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COMUNICAT
La data de 22 martie 2012, 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:
1 prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România
2 conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
3 prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
4 prof. univ. dr. geogr. Ioan IANOŞI- membru titular
5 arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
6 arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
7 arh. Mirela DIDĂ- membru titular şi coordonator regional
8 lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
9 conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
10 arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
11 dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator regional
12 arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
13 arh. Eugen PĂNESCU- membru supleant
14 urb. Radu Matei COCHECI- reprezentantul studenţilor urbanişti
D-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare, d-l.
conf. univ. dr. arh. Cătălin Nicolae SÂRBU- membru titular, d-l dr. arh. Niculae
ŢARĂLUNGĂ- membru titular şi d-na arh. Ileana TUREANU, purtător de cuvînt, au anunţat
că nu pot participa la şedinţă.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Probleme importante care necesita atenţia Consiliului Superior.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România a prezentat propunerea U.A.R. de parteneriat în organizarea celei de a X-a ediţii a
BIENALEI NAŢIONALE DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI 2012, ce va avea loc în perioada
15 octombrie- 15 noiembrie a.c., cu o suită de evenimente care se vor desfăşura în diverse locaţii
din capitală. Organizator: Uniunea Arhitecţilor din România, parteneri: UAUIM, MDRT, RUR,
UNRMI, UFAR, SAIDRO, ASOP, ICR, AICPS, ANUC, UAP, parteneri MEDIA: Arhitectura,
Arhitext, Igloo, Observatorul Urban, Urbanismul, Bursa Construcţiilor. Membrii Consiliului
Superior au aprobat propunerea, cu precizarea că trebuie stabilită o întâlnire cu reprezentanţii
organizatorilor în care să se solicite ca titlul evenimentului să fie BIENALA NAŢIONALĂ DE
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ARHITECTURĂ ŞI URBANISM BUCUREŞTI 2012, la secţiunea urbanism din juriu să facă
parte şi membrii desemnaţi de către Registrului Urbaniştilor din România, secţiune la care să
acordăm premiu.
Problematica certificatelor şi ştampilelor de drept de semnătură acordat în perioada 13
august 2010- 1 martie 2012, raportate la noul conţinut şi noua geometrie, urmează să fie
discutată în următoarea şedinţă.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 23 februarie- 21 martie a.c.
o Comisia profesională.
D-na preşedinte conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a prezentat raportul privind
activitatea comisiei în intervalul scurs de la ultima şedinţă. Activitatea s-a concentrat, în mod
special, în stabilirea condiţiilor generale/ cadru pentru demararea programelor de formare
continuă. S-a discutat despre oportunitatea iniţierii unui acord de parteneriat cu APUR în cadrul
căruia să poată fi derulate activităţile de formare continuă, despre necesitatea organizării unor
discuţii cu ANFP.
A fost prezentată propunerea de REGULAMENT DE RECUNOAŞTERE DE CĂTRE
RUR A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ pentru funcţionarii
publici cu funcţii sau responsabilităţi în domeniul Amenajării Teritoriului şi Urbanismului.
Propunerea a fost îndelung discutată. Au fost identificate două probleme, şi anume: structura
cursurilor de formare profesională continuă şi evaluarea costului plătit de entitatea doritoare de
audiere a cursurilor. Au fost făcute observaţii care vor fi introduse în regulament. Consiliul
Superior a aprobat regulamentul şi postarea pe site, după introducerea observaţiilor.
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
Întrucât d-l. preşedinte al comisiei nu a putut participa la şedinţă, activitatea a fost
prezentată de d-na dr. arh. Simona Elena MUNTEANU, preşedinte delegat.
Au fost prezentate rezultatele şedinţei de examinare desfăşurată în ziua de 15 martie a.c.
Comisia de examinare a propus acordarea dreptului de semnătură următorilor specialişti:
- Arhitecţi: Florin V. VOICILĂ - Brăila
- Specialişti

din domenii conexe:

ing. Brigitta A. NAN - Harghita
ing. Ioan I. RODINA - Timiş
sociolog Raluca A. PETRE - Ilfov
sociolog Anca Ramona R. POP - Bucureşti
- Extindere drept de semnătură:
arh. Radu Alexandru A. BOTIŞ - Timiş, atestat la data de 14.06.2007 pentru D1 primeşte
extindere pentru D3, DZ0
urb. Mihai Radu G.VÂNTURACHE - Bucureşti, atestat la data de 21.02.2008 pentru D şi E
primeşte extindere pentru G7
dr. ecol. dr. geograf Alexandru Ionuţ M. PETRIŞOR - Bucureşti, examinat la data de 18.01.2007
pentru F1 F3 F5 G2 G3 primeşte extindere pentru G9
(Cartografie digitală, sisteme informaţionale geografice
şi baze de date)
- Candidaţi atestaţi după reexaminare dosare amânate:
urb. Cristina A. DINESCU – Dâmboviţa
ing. Zoltan Z. MAKRANCZI - Satu Mare
Consiliul Superior a aprobat acordarea dreptului de semnătură pentru aceşti specialişti.
- Amânaţi în vederea completării dosarului:
arh. Radu Lucian George V. POPESCU - Bucureşti, atestat la data de 15.03.2007 pentru E
primeşte extindere pentru DZ1 şi DZ2 (numai după
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achitare tarife pentru documentaţiile de urbanism
prezentate în portofoliul de lucrări)
- Candidaţi respinşi:
urb. Theodor Alin Al. CERGAN - Bucureşti, lipsă documente confirmare stagiu şi dovadă
achitare tarife pentru documentaţiile din portofoliul de lucrări
urb. Bogdan Cristian A. D. CIULINARU - Bucureşti, lipsă documente confimare stagiu şi
dovadă achitare tarife exercitare drept de semnătură pentru
documentaţiile din portofoliul de lucrări.
În continuare, membrii Consiliului Superior au discutat o serie de probleme legate de stagiatură,
de acordarea dreptului de semnătură, cum ar fi:
- tipul de contract ce trebuie încheiat între stagiar şi coordonator, dat fiind perioada financiară
dificilă prin care trecem şi care se reflectă în lipsa cererii de documentaţii, în acest sens propunându-se o
derogare temporară de la regulamentul de stagiatură, care prevede stagiu remunerat;
- posibilitatea ca stagiarul să poată beneficia de mai mult de un îndrumător;
- d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ a propus analizarea situaţiei deosebite a unor specialişti
cu drept de semnătură, care prin actualul doctorat (considerat ciclul trei universitar, formă de pregătire
avansată, care are înainte şcoala doctorală) şi portofoliu de lucrări pot dovedi că au capacitate de a primi,
în cazuri excepţionale şi alte competenţe de semnătură decât cele la care au dreptul prin formaţia
academică de bază;

