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COMUNICAT
La data de 28 iunie 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 şi reprezentanţii birourilor teritoriale.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România
2 d-l. conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
3 d-l. prof. univ. dr. arh. Emil Barbu POPESCU- membru titular
4 d-l prof. univ. dr. arh. Ştefan SCAFA-UDRIŞTE- membru titular
5 d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular
6 d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
7 d-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
8 d-l. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
9 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
10 d-l dr. geograf Bogdan SUDITU- membru titular
11 d-l. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator regional
12 d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
13 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
14 d-l. urb. Radu Matei COCHECI- reprezentantul studenţilor urbanişti
15 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
D-na arh. Mirela DIDĂ- membru titular şi coordonator regional, d-na Anca Ileana
GINAVAR- membru titular, d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular, d-l.
arh. Eugen PĂNESCU- membru supleant, d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin Nicolae SÂRBUmembru titular şi d-l dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular, au anunţat că nu pot
participa la şedinţă.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
Referitor la site-ul Registrului Urbaniştilor din România, ca urmare a nemulţumirii
Comisiei de selectare a proiectelor prezentate la ofertă, s-a hotărât iniţierea unui concurs cu
premii pentru realizarea Layout-ului. Noul concurs este destinat în special studenţilor, dar nu
numai. Cerintele şi condiţiile concursului, a cărui termen limită este pe 15 iulie a.c., sunt postate
pe site.
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D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România, a informat membrii Consiliului Superior cu privire la faptul că discuţiile avute cu
organizatorii celei de a X-a ediţii a BIENALEI NAŢIONALE DE ARHITECTURĂ
BUCUREŞTI 2012 (15 octombrie- 15 noiembrie) nu au adus nicio clarificare, în sensul că nu
există o înţelegere în sensul colaborării.
2.- Reprezentarea Registrului Urbaniştilor din România la întâlnirea CEU-ECTP,
din 6-12 iunie a.c. - Istanbul.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România, a făcut o prezentare a întâlnirii.
Întâlnirea, amânată din primăvară, a avut o ordine de zi foarte bogată, cu prezentări multe
şi consistente, în prima zi acestea fiind dedicate planificării spaţiale ale metropolei Istanbul. Ziua
a doua, care a fost sesiunea propriu-zisă, a avut patru probleme tematice profesionale aflate în
preocupările actuale ale activităţii CEU-ECTP: recunoaşterea calificărilor profesionale, noua
Carthă de la Atena, problematica tinerilor urbanişti şi schimbările climaterice. În cea de a treia zi
s-au prezentat rapoartele pe tări, restul lucrărilor având un caracter administrativ. Raportul
prezentat de Registrul Urbaniştilor din România este postat pe
site-ul www.rur.ro.
Reprezentantul României a avut câteva intervenţii referitoare la activitatea Registrului
Urbaniştilor din România, apreciate de asistenţă (1.- necesitatea grăbirii apariţiei unei platforme
