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COMUNICAT

La data de 16 ianuarie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania din str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc sedinta Consiliului Superior.
La sedinta au fost rugati sa participe, conform Regulamentului referitor la organizarea si
functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari, membrii supleanti,
presedintii de comisii, reprezentantii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali, invitati.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Presedinte
2 d-l. arh. Crisan Victor POPESCU- Presedinte delegat
3 d- na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
4 d-l conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Presedintele Comisiei de examinare
5 d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOS- membru titular
6 d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular si coordonator
teritorial
7 d-l. prof. univ.dr. arh. Tiberiu FLORESCU- membru titular
8 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedintele Comisiei profesionale
9 d-l. arh. Gheorghe Stefan ELKAN- reprezentant teritorial si Presedintele Comisiei de
disciplina
10 d-l. arh. Gheorghe PATRASCU- Presedinte delegat Comisie profesionala
11 d-na arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator teritorial
12 d-na Ileana TUREANU- Purtator de cuvant
13 d-na dr. arh. Viorica CUREA- Presedinte UAR- invitat
14 d-l. drd. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte A. A. U. P. R.- invitat
D-l conf. univ. dr. Mircea GRIGOROVSCHI- membru titular, d-l. prof. univ. dr.
arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial, d-l. arh. Bogdan BOGOESCU- membru
supleant (convocat in locul membrului titular nominalizat apoi suspendat de MDRAP) si d-ra.
stud. urbanist Cristina OPREA, au absentat motivat fiind implicati în alte actiuni, sau sunt in
concediu medical, iar de la OAR nu am primit nominalizarile.
Sedinta a fost statutara.
In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele:
- Raportul anual al directorului executiv
- Raportul anual al contabilului sef si bugetul pe 2014
- Raportul de activitate al comisiilor :
Comisia profesionala;
Comisia de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura;
Comisia de disciplina;
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Raportul anual al Comisiei de cenzori;
- Raportul de activitate al birourilor teritoriale;
- Raportul Colegiului de redactie.
Toate aceste rapoarte au fost transmise electronic tuturor participantilor o data cu
convocarea, astfel incat la sedinta sa fie formulate doar observati si completari. Consiliul
Superior a aprobat rapoartele si s-a hotarat postarea lor pe site.
6.- Problemele importante care necesita atentia Consiliului Superior, prezentate de catre
d-l presedinte prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, sunt:
- Proiectul de REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea examenului pentru
atribuirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specializarea urbanism si amenajarea
teritoriului si alte reglementari aferente, inclusiv de ordin disciplinar- dupa primirea
eventualelor observatii si completari ale avocatului consultant va fi aprobat si postat pe site.
Intre timp va fi trimisa o scrisoare la Ministerul Justitiei prin care sa se solicite ca specializarea
domeniului sa aiba doua subdiviziuni si anume urbanism si amenajarea teritoriului.
- „Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant
superior”- a fost acceptata propunerea solicitarii de clarificari legate de durata stagiului de la
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, desemnat sa elaboreze
Normele de elaborare. Persoana desemnata sa se ocupe de aceasta solicitare este d-na consilier
ing. Anca URDA.
- Propunerea de „REGULAMENT – ORIENTATIV de organizare si desfasurare a
concursurilor de solutii in domeniul urbanismului, peisagisticii si amenajarii teritoriului”.
Propunerea a fost apreciata, au fost facute mici observatii. Urmeaza coordonarea cu prevederile
OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile
ulterioare, unde a promis sprijinul si d-l. arh. Gheorghe PATRASCU, Presedinte delegat al
Comisiei profesionale, Arhitect Sef al capitalei. Dupa completare va fi aprobat si postat pe site.
- ATRIBUTIILE BIROURILOR TERITORIALE ALE REGISTRULUI URBANISTILOR
DIN ROMANIA- regulamentul a fost aprobat.
- Biroul teritorial Cluj solicita prelungirea activitatii d-nei arh. Constanta POPA (angajata
ca sef birou teritorial pe perioada concediului maternal al d-nei dr. geogr. Diana RETESAN,
angajata de baza), ca reprezentant teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, reprezentanta
ce se propune a fi infiintata. Propunerea va fi studiata din punct de vedere legal si oportun.
- stadiul activităţii Grupurilor de lucru privind atribuţiile RUR:
- Propunere modificare Regulamente privind dobândirea dreptului de semnătură
şi organizarea şi funcţionarea RUR- in lucru;
- Program de elaborare a proiectelor de norme de ocupare a terenului- in lucru;
- A fost prezentata propunerea de Ordin MDRAP de aplicare a legii 350/2001.
- Referitor la Legea 335 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învatamant
superior/decembrie 2013, s-a hotarat initierea corespondentei cu Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, desemnat sa intocmeasca normele de aplicare, pentru
clarificari privind stagiul din domeniu.
Domnul Presedinte a facut un inventar al problemelor care sunt in atentia RUR in periada
care urmeaza:
- realizarea Codului deontologic al profesiei de urbanist;
- realizarea unor materiale care sa prezinte profesia de urbanist;
- realizarea unui repertoar privind categoriile de drepturi de semnatura;
- propuneri pentru COR;
- regulamentul de stagiu pentru domeniu;
- Formarea Profesionala Continua;
- Obtinerea calitatii de expert tehnic extrajudiciar din domeniu.
Domnia sa a precizat faptul ca orice activitate de elaborare norme, reglementari, etc., in
mod special daca este retribuita, trebuie sa aiba ca finalitate un material concret, care sa poata fi
valorificat.
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7.- Informare privind deplasarea în Austria pentru proiect STATUS.
Materialul prezentat de reprezentantele RUR se afla posta pe site.
8.- Diverse.
- D-l. Presedinte prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, a informat pe cei
prezenti despre implicarea continua a RUR in actiunile IMI, prin participare la instructaje, la
elaborare de diverse materiale, completare de chestionare, etc. Este vorba de spre aceeasi
implicare si la solicitarile CEU-ECTP.
- S-a discutat despre relatia dintre studiul de trafic si studiul de mobilitate.
- A fost reamintita obligativitatea completarii de catre fiecare specialist cu drept de
semnatura a fisei de raportare a activitatii anuale.
- S-a reamintit Secretariatului necesitatea restabilirii contactului cu ANFP, desi
demersurile se fac repetat, dar fara rezultat, neprimind raspuns de la ei.
- S-a dat citire unor scrisori primite de la specialistii cu drept de semnatura, legate de
activitatea acestora.
- D-na arh. Anca Ileana GINAVAR, a facut o solicitare din partea MDRAP, care
gestionează proiectul “Consolidarea capacitătii de planificare spatiala, preconditie pentru
dezvoltarea urbana”, proiect ce are ca obiectiv sprijinirea dezvoltarii unui sistem integrat si
armonizat de planificare in Romania, in vederea unei dezvoltari teritoriale si urbane durabile si
integrate si a corelarii politicilor publice de investitii. Solicitarea consta in disponibilitatea RUR
de a dona 20 exemplare din diverse numere ale publicatiei URBANISMUL- serie noua care sa
fie oferite in cadrul vizitei de lucru la Ministerul Federal al Transporturilor, Constructiilor şi
Dezvoltării Urbane (Berlin), la Primaria din Leipzig si Primaria din orasul Halle, unde se va
discuta despre legislatia si practicile din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului si
dezvoltarea si implementarea de proiecte urbane integrate. Solicitarea a fost aprobata.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 27 februarie 2014 orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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