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COMUNICAT

La data de 10 iulie 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-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOS- membru titular
4 d-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
5 d-na arh. Mirela DIDA- membru supleant si coordonator teritorial
6 d-l. arh. Eugen PANESCU- membru titular
7 d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE- membru supleant
8 d-l. arh. Bogdan Traian BOGOESCU- membru supleant
9 d-na Ileana TUREANU- Purtator de cuvant RUR
D-l. prof. univ. dr. arh. Emil-Barbu POPESCU- membru titular, d-l. prof. univ. dr. arh.
Constantin ENACHE - membru titular, d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCUmembru titular, d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial, d-l conf.
univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- membru titular si reprezentant teritorial, d-l. conf. univ.
dr. arh. Gabriel PASCARIU- Presedintele Comisiei de examinare si membru titular, d-na lector
univ. dr. arh. Simona MUNTEANU- membru titular, d-l. arh. Gheorghe Stefan ELKANreprezentant teritorial si Presedintele Comisiei de disciplina si d-na conf. univ. dr. arh. Monica
RADULESCU- Presedinta Comisiei profesionale, au absentat, fiind implicati fie în alte actiuni
(licentele de la facultate) fie in concediu (de odihna sau medical). Desi la data de 7 februarie
a.c. s-au primit de la OAR 2 nominalizari, d-l dr. arh. Niculae TARALUNGA a refuzat
nominalizarea, iar pana in prezent nu a fost desemnat nici alt membru titular, nici supleantul.
Sedinta a fost statutara.
In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele subiecte, materialele propuse
fiind transmise electronic participantilor, in masura in care au fost primite de la cei ce au
intocmit unele dintre ele, cu cel putin 2 zile inainte de sedinta:
1.- Dezbaterea avand ca tema revizuirea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură.
In zilele de 4, 10, 18 si 26 iunie si 2 iulie a.c., la sediul central al RUR au avut loc
intalniri dedicate propunerilor de modificare a Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură, intalnire la care au participat: d-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU, d-na
conf. dr. arh. Cerasella CRACIUN, d-l. conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU, d-l. arh. CrisanVictor POPESCU, d-na arh. Florentina IUGAN si d-l. drd. urb. Sebastian GUTA. Dintre
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principalele propuneri de modificare amintim pe cele legate de dreptul de semnatura pentru
elaborarea unei parti din documentatia de amenajarea teritoriului si de urbanism si anume
reducerea numarului acestora prin comasarea unor specialitati si tipuri de documentatii,
stabilirea drepturilor de semnatura in functie de specializarea candidatilor, etc. Discutiile au fost
foarte animate. Avand in vedere experienta sa bogata in MDRAP, d-na arh. Anca Ileana
GINAVAR a fost rugata sa intervina in completarea regulamentului si impreuna cu d-l. arh.
Crisan-Victor POPESCU sa propuna o Expunere de motive privind propunerea de modificare a
regulamentului.
2.- Propunere Statutul profesiei de urbanist.
Desi nu a fost prezenta la sedinta, fiind implicata in comisiile de licenta, d-na conf. univ.
dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedinta Comisiei profesionale a intocmit (avand in vedere
legislatia interna si recomandarile CE) si transmis membrilor consiliului, materialul prin
intermediul secretariatului si se asteapta observatii si completari. S-au facut, totusi, cateva
observatii fara a se angaja discutii: necesitatea disjunctiei in cateva capitole separand
deontologia de continutul profesiei si o cuprindere mai larga a acestui continut.
3.- Ordinul MF nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral
din venituri proprii.
D-na Economist Adriana Caliopi PILU, Contabil sef al RUR, a prezentat ordinul emis de
Ministrul Finantelor si implicatiile majore pe care le are. Incepand cu data de 1 iulie 2014,
instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii transferă
pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) totalul sumelor reprezentând venituri
proprii încasate în anul 2014, diminuate cu eventualele depozite constituite din veniturile curente
ale anului 2014 care nu au ajuns la scadenţă la data de 1 iulie 2014, din conturile de
disponibilităţi în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare aferent
subdiviziunii de venituri bugetare. Prevederile ordinului au mari implicatii in activitatea de
contabilitate a RUR, implicand schimbari majore. Se modifica si contul RUR. S-a insistat din
nou (D-l Presedinte) asupra cuprinderii cheltuielilor impuse de elaborarea unor documente
(analiza in sume globale stabilite odata cu necesitatea lucrarii renuntandu-se, in acest caz, la
indemnizatia de sedinta).
