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COMUNICAT
La data de 28 martie a.c., 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, în lipsa acestora, membrii
supleanţi, preşedinţii de comisii, reprezentanţii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali,
precum şi reprezentantul studenţilor urbanişti.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Preşedinte
2 d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
3 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
4 d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
5 d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
6 d-l. conf. univ. dr. arh. Constantin Tiberiu FLORESCU- membru supleant
7 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
8 d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
regional
9 d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE- membru titular
10 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
11 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
12 d-na arh. Constanţa POPA- şef birou teritorial Nord- Vest
13 d-l. polit. Adrian George ABRUDAN- Secretar general de redacţie „URBANISMULserie nouă
D-l prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular, d-na arh. Anca Ileana
GINAVAR- membru titular, d-l conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant
teritorial, d-l arh. Eugen PĂNESCU- membru supleant, nu au putut participa la şedinţă, fiind
implicaţi în alte acţiuni. D-l dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ şi d-l conf. univ. dr. arh. Cătălin
Niculae SÂRBU- membri titulari, nu au putut participa la şedinţă din motive medicale, iar în
locul d-lui arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial, indisponibil, a participat d-na
arh. Constanţa POPA, şefa biroului.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
- Membrii Consiliului Superior au fost anunţaţi că în şedinţa lunii aprilie a.c. va fi
constituit noul Consiliu Superior pe baza nominalizărilor solicitate şi primite în conformitate cu
prevederile Art. 6 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 101/29.07.2010.
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Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România va trimite solicitările pentru nominalizări în
cursul săptămânii următoare;
- membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la necesitatea achitării
cotizaţiei anuale la CEU-ECTP şi au votat executarea plăţii în cel mai scurt timp;
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- a informat pe cei prezenţi cu
privire la faptul că grupul de lucru coordonat de către d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin
ENACHE a formulat şi transmis către CEU- ECTP observaţiile şi concluziile referitoare la Noua
Chartă de la Atena, materialul fiind postat pe site-ul www.rur.ro..
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 22 februarie - 27 martie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură:
validare rezultate interviu şi examinare.
D-l Preşedinte al comisiei- conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a prezentat rezultatul
atestărilor şi examinărilor din şedinţa Comisiei de examinare din data de 26 martie a.c.
Candidaţi admişi:
o Arhitecţi:
Susana Mariana N. DUMITRESCU – Cluj – DZ0 E
Gheorghe Viorel Gh. MIŢURCĂ – Ialomiţa – DZ0 E
Cristina Gh. NEAGU – Sibiu – E
Răzvan Gabriel M. NEGRIŞANU – Timiş – DZ0 E
o Urbanişti:
urb.-dipl. Maria Mihaela N. ATĂNĂSOAIE – Braşov – DZ0
urb.-dipl. Maria Cristina I. M. MIHĂLCIOIU – Buzău – DZ0
urb.-dipl. Andrei C. OPROIU – Bucureşti – DZ0 E
master-urb. Silviu Cătălin G. PERCIU – Bucureşti – DZ0 E
master-urb. Bogdan Ionuţ N. RÎPEANU – Bucureşti – DZ0
master-urb. Catrinel Alexandra N. VOINEA – Bucureşti – DZ0
o Specialişti din domenii conexe:
dr. geograf Paul Narcis I. VIERU – Botoşani – G3
dr. ec. Daniela V. ANTONESCU – Bucureşti – F2 G4
Extindere drept de semnătură:
o Arhitecţi:
Camelia Nicoleta I. PELE – Bucureşti – atestată la 19.02.2009 pentru E, primeşte extindere
drept de semnătură pentru D3 DZ0
Mircea T. ŞOIMA – Arad – atestat la 10.12.2010 pentru E, primeşte extindere drept de
semnătură pentru DZ0
o Urbanişti:
master urbanist-peisagist Andreea Nicoleta M. BUNEA – Bucureşti – atestată la 13.12.2012
pentru F1 F5 G6, primeşte extindere drept de semnătură pentru C1 D DZ1 E
master urbanist Roxana Maria P. TURCU – Bucureşti – atestată la 28.06.2012 pentru DZ1 E,
primeşte extindere drept de semnătură pentru D şi DZ0
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urb.-dipl. Georgiana I. VOICU – Bucureşti – atestată la 28.06.2012 pentru DZ1 E, primeşte
extindere drept de semnătură pentru DZ0
urb.-dipl. Radu Ştefan P. ANDREESCU – Bucureşti – atestat la 28.06.2012 pentru E,
primeşte extindere drept de semnătură pentru DZ0
Candidaţi amânaţi:
arh. Noémi M. UGRAI – Braşov – propunere atestare DZ0 E pentru următoarea sesiune de
examinare (lipsă două luni vechime în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului).
Centralizator admişi atestare /examinare /extindere
Nr. Judeţ
crt.
1.
Arad
2.
Botoşani
3.
Braşov
4.
Bucureşti
5.
Buzău
6.
Cluj
7.
Ialomiţa
8.
Sibiu
9.
Timiş
Total

Urbanism

Specialitate
Arhitectură
1ext.

