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COMUNICAT

La data de 19 martie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania, 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 teritoriali, coordonatorii regionali, invitati.
Situatia participarii la sedinta se prezinta in felul urmator:
- Membrii titulari:
- Nominalizati de MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezent
Dr. geograf Bogdan SUDITU- nu participa fiind suspendat din activitatea de
funcţionar public
Prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- prezent
Prof. dr. geograf Ioan IANOŞ- prezent
- Nominalizati de APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- prezent
Arh. Crişan-Victor POPESCU- prezent
- - Nominalizati de UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent motivat, are curs in facultate
Prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- prezent
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
- Nominalizati de AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI - absent, are
comisie de licente
- Nominalizati de AASMR: Lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- absent
- Nominalizati de OAR:
Dr. arh. Niculae TARALUNGA- a refuzat nominalizarea
OAR a transmis nominalizarea d-nei dr. arh. Vera MARIN in locul domniei sale si d-na a fost
prezenta la sedinta
Arh. Eugen PANESCU- absent motivat, este in sedinta la Ministerul Culturii
- Membrii supleanţi:
- Nominalizat de MDRAP: arh. Traian Bogdan BOGOESCU- prezent
- Nominalizata de APUR: arh. Doina Mihaela BUBULETE- absenta
- Nominalizat de UAUIM: prof. univ. dr. arh. Zeno BOGDĂNESCU- absent
- Nominalizati de AASJR: arh. Mirela DIDĂ- absenta motivata medical
- Nominalizati de AASMR: conf. univ. dr. arh. Traian Andrei LUNCAN- absent
- Nominalizat de OAR: lipsa nominalizare
- Invitati:
- conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedinta Comisiei profesionale- prezent
- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- Presedintele Comisiei de disciplina si reprezentant
teritorial- prezent
- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial- prezent
- arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator regional- prezent
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- dr. Ileana TUREANU- Purtator de cuvant RUR- prezent
- dr. arh. Viorica CUREA- Presedinte UAR – absenta motivat
- stud. urb. Cristiana OPREA- absenta motivat
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- prezent
Sedinta s-a desfasurat in conditii legale.
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, astfel ca nu a mai fost cazul sa fie
prezentate, ele fiind deja cunoscute, avand loc discutii pe marginea lor):
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
D-l. Presedinte- Prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a prezentat o scurta informare
privind „Editia a XV a Conferintei URBANCONCEPT- Dezvoltare urbana moderna in
Romania”care a adunat peste 150 specialisti din domeniu. In afara unor prezentari interesante
din aceasta reuniune cu caracter stiintific, icu aceasta ocazie a avut loc intalnirea cu Arhitectii
Sefi de judete/de municipii, participanti la intalnire, care s-au interesat despre stadiul actual al
urbanismului si amenajarii teritoriului, problemele legislatiei din domeniu si mai ales despre
Formarea Profesionala Continua a specialistilor care lucreaza in administratia publica locala
(cursuri, cine le organizeaza, sunt sau nu acreditate, costuri, curricula, etc.).
Membrii Consiliului Superior au discut in continuare despre aceste probleme, s-a reluat
ideea solicitatii ajutorului MDRAP pentru intalnirea cu conducerea ANFP, in vederea gasirii
posibilitatii de deblocare administrativ-legislativa, ceea ce ar mai lamuri situatia.
D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR si-a exprimat parerea, adoptata de catre cei
prezenti, ca ar fi necesara elaborarea unui caiet de sarcini tip pentru achizitii publice, precum si a
unor standarde de cost din domeniu.
2.-Revizuirea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură.
A fost prezentata de catre d-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu FLORESCU, decanul Facultatii
de Urbanism, membru titular al Consiliului Superior, o propunere de modificare a
regulamentului, initiata de un grup de cadre didactice din aceasta facultate. Pe baza propunerilor
au urmat discutii, inclusiv despre Registrul National al Calificarilor, despre Codul Ocupatiilor
din Romania, calificari, domeniu de formatie, etc. S-a propus si aprobat ca un grup compus din
d-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU, d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, d-na
conf. univ. dr. arh. Cerasella CRACIUN, d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, d-l
arh. Crisan- Victor POPESCU, carora li s-a alaturat benevol si d-l. asist. univ. dr. urb. Sebastian
GUTA, sa intocmeasca un material prin care sa clarifice neconcordantele dintre RNC si COR si
sa propuna introducerea in COR a ocupatiei de urbanist. D-na ing. Anca URDA, consilier in
Secretariatul RUR a primit sarcina sa se documenteze privind procedura inscrierii in COR. In
lamurirea celor discutate, d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU prezinta un material
intocmit de domnia sa si publicat in mai 2014 pe site-ul APUR, denumit „Informare cu privire la
: Ocupatia de urbanist si ocupatii asociate conform Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR)”.