A mai fost prezentata Lege nr. 94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea
tichetelor de vacanta in vigoare de la data de 06.07.2014, care permite si institutiilor publice
finantate integral din venituri proprii (precum este RUR) sa acorde « vouchere de vacanta »
(emise de catre Autoritatea Nationala pentru Turism). S-a reamintit d-nei arh. Liliana Elza
PETRISOR- Director executiv ca trebuie sa intocmeasca, pe baza fiselor de activitate primite de
la salariati, evaluarea activitatii personalului incadrat la RUR in vederea reducerii cheltuielilor
institututiei. Termen, sedinta urmatoare.
4.- Intalnirea dintre reprezentantii RUR si ANC.
In ziua de 12 iunie a.c. la sediul ANC a avut loc intalnirea dintre reprezentantii agentiei
(Presedinte si persoane din conducere) si reprezentantii RUR (la nivel de Presedinte, Director
executiv, Presedinte comisie profesionala si avocat). Discutiile, foarte consistente, au avut ca
tema principala programul de formare profesionala continua si obligatiile legale ce revin RUR in
formarea arhitectilor sefi. Informarea a fost binevenita pentru ambele parti si va fi continuata in
sensul colaborarii in autorizarea entitatilor de formare, in domeniul amenajarii teritoriului si
urbanismului. S-a convenit si asupra necesitatii unei intalniri comune RUR-ANC-ANFP.
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5.-Aprobarea prin hotarare a Consiliului a Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea examenului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în
specializarea urbanism si amenajarea teritoriului şi alte reglementări aferente, inclusiv de
ordin disciplinar- se amana, fiind necesare unele informatii suplimentare.
6.- Aprobarea prin hotarare a Consiliului a Regulamentului – cadru pentru
organizarea si desfasurarea concursurilor de solutii in domeniul urbanismului, peisagisticii
si amenajarii teritoriului si desemnarea grupului de lucru constituit in vederea
dezbaterilor pe marginea acestuia cu Ordinul Arhitectilor din Romania, conform legii.
Regulamentul a fost postat anterior pe site-ul www.rur.ro. In aceasta sedinta a fost
prezentata forma care include modificari datorate adaptarilor la ”Legislatia Europeana privind
Achizitiile Publice si Serviciile de Arhitectura”, partea a III-a, ”Recomandari pentru concursuri
de arhitectura”, adoptat de Adunarea Generala a Consiliului European al Arhitectilor, 24-25
aprilie 2014. Au fost discutii constructive; d-nii arh. Eugen PANESCU si Bogdan Traian
BOGOESCU au avut propuneri si comentarii pe baza lui. Dupa introducerea lor in text,
materialul va fi trimis OAR spre consultare.
7.- Expozitia itineranta organizata la Biroul Teritorial Cluj.
Drd. urb. Sebastian GUTA, responsabilul actiunii, a lipsit fiind implicat in examenele de
licenta, prezentarea va fi facuta in sedinta urmatoare; de altfel, la Iasi si la Timisoara expozitia
va fi organizata in toamna, aceasta fiind optiunea birourilor teritoriale respective.
8.- Prioritatile stabilite inca din sedinta lunii ianuarie si nerezolvate (realizarea
unor materiale care sa prezinte profesia de urbanist, realizarea unui repertoar privind
categoriile de drepturi de semnatura, propuneri pentru COR), etc. – sunt in lucru, d-na
conf. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedinte comisie profesionala, a demarat elaborarea
proiectului de Statut al profesiei de urbanist. S-a precizat ca acest document nu va trebui sa fie
un regulament, ci un statut al profesiei, insotit de materiale explicativ-publicitare pentru publicul
larg.
9.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 30 mai – 9 iulie a.c.:
 Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-na arh. Mirela DIDA, membru al Comisiei de examinare, a prezentat spre validare
rezultatele sesiunii de atestare si de examinare din data de 1 iulie a.c.
Situatia se prezinta astfel:
Candidaţi admişi
Arhitecţi
arhitect urbanist Anca Daniela C. CIUBOTARU – Bucureşti - E
arhitect urbanist Corina Ileana A. MOLDOVAN – Bucureşti - DZ0 E
arhitect-urbanist Alexandru Tiberiu T. M. NITS – Mureş - D3 DZ0
arhitect-urbanist Anca Elena I. PĂUNESCU – Bucureşti - DZ0 E
arhitect diplomat Ioan Alexandru I. BERA – Cluj - DZ1 E
arhitect diplomat Pavel Dan N. BRÂNDA – Timiş - DZ1
arhitect diplomat Nicoleta Cristina N. CARDOŞ – Sălaj - DZ1 E
arhitect diplomat Laurenţiu G. R. KOMAROMI-GHEORGHE – Maramureş - DZ1 E
arhitect diplomat Levente F. I. KORNIS – Cluj - DZ1 E
arhitect diplomat Stere Doru C. ILIESCU - Bucureşti - DZ1 E
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arhitect diplomat Sandra G. SALAYTAH – Bucureşti - DZ1 E
arhitect diplomat Daniela Maria D. T. TĂMAŞ – Cluj - DZ1 E
Urbanişti
urbanist diplomat Paul V. MUREŞAN-IUGA – Bucureşti – B C C1 D D3 DZ0 E
Specialişti din domenii conexe
ing. Maria Z. SIMON – Bihor - B
ing. Adriana C. GHEORGHE – Bucureşti – G1
jurist Oana Monica M. MUNTEANU – Cluj - G9