Total
Domenii conexe
1

1
4 + 4ext.
1

6+4ext.

1ext.

1

1
1
1
1
4+2ext.
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1ext.
1
1
5+5ext.
1
1
1
1
1
12+6ext.

Consiliul Superior a validat rezultatele şedinţei Comisiei de examinare.
o Comisia profesională.
D-na conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU, preşedintele Comisiei, a fost desemnată,
ca împreună cu încă 2-3 specialişti, să întocmească, remunerat, o broşură de prezentare a
profesiei de urbanist, după modelul Societăţii Urbaniştilor Francezi recomandat de ECTP- CEU.
o Comisia de disciplină.
D-l arh. Crişan Victor POPESCU, Preşedintele comisiei a informat pe cei prezenţi cu
privire la faptul că la unele dintre reclamaţiile primite s-a răspuns că cele sesizate/solicitate nu
fac, prin lege, obiectul activităţiiRegistrului Urbaniştilor din România, iar altele sunt în studiu.
3.- Operaţionalizarea Punctului Unic de Contact electronic pentru implementarea
Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne.
La propria solicitare, Centrul Naţional „România Digitală” (CNRD), operator tehnic al
PCU (Punctului Unic de Contact) electronic, reprezentat de d-nele Roxana BORISENCA şi
Cristina MARINCEA, a făcut o prezentare cu privire la implementarea Directivei 2006/123/CE
privind serviciile în cadrul pieţei interne, importanţa PCUe pentru mediul de afaceri şi pentru
cetăţean şi necesitatea conturării unui cadru procedual între CNRD şi RUR.
4.- „Propuneri de modificare a REGULAMENTULUI privind dobândirea dreptului
de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a
Regulamentului de organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie 2010 şi publicate în M.O.
nr. 577 din 13 august 2010.
Membrilor Consiliului Superior li s-a transmis electronic, o dată cu convocarea la
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şedinţă, propunerile formulate în perioada scursă din august 2010 până în prezent şi au fost
solicitaţi să facă propuneri şi observaţii noi.
5.- .Activitatea birourilor teritoriale
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
6.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
S-a discutat despre publicaţia URBANISMUL- serie nouă, şi anume problema angajării
unui traducător şi problema plăţii tuturor celor care scriu articole în revistă.
Va fi organizată, la propunerea revistei „URBANISMUL- serie nouă”, o masă
rotundă/dezbatere, în ziua de 24 aprilie a.c., la care vor fi invitaţi (prin grija Birourilor teritoriale
RUR din Iaşi, Cluj, Timişoara) reprezentanţii tuturor şcolilor de arhitectură din România şi ai
altor facultăţi care au tangenţă cu domeniul, în vederea realizării nr. 14-15 al publicaţiei, care va
avea ca temă „Educaţie şi cercetare în urbanism”.
7.- Diverse.
- Au fost discuţii aprinse referitor la obţinerea dreptului de semnătură, problema
stagiarilor, a dreptului de semnătură pentru absolvenţii de la peisagistică- 5 ani, problemă
ridicată de d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, decanul facultătii de
urbanism de la UAUIM.
- S-a ridicat problema solicitării dreptului de semnătură pentru tineri urbanişti care
lucrează în administraţia publică şi nu au posibilitatea să-şi realizeze stagiul, caz în care apar
două întrebări:
- în ce măsură activitatea în administaţia publică poate fi considerată stagiu?
- activitatea practică profesată în paralel (în condiţiile reglementate de lege) poate
fi considerată conflict de serviciu?
- S-a propus şi aprobat, să fie transmisă autorităţilor locale din domeniu, o scrisoare
prin care să se arate că cel care poate evalua o documentaţie este necesar să aibă drept de
semnătură pentru acel tip de documentaţie.
- S-a discutat despre masterele din domeniu, organizate în Bucureşti şi în ţară,
agreerea lor în vederea acordării dreptului de semnătură, avizarea lor spre acreditare.
- S-a atras atenţia că se face frecvent confuzie între profesia, calificarea şi ocupaţia de
urbanist.
- S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul
Registrului Urbaniştilor din România, în ziua de joi 25 aprilie a.c. orele 1000, având ca temă
principală problema stagiarilor şi a masterelor din domeniu.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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