-SecretariatNr. 296/18.04.2016
COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL RUR DIN DATA DE 14
APRILIE 2016.

Sedinta Consiliului Superior s-a desfasurat la sediul Registrului Urbanistilor din
Romania, str. Tudor Arghezi nr. 21.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari/membrii
supleanti, invitati. Din motive de economisire a banilor publici, cunoscandu-se de peste trei ani
faptul ca RUR functioneaza in pierdere si in conformitate cu hotararea din sedinta lunii iunie
2015, cei care nu au avut material inscris pe ordinea de zi, coordonatorii regionali, in special cei
care necesita cheltuieli de deplasare, nu au fost solicitati sa participe.
Prezenta in sedinta se prezinta in felul urmator:
Membri titulari:
MDRAP:
Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR- prezenta
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- prezent
Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- absent
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezenta
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – prezent
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU - prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent
OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- absent motivat
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN- prezenta
AASJR:
Arh. Daniela OLARU- absenta
AASMR: nu s-au facut nominalizări deși s-a cerut în repetate rânduri
Membri supleanti:
MDRAP: arh. Casandra ROȘU- nu a fost convocata
APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU- prezent
UAUIM: conf. univ. dr. urb. Andreea POPA- prezenta
OAR: nu s-a făcut nominalizarea
AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare si reprezentant teritorial- prezent
AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
Invitati:
- arh. Ileana TUREANU, purtator de cuvant al RUR
- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- Presedintele Comisiei de disciplina si reprezentant
teritorial
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- stud. urb. George- Gabriel MARIN
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR
Sedinta s-a desfasurat in conditii regulamentare.
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. Unele au fost trimise
dupa termenul limita stabilit, adica cu doua zile inainte de sedinta, altele aduse direct in sedinta):
- Drd. arh. Anca-Ileana GINAVAR a propus ca RUR sa organizeze consultatii periodice
pe teme legislative. Propunerea a fost acceptata.
- D-ra conf. univ. dr. urb. Andreea POPA a atras atentia ca actiunea prioritara in acest
moment este de intocmire a Statutului profesiei de urbanist. D-l. arh. Crişan-Victor POPESCU
considera ca mai urgenta este finalizarea propunerii de “Regulament privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism” in care
trebuie sa se implice d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei
de examinare. D-l. Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU a concluzionat ca trebuie
atacate in paralel. S-a facut precizarea ca statutul este al profesiei, regulamentul este al RUR.
Trebuie facuta delimitarea clara intre Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură
pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism si Regulamentul de organizare
si functionare al comisiei de examinare.
- D-na drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR a ridicat problema recunoasterii masterelor din
domeniu de catre RUR. D-l. Presedinte Alexandru SANDU a atras atentia asupra faptului ca
situatia nu este clara si desi avem un regulament in acest sens, neintelegerile cu privire la titlu si
dreptul de semnatura in consecinta au urmari si privind recunoasterea masterelor, asa incat,
- trebuie stabilite principiile (al echivalentei, al calificarii progresive prin cumulare de
calificare si altele cerute de catre UE) care orienteaza formarea;
- RUR trebuie sa opteze, ca intentie, pentru incurajarea invatamantului de urbanism si in
alte centre din tara (tinand cont de prevederea legala care considera ca sunt valabile numai
studiile postuniversitare organizate in concordanta cu existenta programelor de licenta), sau
pentru a gasi modalitatea de a lua efectiv in considerare si alte mastere in urma examinari lor
atente. Domnia sa considera ca in acest moment sunt urmatoarele documente foarte importante
care trebuie rezolvate cu prioritate, de ele depinzand si rezolvarea altor probleme, cum este si
cea anterior discutata. Este in cauza Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din Romania, Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură
pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism si Clasificarea ocupatiilor din
Romania (COR) pentru zona respectiva. Dar sa nu uitam ca la baza acestora sta Statutul
profesiunii de urbanist, intocmit in baza Legii nr. 200/2004, privind recunoasterea diplomelor si
calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si
completarile ulterioare si trebuie sa se refere la profesia in ansamblul sau, nu numai la ceea ce
inseamna drept de semnatura. El trebuie elaborat de catre RUR si APUR. S-a hotarat ca d-ra
conf. univ. dr. urb. Andreea POPA sa prezinte pana la sedinta urmatoare proiectul. Primele doua
sunt rezolvate in proportie de 80%.