S-a hotarat ca joi 26 martie a.c., la ora 14 sa se intruneasca la sediul RUR un grup de
specialisti compus din d-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU, d-na drd. arh. Anca
Ileana GINAVAR, d-na asist. univ. dr. arh. Vera MARIN, d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel
PASCARIU, d-l. arh. Crisan –Victor POPESCU, asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA care sa
introduca aceste observatii in regulament.
3.-Examenul pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în
specializarea urbanism si amenajarea teritoriului.
D-l. Prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat pe cei prezenti cu privire la
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faptul ca a examinat inca o data, impreuna cu d-na ing. Anca URDA, consilier in Secretariatul
RUR, proiectul de „REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea examenului pentru
atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajarii teritoriului si
urbanismului” corelat cu „OG nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica
judiciara si extrajudiciara” si a semnalat obligativitatea publicarii in MO a regulamentului
elaborat de RUR, anumite precizari privind probele examenului, numarul membrilor comisiei,
revizuirea bibliografiei de examen, etc.
4.- Participare la conferinta de lansare a proiectului „Learn, for a better life!”
cofinantat de catre Comisia Europeana, Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si
Cultura, organizata de ANC si M.E.C.S.
La conferinta au participat d-l Preşedinte R.U.R., prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel
SANDU, impreuna cu d-na arh. Liliana- Elza PETRISOR, director executiv. In conferinta au
fost prezentate, in afara proiectului a carui lansare a fost si alte teme importante, precum:
„Strategia de invatare pe tot parcursul vietii 2014-2020”, probleme de educatie si formare in sec.
XXI, realitati si perspective privind evaluarea calitatii in invatamantul superior, integrarea
tinerilor absolventi de invatamant superior pe piata muncii, platforma electronica pentru educatia
adultilor in Europa, etc.
5.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 26 februarie- 18 martie a.c.:
 Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
 Comisia profesionala
 Comisia de disciplină.
In afara celor prezentate mai sus, nu s-au semnalat alte probleme.
6- Activitatea birourilor teritoriale - se află postată pe site-ul www.rur.ro.
7.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a participat la ședințele Comisiei de
avizare de la MDRAP ca reprezentant RUR.
- D-l. Presedinte s-a interesat de stadiul proiectului editorial „Orase vechi si noul
urbanism”- Gustavo Giovannoni, carte a carei aparitie era anuntata spre sfarsitul anului 2014.
Raspunsul a fost ca aparitia se amana. S-a anuntat ca numarul urmator al publicatiei
URBANISMUL-serie noua este dedicat cercetarii, dupa care urmeaza un numar dedicat
municipiului Alba Iulia.
- In data de 20 martie a.c. a avut loc adunarea generala APUR, cu alegeri pentru Consiliul
Director la care au participat si au fost alesi specialisti cu drept de semnatura.
8.- Diverse.
- S-a primit de la ECTP-CEU atentionarea de plata a cotizatiei anuale, in acelasi cuantum
ca si anul trecut. S-a aprobat achitarea cotizatiei in cuantum de 1640 Euro..
- A fost aprobata solicitarea arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator regional, de a
primi un numar de reviste, numere diferite, din publicatia „URBANISMUL- serie noua”, in
vederea premierii castigatorilor concursului de idei pentru amenajarea unui spatiu public din
zona istorica a municipiului Craiova, precum si pentru donarea catre cateva institutii publice cu
implicare in domeniu (institutia Arhitectului Sef din judetele arondate, ARD, Liceul de arta cu
clasa de arhitectura, Sectia Peisagistica a Universitatii Craiova).
- Consiliul Superior a fost informat cu privire la numarul mare de scrisori/ apeluri
telefonice primite de la administratii publice din tara, prin care ne incredinteaza ca toti cunosc
legislatia si verifica existenta achitarii tarifului de exercitare a dreptului de semnatura (ca
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raspuns la adresa noastra trimisa in tara).
- A fost prezentata solicitarea OAR de a le acorda un rastimp de doua saptamani pentru a
studia propunerea finala a regulamentelor RUR. Acum nu exista temei legal pentru discutarea
unui regulament proriu unei institutii in forul de conducere al unei alte entitati, acest lucru poate
fi facut prin reprezentantii respectivi in Consiliul Superior RUR.
- D-na director executiv arh. Liliana- Elza PETRISOR a comunicat faptul ca in conf. cu
Art. 6, 26 si 27 din REGULAMENTUL referitor la organizarea si functionarea RUR, in aprilie
a.c. Consiliul Superior si actualele comisii isi indeplinesc mandatul si trebuie constituite altele
noi si cere aprobare pentru solicitarea nominalizarilor. Cererea este aprobata.
- S-a dat citire unei solicitari primite de la d-ra asist. univ. dr. urb. Sorina- Georgiana
RUSU, privind eliberarea stampilei si certificatelor de atestare a dreptului de semnatura.
Directorul executiv a efectuat o cercetare cu privire la cauzele intarzierii eliberarii celor
solicitate, constatarile fiind consemnate in nota de raspuns la cerere. S-a dispus aprobarea
solicitarii.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 30 aprilie 2015 orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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