Extindere drept de semnătură
Arhitecţi
arhitect-urbanist Ileana Doina Al. Oprescu – Argeş - atestată la 15.12.2005 pentru D E şi
extindere drept de semnătură pentru B C la 25.02.2010, primeşte extindere drept de
semnătură pentru G5
Urbanişti
urbanist diplomat Carmen Iuliana R. FALNIŢĂ – Timiş - atestată la 20.09.2005 pentru
C D E, primeşte extindere drept de semnătură pentru B
master urbanist Laura Elena G. TUCAN – Bucureşti - atestată la 13.12.2012 pentru D3
DZ0, primeşte extindere drept de semnătură pentru D E
urbanist diplomat Augustina A. STAN – Bucureşti - atestată la 13.12.2012 pentru D DZ0
E, primeşte extindere drept de semnătură pentru D3
Candidaţi amânaţi
arhitect Alexandru Christian C. IGNĂŢEL – Iaşi
Centralizator admişi atestare /examinare /extindere.
Nr. Judeţ
crt.
1.
Argeş
2.
Bihor
3.
Bucureşti
4.
Cluj
5.
Maramureş
6.
Mureş
7.
Sălaj
8.
Timiş
Total

Urbanism

1 + 2ext.

1ext.
1 + 3ext.

Specialitate
Arhitectură
1ext.
5
3
1
1
1
1
12 + 1ext.

Total
Domenii conexe
1
1
1

3

1ext.
1
7 + 2ext.
4
1
1
1
1 + 1ext.
16 + 4ext.