Consiliul Superior a fost informat cu privire la demararea concursului de angajare pe
postul vacant din secretariat (de secretar pentru Comisia de examinare), asa cum a fost hotarat in
sedinta lunii trecute. De asemeni au fost prezentate cele 3 oferte primite pentru angajarea in
regim part-time a serviciilor de resurse umane, administrare personal, prin externalizare. Aceste
servicii au fost asigurate de catre o persoana angajata cu timp partial de lucru, persoana
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acreditata conform legii, care si-a incetat activitatea la cerere. S-au primit oferte de la OV
DATA CONSULTING SRL, MODERN CONTA SRL si SC ELITE CoNTAB SRL. In urma
studierii ofertelor, cea mai avantajoasa din punct de vedere servicii oferite si pret solicitat a fost
OV DATA CONSULTING SRL de catre o echipa constituita in acest sens, alcatuita din d-na
econ. Caliopi Adriana PILU, d-na director executiv arh. Liliana Elza PETRISOR si d-na econ.
Laura Mihaela RUSU-ENACHE. Consiliul Superior a aprobat angajarea firmei.
- S-a hotarat angajarea unei persoane, part-time, pe postul de Secretar General de
Redactie, in locul d-rei drd. arh. Daniela PUIA, care si-a incetat activitatea la cerere. In vederea
angajarii se va respecta procedura de angajare prin externalizare.
- Privitor la actiunea de solicitare a acceptarii de catre ANFP a RUR ca formator, in urma
respingerii cererii noastre si a evidentierii cu aceasta ocazie a unor neclaritati (confuzii) de
procedura, s-a hotarat retrimiterea unei scrisorii la privind Formarea profesionala- dedicata
arhitectilor sefi.
2.- Propunere de revizuire a tarifelor de exercitare a dreptului de semnatura.
Material a fost intocmit de d-ra conf. univ. dr. urb. Andreea POPA, d-ra dr. arh.
Florentina IUGAN si d-l. conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU.
La intocmirea materialului s-a urmarit structura Legii 350 privind amenajarea teritoriului
si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, avandu-se in vedere tipurile de
documentatii, s-a urmarit corelarea cu tarifele actuale si cu cele de dinaintea crizei economice.
De asemenea s-a tinut cont de procentul de specialisti activi si de cotizatia in suma de loc
neglijabila pe care o platim anual la ECTP-CEU. S-a avut in vedere introducerea unui tarif de
administrarea Tabloului National al Urbanistilor, care va trebui platit de absolut toti specialistii
cu drept de semnatura. S-a studiat si posibilitatea introducerii unui tarif de exercitare a dreptului
de semnatura pentru cei ce intocmesc parti de documentatie, dar in cazul acesta problema
ramane in discutie. Cei prezenti au aprobat propunerea de revizuire a tarifelor. Se va elabora o
hotarare de adoptare, se va publica pe site si va deveni operabila incepand cu data de 1 iunie a.c.
3.- Comisia de examinare.
- D-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI a informat pe cei prezenti cu faptul
ca membrii comisiei au demarat intocmirea unui material cu propuneri de modificare a
regulamentului comisiei, in scopul imbunatatirii dosarelor depuse in vederea sustinerii
examenului de obtinere a dreptului de semnatura. D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a
prezentat o „ Nota de informare in urma sedintei Comisiei de examinare a RUR din 23 03
2016”, prezentand o serie de aspecte problematice constatate, propunand totodata si masurile
necesare a fi adoptate. S-a hotarat ca in sedinta viitoare sa fie prezentat materialul.
4.- Lucrari care se impun in momentul de fata: subiect, termen, cost, responsabil,
etc.
1D-ra conf. univ. dr. urb. Andreea POPA a prezentat propunerea de elaborare a
Statutului profesiei de urbanist, grup de lucru de elaborare propuneri preliminare alcatuit din 3
specialisti, plus inca trei specialisti pentru elaborare forma finala; timp de lucru cca 15 zile.
2Domnia sa a propus si Revizia regulamentului de formare profesionala continuagrup de lucru de elaborare propuneri revizie alcatuit din 2 specialisti, plus inca trei specialisti
pentru elaborare forma finala.; timp de lucru cca 10 zile.
3D-ra dr. arh. Florentina IUGAN nu a avut timp sa intocmeasca propunerea pentru
Ghidul de bune/rele practici in pregatirea dosarelor pentru examenul de dobandire a dreptului de
semnatura si a documentatiilor.