comune a planificărilor profesionale, agreată de CEU, întrucât la nivel naţional au început
pregătirile pentru punerea în funcţiune a sistemului european privind monitorizarea calificărilor;
2.- este cazul unei completări, integrarea Carthei existente, ţinând cont de recomandările din
ultimii ani în domeniu ai U.E.; 3.- existenţa în România a unui potenţial de cercetare la nivelul
unui grup de tineri urbanişti-doctoranzi care s-ar putea alătura grupului deja constituit). A fost
subliniată implicarea efectivă a Registrului Urbaniştilor din România în activitatea practică,
multe alte organizaţii naţionale având preocupări de natură strict organizatorică, implicarea în
activitatea de planificare spaţială fiind inexistentă. O altă problemă discutată a fost cea a
experţilor tehnici, şi în celelalte ţări întâmpinându-se aceleaşi greutăţi ca si la noi (sunt
consultate, în probleme de planificare spaţială, persoane adesea fără autoritate profesională în
domeniu). A fost subliniat faptul că trebuie acordată o atenţie sporită tinerilor urbanişti, studenţi
sau absolvenţi de facultate. La noi în ţară, la UAUIM este constituită asociaţia studenţilor în
domeniu.
3.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 1- 27 iunie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, preşedintele comisiei, a prezentat
rezultatele şedinţei de examinare desfăşurată în ziua de 26 iunie a.c. S-a constatat nivelul ridicat
al dosarelor înaintate.
Comisia de examinare a propus acordarea dreptului de semnătură următorilor specialişti:
- Arhitecţi
Gabriel Gh. A. SZEKELY, dr. – Timiş – DZ1
- Urbanişti
Alexandru Ioan I. DAMIAN – Alba – C D3 DZ0 E F6
Laura V. G. NĂSUI - Alba – C D3 DZ0 E F6
Cătălin Şt. PRICOPE – Bacău - D3 DZ0
Maria Alina M. RĂDULESCU – Prahova - DZ0 E
Ioana Gabriela A. PÎNZARU – Bucureşti – C1 D G6
Diana Elena C. MIHAI – Dâmboviţa - D3 DZ0 E
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Gheorghe Leonard C. DUŢĂ – Argeş - D3 DZ0 E
Mircea Radu R. Gh. ATANASIU - Dâmboviţa - D3
Elena Ramona T. UNGUREANU – Argeş – B D D3 DZ0 F5 F6 G5
Anamaria Mihaela I. TOMA – Dâmboviţa - D3 DZ0 E
Alina Mariana C. N. GOVOROSCIUC –Bucureşti - D3 DZ0 E
Laura Elena G. TUCAN – Bucureşti - D3 DZ0
Anca Elena G. PANAIT – Dâmboviţa - D3 DZ0 E
Roxana Maria P. TURCU – Bucureşti - DZ1 E
Georgiana I. VOICU – Bucureşti - DZ1 E
Valer V. CRIŞAN – Bucureşti - E
Radu Ştefan St. P. ANDREESCU – Argeş - E
- Specialişti din domenii conexe
ing. constr. (spec. drumuri şi c.f.) Marcela Mariana D. FLORESCU – Timiş – G7
dr. sociolog Georgiana T. TOTH – Bucureşti – F3 G2
- Extindere drept de semnătură
arh. Monica Gabriela S.A. BACINSCHI–Botoşani– atestată 10.12.2009 (D1 E)– extindere
D3
arh. Cristina C. HERŢIA – Bucureşti - atestată 26.09.2006 (D E) – extindere G5
arh. Carmen Lavinia M. ZULUFESCU – Constanţa - atestată 11.06.2009 (D1 E) – extindere
DZ0
- Candidaţi amânaţi
arh. Violeta B. FRÎNCU – Bucureşti – se solicită completarea dosarului cu toate lucrările
menţionate în portofoliul de lucrări
urb. Luiza Andreea I. NĂDUH – Dâmboviţa – nu îndeplineşte cerinţele art. 19
urb. Ioan Augustin I. V. SUCIU – Prahova - nu îndeplineşte cerinţele art. 19
Candidaţi respinşi
arh. Mirela P. BĂNCESCU – nu prezintă părţi din documentaţie specifice pentru G6
Centralizator admişi atestare /examinare /extindere
Nr. Judeţ
crt.
1.
Alba
2.
Argeş
3.
Bacău
4.
Botoşani
5.
Bucureşti
6.
Constanţa
7.
Dâmboviţa
8.
Prahova
9.
Timiş
Total

