acţiunilor
pentru Marele Premiu European de Urbanism (analiza rezultatelor acestuia şi reconsiderarea
regulamentului, etc.). D-l. preşedinte şi-a exprimat dorinţa ca pe viitor să participe şi Registrul
Urbaniştilor din România la concursul de urbanism.
A fost prezentat rezultatul primei etape a unui studiu cu privire la definirea calificărilor
în urbanism. Referitor la această temă, intervenţia reprezentantului României, care a făcut o
informare cu privire la intrarea în funcţie în ţara noastră a Registrului Naţional al Calificărilor,
realizat în baza convenţiilor U.E. şi conform reglementărilor europene şi al căror preprevederi
vor fi transferate în Codul Ocupaţional, a stârnit un viu interes, România aflându-se printre ţările
pioniere în acest domeniu. Din 27 ţări europene membre C.E.U, doar în 12 urbanistul este
profesie reglementată. Participanţii au fost interesaţi de competenţele incluse şi au cerut detalii,
furnizându-li-se lista.
În Franţa se observă o schimbare a opticii asupra urbanismului, în sensul că acesta este
subsumat planificării spaţiale, recunoscându-se nevoia calificării speciale pentru desfăşurarea
acestei activităţi. În acest moment, în Franţa funcţionează şi “Office Professionnel de
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Qualification de Urbaniste” (OPQU), unde calitatea de urbanist se atestă pe baza unor examene
foarte riguroase şi severe. Accesul ca membru în „Soociété Francaise des Urbanistes” (SFU) este
condiţionat de obţinerea prealabilă a certificatului atribuit de către “Office Professionnel de
Qualification de Urbaniste” (OPQU).
4.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
o
20-23 octombrie a.c., Sinaia s-a desfăşurat seminarul „Integrated Local DevelopmentRegeneration, Legal and Institutional Framework and Financing Mechanisms- Romanian
Challenges and American Experience” în organizarea INSTITUTE FOR INTERNATIONAL
URBAN DEVELOPMENT, la care a fost invitat şi a participat d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru
Gabriel SANDU;
o
Conferinţa dezbatere cu tema „Les projets urbains d’une métropole européenne:
l’expérience du Grand Lyon” cu participarea d-lui Bernard LENSEL, preşedintele asociaţiei
„Urbanistes et Territoires”, organizată de către Ambasada Franţei, Institutul Francez şi UAUIM
la data de 14 noiembrie a.c., la care a fost invitat şi a luat parte d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru
Gabriel SANDU;
o
Întâlnirea tematică ESPON-„ Bazele de date- suport decizional pentru acţiunile de
planificare teritorială”, organizată în data de 17 noiembrie a.c. de către M.D.R.T., Universitatea
Alexandru Ioan Cuza şi Punctul de Contact ESPON România, la sediul Registrului Urbaniştilor
din România etc.).
5.- Revista „Urbanismul – serie nouă”.
Colegiul de Redacţie al revistei „URBANISMUL- serie nouă” a prezentat programul
apariţiilor anului 2012, precum şi propunerea de tiraj, a solicitat aprobarea de a publica în
revistă un interviu realizat de d-l. asistent univ. drd. urb. Mihai ALEXANDRU cu d-lui Bernard
LENSEL, Preşedintele Asociaţiei „Urbanistes des Territoires”, cel care la recenta reuniune
C.E.U. de la Paris a vorbit elogios despre recenta apariţie la Bucureşti a cărţii d-nei Françoise
CHOAY- « Pentru o antropologie a spaţiului », în traducerea d-lui conf. dr.arh. Kazmer
KOVACS.
Se estimează că la mijlocul lunii decembrie a.c. va fi trimis la tipografie nr. 10 al revistei,
având ca temă „MOBILITATE”.
6.- Diverse.
- D-l preşedinte dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat membrii Consiliului
General de faptul că asupra Registrului Urbaniştilor din România creşte presiunea din afară
privind enunţarea în mass-media a unor puncte de vedere-comentarii referitoare la diverse
documentaţii de urbanism, solicitări legate de reprezentări în justiţie, pentru care noi nu avem
competenţă legală în acest sens din lipsa serviciului de expertiză.
- 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 făcut o scurtă informare privind conferinţa
“Coeziune teritorială şi competivitate în contextul Strategiei Europa 2020- Contribuţii naţionale
la dezbaterea europeană privind conceptul de coeziune teritorială”, eveniment ce se va desfăşura
la Bucureşti în data de 15 decembrie a.c., în organizarea U.E., M.D.R.T., Guvernul României,
Ministerul Afacerilor Externe şi Instrumente Structurale 2007-2013.
- Masterandul urbanist Matei Radu COCHECI, reprezentant al studenţilor în Consiliul
Superior, a făcut câteva propuneri legate de organizarea la UAUIM a unor întâlniri cu studenţii,
pentru a fi puşi în temă cu privire la activitatea Registrului Urbaniştilor din România, înscrierea
ca stagiar, dobândirea dreptului de semnătură, etc. Propunerile au fost acceptate şi s-a propus
constituirea unui grup de studenţi cu care să putem colabora.
D-l. conf. univ. dr. Arh. Radu RADOSLAV, Reprezentant teritorial, a informat audienţa
ca la Timişoara aceste acţiuni se organizează în fiecare an şcolar.
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- S-a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc la sediul Registrului Urbaniştilor din
România, în ziua de joi 12 ianuarie 2012, orele 1000.
Cu prilejul Anului Nou 2012, Consiliul Superior urează tuturor specialiştilor înscrişi în
Registrul Urbaniştilor din România, colegilor din celelalte organizaţii profesionale, conducerii şi
direcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi structurilor
asociative ale administraţiei publice locale, un an nou bun, cu realizări şi multe bucurii.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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