- d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România, a informat Consiliul Superior cu privire la propunerea (primită de la
Comisia Europeană) de modificare a DIRECTIVEI 2005/36/CE privind recunoaşterea
calificărilor profesionale, prin care s-a propus reducerea numărului de profesii reglementate sau
dereglementarea, în vederea facilitării liberei circulaţii a persoanelor. Având în vedere această
propunere, Comisia Europeană a anunţat lansarea, în viitorul apropiat, a unui exerciţiu de
evaluare reciprocă a legislaţiilor naţionale care reglementează accesul la profesii. De precizat că
în textul modificat al Directivei menţionate se face de mai multe ori referinţă la necesitatea
stagiului remunerat pentru recunoaşterea calificării (a dreptului de semnătură). Acest lucru este
deosebit de important pentru ceea ce înseamnă stagiu în contextul discutării subiectului privind
condiţiile de stagiu.
- Comisia de examinare a constatat că la multe din lucrările cuprinse în portofoliile de
lucrări ale solicitanţilor de drept de semnătură lipseşte dovada achitării tarifului de exercitare a
dreptului de semnătură. S-a stabilit să fie atenţionaţi coordonatorii respectivelor documentaţii să
facă dovada achitării tarifului. Nerespectarea acestei obligaţii se consideră abatere şi se
sancţionează cu suspendarea dreptului de semnătură pentru o perioadă de 6-36 luni, 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.
o Comisia de disciplină.
Nu s-au înregistrat probleme deosebite.
.
3.- Probleme 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.
4.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat Consiliul Superior cu
privire la implicarea Registrului Urbaniştilor din România în două importante acţiuni legate de
Sistemul de informare al Pieţei Interne- IMI:
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- Reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET ce va avea loc în perioada 27-31 martie
a.c., în organizarea MECTS şi va prilejui şi organizarea primei sesiuni de ateliere de lucru. La
această întâlnire va participa d-na ing. Anca URDA, consilier la Secretariatul Registrului
Urbaniştilor din România, desemnată ca utilizator IMI.
- Reuniunea GL IMI S NET, ce va avea loc în data de 27 martie a.c., având ca scop
informarea membrilor grupului cu privire la ultimele evolutii privind IMI la nivel UE, dar şi cu
implementarea proiectului „Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru servicii în
România”, organizată de DAE. La această acţiune vor participa Preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România şi Directorul Executiv.
- Colegiul de Redacţie al publicaţiei URBANISMUL- SERIE NOUĂ a făcut două
solicitări, una legată de demararea procedurilor de editare a volumului 2 al Bibliotecii publicaţiei
prin editarea traducerii în limba româna a cărţii „Imaginea oraşului” de David Lynch, iar cea de
a doua, legată de achiziţionarea unui roll-up şi a unei adrese de web pentru viitorul site al
publicaţiei. Ambele solicitări se înscriu în Bugetul pentru 2012, dar vor putea fi aprobate numai
după unele precizări din partea solicitanţilor.
5.- Diverse.
- Consiliul Superior a fost informat cu privire la faptul că în cadrul Ediţiei a XII-a a
Conferinţei URBANCONCEPT - DEZVOLTARE URBANĂ MODERNĂ ÎN ROMÂNIA ce a
avut loc la Bucureşti în organizarea „Oameni şi Companii” şi A.A.S.J.R., în zilele de 23 şi 24
februarie a.c., prezentarea susţinută de către d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU,
Preşedinta Comisiei Profesionale, având ca temă propunere de REGULAMENT DE
RECUNOAŞTERE DE CĂTRE RUR A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
CONTINUĂ pentru funcţionarii publici cu funcţii sau responsabilităţi în domeniul Amenajării
Teritoriului şi Urbanismului., ca şi intervenţia d-nei arh. Anca Ileana GINAVAR, Director
General MDRT şi preşedinte delegat al Registrului Urbaniştilor din România s-au bucurat de
mult interes din partea participanţilor.
- S-a hotărât ca şedinţa următoare a Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 26 aprilie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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