Urbanişti
2
3
1
6

Specialitate
Arhitecţi

Total
Domenii conexe

1 extindere
1 extindere
1 extindere

1

1
1 + 3 extind.

1
2

4
1
17

2
20 + 3
extind.

S-a hotărât ca până la şedinţa următoare să fie clarificate probleme legate de stagiu,
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contract, urbanişti-peisagişti, etc. D-l. arh. Crişan- Victor- POPESCU, Preşedintele Comisiei de
disciplină, a promis ca până la următoarea şedinţă a Consiliului Superior să prezinte o propunere
de Contract individual între îndrumător şi stagiar.
o .Comisia profesională.
D-na conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU, preşedinte comisie, a informat membrii
Consiliului Superior asupra faptului că în perioada parcursă de la ultima şedinţă nu au apărut
probleme de semnalat.
o Comisia de disciplină.
D-l arh. Crişan Victor POPESCU, preşedinte comisie, a subliniat activitatea Comisiei
teritoriale de disciplină nord-est care a desfăşurat o corectă şi exemplară analiză referitoare la
sesizarea privind documentaţia „PUD str. Carpaţi nr. 8 A, Bacău”. Decizia comisiei teritoriale va
fi supusă aprobării Consiliului Superior în viitoarea şedinţă. În agenda comisiei centrale se află
şi alte sesizări în curs de cercetare.
4.- Probleme privind activitatea birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
5.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
Toate acestea au fost prezentate mai sus.
De menţionat că a apărut nr. 11 al publicaţiei „URBANISMUL- serie nouă” având ca
temă REGIONALIZAREA, unanim considerat o reuşită.
6.- Diverse.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat membrii Consiliului
Superior asupra faptului că solicitările de participare la reuniunile Grupului de Lucru IMI S NET
(Reţeaua IMI pentru Servicii în România) sunt din ce în ce mai dese şi că acest lucru necesită
desemnarea unei persoane, expertă în domeniul calificărilor profesionale, care să desfăşoare
activitate remunerată, atunci când este cazul.
- S-a dat citire unei scrisori adresată autorităţilor locale, prin care acestea sunt informate
cu privire la prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
completările şi modificările ulterioare, legate de constituirea şi componenţa Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism şi cu prevederile Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism.
Documentul, întocmit de d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, Reprezentant teritorial
Regiunea de Dezvoltare Vest, va fi transmis zilele acestea în regiunea amintită, urmând să fie
preluat şi de celelalte birouri teritoriale şi transmis în toată ţara.
- A fost prezentat Acordul de parteneriat încheiat între Biroul teritorial al Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest a Registrului Urbaniştilor din România, Ordinul Arhitecţilor din
România, Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Transilvania, Universitatea Tehnică ClujFacultatea de arhitectură şi urbanism, Uniunea Arhitecţilor din România- Filiala Nord-Vest, care
are ca obiectiv generic creşterea calităţii mediului construit prin creşterea calităţii proceselor
complexe care conduc la construire, obiectiv care face parte din strategiile tuturor organizaţiilor
partenere. Semnatarii au transmis d-lui Emil BOC, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, o
scrisoare prin care sunt aduse la cunoştinţa administraţiei publice câteva teme necesar de
analizat şi luat în considerare în modul de lucru specific semnatarilor Acordului de parteneriat,
specialişti din domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului (calitatea proiectelor,
contribuţia locală la modernizarea cadrului legislativ general, reconsiderarea principială şi
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concretă a politicii urbane), precum şi referiri la statutul arhitectului-şef şi la CTATU.
D-l lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Preşedintele Comisiei de examinare, a
readus în atenţia membrilor Consiliului Superior problema concursurilor de urbanism în care nu
este implicat în niciun fel Registrul Urbaniştilor din România. D-l. arh. Crişan- VictorPOPESCU, Preşedintele Comisiei de disciplină, şi-a asumat responsabilitatea ca până la
următoarea şedinţă a Consiliului Superior să prezinte o propunere de REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE SI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR DE URBANISM.
D-l lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a propus constituirea unui grup de lucru,
care până la sfârşitul anului 2012, pe baza datelor obţinute de la Direcţia Dezvoltare Teritorială
din cadrul Ministerului Dezvoltării Teritoriale şi Turismului şi de la Direcţia Patrimoniu
Cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, să întocmească un raport
privind prestaţia specialiştilor cu drept de semnătură acordat de către Registrul Urbaniştilor din
România. S-a stabilit ca în luna ianuarie 2013 să avem de la toţi specialiştii aflaţi în evidenţa
Registrului Urbaniştilor din România un raport de activitate şi formaţie continuă.
Consiliul Superior a aprobat propunerea ca d-l lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU
să reprezinte Registrului Urbaniştilor din România, care suportă şi taxa de participare, la cel de
al „48-lea Congres ISOCARP- International Society of City and Regional Planners” care se va
desfăşura la Perm- Rusia, în perioada 10-13 septembrie a.c., ocazie cu care va face o prezentare
a rolului şi activităţii Registrului Urbaniştilor din România.
- S-a hotărât ca şedinţa următoare a Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 19 iulie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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