 Comisia profesională- nu au fost alte mențiuni speciale legate de activitatea
comisiei.
 Comisia de disciplină- nu au fost mențiuni speciale legate de activitatea
comisiei.
10.- Activitatea birourilor teritoriale- ca de obicei, se află postată pe site-ul www.rur.ro.
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S-a reluat discutia referitoare la infiintarea de noi birouri teritoriale. Se va face o
documentare privind necesitatea infiintarii, costurile legate de acest lucru si materialul va fi
prezentat in viitoarea sedinta.
11.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
A fost prezentata noua aparitie, si anume nr. 4 din Biblioteca „URBANISMUL serie
noua”- CARTA URBANISMULUI EUROPEAN, din care au fost expediate cateva exemplare si
la CEU-ECTP. Brosura, tiparita in tiraj de 500 ex. si postata si pe site-ul www.rur.ro, va fi
trimisa unor institutii si autoritati centrale si locale (universitatilor cu facultati in domeniu,
agentiilor de dezvoltare, bibliotecilor nationale, unor ministere cu implicare in domeniu,
consiliilor judetene, etc). Tot in iulie a aparut si nr. 16-17 din publicatia „URBANISMUL serie
noua” avand ca tema „Parcelari si extinderi de orase”, expediata de asemeni si la ECTP-CEU.
Ca urmare a expedierii catre ECTP-CEU a nr. 14-15 al acestei publicatii, care a avut ca tema
„Educatie in urbanism si amenajarea teritoriului”, am primit, de la d-na arh. Dominique
LANCRENON- Secretar General, un mesaj elogios la adresa tematicii si calitatii revistei.
D-l. prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU si alti specialisti nominalizati de care RUR
ca membrii in CNDT la au participat la sedinta din 1 iulie a.c.
D-na arh. Anca Ileana GINAVAR, a informat pe cei prezenti ca ANFP, unitate de
executie a MDRAP, a transmis sefilor ierarhici minuta referitoare la intalnirea cu reprezentantii
RUR din data de 14 mai a.c. si urmeaza stabilirea pasilor de urmat.
12.- Diverse.
- Au fost supuse aprobarii urmatoarele propuneri:
- Inscrierea publicatiilor revistei URBANISMUL- Serie noua la concurs, sectiunea GPublicatii de Arhitectura, din cadrul Bienalei Nationale de Arhitectura (Bucuresti, 15-30
octombrie a.c.). Propunerea a fost adoptata.
- A fost aprobata propunerea de de publicare a nr. 5 din Biblioteca URBANISMUL- serie
noua „Orase vechi si noul urbanism”- de Gustavo GIOVANNONI, pana la sfarsitul anului 2014,
tiraj 1000 exemplare, proiect realizat in parteneriat intre RUR si UFAR.
- Propunerea de organizare in toamna a expozitiei itinerante de proiecte de urbanism,
Birourile teritoriale Timisoara si Iasi, solicitare transmisa de aceste birouri si aprobata.
Responsabil d-l drd. urb. Sebastian GUTA.
- Realizarea, pana la sedinta urmatoare, a evaluarii personalului angajat la RUR, in
vederea optimizarii activitatii si a reducerii cheltuielilor. Responsabil actiune- d-na director
executiv, arh. Liliana- Elza PETRISOR. Propunerea a fost aprobata.
- Transmiterea si prin implicarea Borourilor teritoriale si a reprezentantilor teritoriali, a
CARTII URBANISMULUI EUROPEAN, asa cum a fost precizat la punctul 11 al prezentului
comunicat.Propunerea a fost aprobata.
- Biroul teritorial Iasi a facut o solicitare de achizitionare a unui xerox color A3, necesar
activitatii. Propunerea nu a fost acceptata, din lipsa resurselor materiale (si la sediul central este
necesar, dar nu se pot face asemenea achizitii, cu atat mai mult cu cat avem 4 sedii) si a
constrangerilor legale referitoare la aceste cheltuieli.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul
Registrului Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 18 septembrie 2014 orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR
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