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COMUNICAT

La data de 24 aprilie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania din str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc sedinta Consiliului Superior.
La sedinta au fost convocati 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. Tiberiu Constantin FLORESCU- membru titular
5 d-l conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Presedintele Comisiei de examinare si
membru titular
6 d-l. arh. Bogdan Traian BOGOESCU- membru supleant
7 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedinta Comisiei profesionale
8 d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE- membru supleant
9
d-l. arh. Gheorghe Stefan ELKAN- reprezentant teritorial si Presedintele Comisiei de
disciplina
10 d-na arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator teritorial
11 d-na Ileana TUREANU- Purtator de cuvant RUR
12 d-na dr. arh. Viorica CUREA- Presedinta UAR- invitata
13 d-l. drd. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte A. A. U. P. R.- invitat
D-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- membru titular si reprezentant
teritorial, d-l prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular, d-na arh. Mirela DIDAmembru supleant si coordonator teritorial, d-l. arh. Eugen PANESCU- membru titular, d-l. prof.
univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial, au absentat motivat fiind implicati în
alte actiuni, sau sunt in concediu medical. Desi la data de 7 februarie a.c. s-au primit de la OAR
nominalizarile, si anume: d-l dr. arh. Niculae TARALUNGA si d-l. arh. Eugen PANESCU, primul
a refuzat nominalizarea, iar pana in prezent nu a fost desemnat nici alt membru titular, nici
supleantul.
Intrucat sedinta nu a fost statutara prin neasigurarea cvorumului, in mod exceptional, de
aceasta data, hotararile propuse spre adoptare vor fi transmise si celor absenti pentru a-si exprima
punctul de vedere. A fost reiterata obligatia membrilor titulari sa-si anunte supleantul in cazul
imposibilitatii participarii la sedinta, in vederea asigurarii cvorumului.
In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior:
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D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Presedinte RUR, a prezentat principalele
probleme aflate in atentia consiliului, urmand a se intreprinde masuri si actiuni in consecinta:
- A fost retransmisa scrisoarea catre ANFP prin care se solicita o intalnire pentru clarificari
legate de functia arhitectului sef. Referitor la mentinerea in functie a arhitectilor sefi care nu
indeplinesc conditiile prevazute la Art. 361 din Legea nr. 350/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru organizarea cursurilor de formare profesionala continua de specialitate, Comisia
profesionala a prezentat deja curricula minimala a cursurilor. Tot Comisia profesionala este cea
care va raspunde scrisorilor primite de la diverse firme organizatoare de astfel de cursuri. D-l arh.
Crisan Victor POPESCU, Presedinte delegat RUR, s-a oferit ca impreuna cu Presedintele
Comisiei profesionale sa faca o informare privind aceste cursuri. S-a primit o propunere de la
tineri urbanisti, de inregistrare a documentatiilor la RUR, similara cu cea de la OAR la plata
tarifului pentru exercitarea dreptului de semnatura. Solicitarea este in studiu.
- S-a reamintit obligatia raportarii activitatii anuale a fiecarui specialist cu drept de
semnatura, in acest sens urmand a se atrage atentia din nou celor interesati referitor la aceasta
obligatie conforma regulamentelor RUR adaugandu-se in comunicat, privind reglementarea UE,
intrata in functie, privind cardul profesional.
- In vederea unei colaborari constructive cu Directia Generala Dezvoltare Regionala si
Infrastructura din cadrul MDRAP, s-a subliniat oportunitatea invitarii d-nei ing. Diana TENEA,
Director General, la urmatoarea sedinta a Consiliului Superior.
- S-a reluat problema retribuirii unor activitati sustinute de catre specialistii RUR nominalizati,
la cererea autoritatilor publice, sa faca parte din unele comisii de avizare sau de lucru, pe diferite
probleme (in conformitate cu prevederi legale). S-a propus, ca de acum inainte, problema
retribuirii acestora sa fie asigurata de catre autoritatile solicitante, ca o conditie, inca de la
nominalizare (pentru reprezentarile care au avut loc urmand a se proceda conform vechii hotarari).
- A fost mentionat faptul ca, intrucat d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU nu
a participat la sedinta, completarile legate de organizarea si functionarea comisiei de examinare
in vederea acordarii calitatii de expert tehnic extrajudiciar, solicitate in sedinta lunii februarie, se
amana. Regulamentul este postat pe site inca din luna noiembrie 2013.
- S-a propus ca Birourile teritoriale RUR sa studieze posibilitatea organizari cursurilor de
formare profesionala continua si in propriile locatii.
- S-a prous ca Birourile teritoriale si coordonatorii teritoriali RUR sa urmareasca achitarea
tarifelor de exercitare a dreptului de semnatura in teritoriile de care raspund. Acestia vor face
raportari lunare in sedintele Consiliului Superior. In acest sens, d-na arh. Ileana TUREANU,
impreuna cu cabinetul de avocatura care ne asigura asistenta juridica, vor face o scrisoare tip de
notificare catre administratia publica referitoare la acest subiect.
- A fost comunicat faptul ca Ministerul Finantelor a raspuns scrisorii noastre, confirmand
faptul ca RUR poate face angajari pe posturile vacante, doar in conformitate cu prevederile OUG
nr. 103/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si cu incadrarea in cheltuielile de personal
aprobate prin buget. D-na Caliopi Adriana PILU, contabil sef la RUR, a facut o prezentare a
cheltuielilor si incasarilor pe anul 2013 si primele 3 luni din 2014 si a bugetului estimat pe 2014,
din care a reiesit ca RUR lucreaza cu deficit financiar si ca in atari conditii este imposibil a se face
noi angajari. In acest sens s-a propus si aprobat intocmirea unui audit financiar al institutiei, de
organizarea caruia se va ocupa d-na PILU si o analiza a incarcarii fiecariu salariat, care va fi
prezentata in sedinta viitoare de catre d-na arh. Liliana Elza PETRISOR, Director executiv.
- A fost platita cotizatia anuala la ECTP-CEU.
- S-a comunicat aparitia la Bruxelles a cartii „Centenarul planificarii spatiale in Europa”,
editata la initiativa ECTP-CEU, urmand a se achizitiona 3 exemplare. Regretam ca desi ne-am
propus in urma cu un an si jumatate sa transmitem si noi un material referitor la Romania, pentru
a fi inclus in volum, nu am reusit acest lucru.
- Intrucat la adunarea generala de primavara a ECTP-CEU ce va avea loc la inceputul lunii
mai, RUR nu va fi reprezentat, s-a hotarat expedierea la adunare a 5 exemplare din ultimul numar
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al publicatiei „URBANISMUL- serie noua” avand ca tema „Educatie in urbanism si amenajarea
teritoriului” (la adunare discutandu-se, intre altele, problema calificarii in domeniu).
- Referitor la traducerea „Chartei urbanismului european”, care a fost realizata si este in curs
de verificare de catre d-na arh. Ileana TUREANU (care va transmite textul si variantele in limbile
franceza si engleza catre membrii ai Consiliului Superior), in vederea adoptarii terminologiei
potrivite. Dupa definitivare, va fi tiparita in brosura trilingva in 500 exemplare si postata pe siteul www.rur.ro.
- Referitor la stocul de reviste existent, s-a propus sa fie pastrate cate 50 exemplare din fiecare
numar, in depozitul propriu, restul va fi transmis Primariei municipiului Bucuresti,
coordonatorilor teritoriali RUR, Asociatiei Comunelor din Romania, Primariei comunei
Cumpana, precum si altor destinatii.
- Referitor la expozitia itineranta, responsabilul desemnat, d-l drd. Urb. Sebastian GUTA, desi
a venit cu propunerea, nu a realizat inca un plan de management si un cost al actiunii. Urmeaza sa
refaca propunerea si sa ne-o inainteze pana pe in data de 28 aprilie a.c. In tot acest eveniment rolul
hotarator in organizare si desfasurare revine Birourilor teritoriale.
- Restul problemelor propuse spre rezolvare inca din luna ianuarie a.c. se amana pentru sedinta
urmatoare (realizarea Codului deontologic al profesiei de urbanist- care trebuie intocmit de catre
fiecare stat membru participant dupa principiile generale transmise de catre ECTP-CEU,
realizarea unor materiale care sa prezinte profesia de urbanist, realizarea unui repertoar privind
categoriile de drepturi de semnatura, propuneri pentru COR, etc.).
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 28 martie- 23 aprilie a.c.:


Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.

D-l Preşedinte, conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a prezentat o „Propunere privind
modul de interpretare a unor prevederi din regulamentul RUR si care necesita precizari sau
hotarari ale CS-RUR”, „Propuneri prelimare pentru art. 10 si 11”, precum si un „Tabel
centralizator cu acordarea categoriilor pentru drept de semnatura”. Intrucat la sedinta nu a fost
intrunita o participare suficienta, problema fiind foarte importanta, cu discutii aprinse, s-a hotarat
convocarea unei sedinte speciale cu acest subiect ce va avea loc joi 8 mai a.c., orele 1600, la sediul
RUR, sedinta cu participarea d-lui arh. Crisan Victor POPESCU- Presedinte delegat, d-nei arh.
Anca Ileana GINAVAR, d-lui conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, d-lui conf.
univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Presedintele Comisiei de examinare, d-lui drd. urb. Sebastian
GUTA, d-lui arh. Gheorghe Stefan ELKAN- reprezentant teritorial si Presedintele Comisiei de
disciplina.


Comisia profesională.

D-na Preşedinta conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a facut unele precizari legate
de Art. 361 al Legii nr. 190/2013 privind aprobarea OUG nr. 7/2011 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu privire la
functia de arhitect sef. Problemele importante legate de subiect au fost prezentate la punctul 1. al
prezentului comunicat.


Comisia de disciplină.

Nu au fost mențiuni speciale legate de activitatea comisiei.
4.- Activitatea birourilor teritoriale- ca de obicei, se află postată pe site-ul www.rur.ro.
5.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
-

Participarea specialistilor cu drept de semnatura la editia a XIV a Conferintei Nationale
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URBAN CONCEPT- dezvoltare urbana moderna cu tema „Teritoriu, Oras, Arhitectura, si Noutati
legislative”, desfasurata la Sinaia, in perioada 13-15 martie a.c, organizata cu suportul AASJ, a
UAR-Filiala Iasi si a Biroului teritorial N-E RUR. D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel
SANDU- Presedinte RUR a avut o interventie, expunand probleme de actualitate impuse in plan
profesional.
Specialistii cu drept de semnatura nominalizati de RUR in CTS la MDRAP au participat
la sedintele pentru consultanta si avizare din data de 14 si 16 aprilie a.c.

6.- Diverse.
- D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a solicitat sprijin in sustinerea financiara a
unei publicatii post eveniment desfasurat in perioada 11-14 iunie a.c. la Bucuresti-reuniune de
lucru tip atelier a Grupului Tematic pentru Spatiu Public si Culturi Urbane al ESOP. Raspunsul la
solicitare va fi dat in sedinta urmatoare, in care speram sa fie intrunit cvorumul.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 29 mai 2014 orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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