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4D-na lector. univ. dr. arh. Veronica –Ileana MARIN a prezentat propunerea de
Baza de date on-line si site RUR nou. Prin aceasta lucrare se va putea implementa plata on line,
in paralel cu plata clasica (mandat postal sau la sediul central). Lucrarea include achizitionare de
echipamente noi (server) si o desfasurare de 6 luni.
S-a hotarat ca in sedinta viitoare sa se prezinte o estimare de pret pentru toate aceste lucrari, cu
precizarea justificarii legale si a incadrarii in bugetul stabilit pentru anul 2016.
5.- Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru atribuirea calităţii de expert
tehnic extrajudiciar în domeniul amenajarii teritoriului şi urbanismului.
A fost prezentata solicitarea cabinetului de avocatura care ne asigura consultanta, de a
avea o intalnire cu cei implicati in realizarea regulamentului, in vederea unor clarificari.
Solicitarea a fost acceptata.
6.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
Au fost prezentate 3 solicitari de implicare a RUR in diverse activitati si parteneriate:
- Solicitarea Grupului Igloo de implicare a RUR in proiectul de comunicare AJUACADEMIA DE JURNALISM URBAN.
- Solicitarea Abplus Events de implicare in calitate de Partener Institutional in
programul LAUD si competitia Romanian Building Awards, prin recomandare de speakeri,
promovarea evenimentului in randul specialistilor inscrisi in RUR si diseminarea imformatiei
catre acestia in vederea depunerii proiectelor in competitie.
- Solicitarea UAUIAM de implicare a RUR in calitate de partener institutional in
derularea Conferintei Internationale „Reducerea riscului pentru orasele reziliente”, organizata
impreuna cu Institutul National de Cercetare- Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare
Teritoriala Durabila „URBAN-INCERC”, in perioada 3-4 nov. a.c.
Toate cele trei solicitari au fost aprobate.
7.- Diverse.
- Referitor la cercetarea demarata de secretariat si extinsa la Biroul teritorial Nord-Vest,
prin implicarea Presedintelui si a secretarului Comisiei de disciplina, cu privire la neplata
tarifului de exercitare a dreptului de semnatura pentru o documentatie de urbanism, s-a dovedit
ca respectivul specialist nu si-a achitat niciun astfel de tarif din 2005, de cand i-a fost atestat
dreptul de semnatura. A consimtit sa plateasca retroactiv in scurt timp.
- La sesizarea d-lui arh. Gheorghe- Stefan ELKAN- Presedintele Comisiei de disciplina
si reprezentant teritorial referitoare la disparitia ghidurilor si normativelor de intocmire a
documentatiilor, elaborate in 2000, d-na drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR a facut precizarea ca
prin ORDINUL MDRAP nr. 233/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii
350/2001 este explicat continutul fiecarui tip de documentatie, astfel incat nu este necesara
reluarea.
- D-na arh. Ileana TUREANU a prezentat Rezultatele sesiunii de selectie pentru revistele
si publicatiile culturale care vor primi finantare de la Ministerul Culturii in conformitate cu
prevederile Legii 136/2015”, lista in care dintrun total de 59 solicitanti, RUR ocupa locul 41,
necalificandu-se.
- D-na drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR a reamintit faptul ca pe site-ul MDRAP a fost
postata Strategia de dezvoltare nationala a Romaniei si nu s-a primit niciun fel de semnal.
- - D-na arh. Ileana TUREANU a prezentat Anuntul Ministerului Culturii rivind selectia
membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, atragand atentia ca se cer nominalizari
pentru membrii comisiei; organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul protejarii
monumentelor istorice sunt invitate sa faca propuneri. S-a considerat ca APUR ar putea sa faca
acest lucru, desi nu are preocupari explicite in acest sens. RUR nu intra in categoria respectiva.
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- D-na drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR a semnalat faptul ca trebuie demarata
intocmirea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991.
- Rapoartele de activitate lunare transmise de catre birourile teritoriale au fost trimise
celor prezenti, in ordinea primirii lor.
- Au fost prezentate si doua scrisori, una cu o solicitare de clarificare a unui drept de
semnatura, repartizata spre rezolvare Presedintelui Comisiei de examinare, cealalta de aprobare
a eliberarii stampilei si certificatelor care atesta dreptul de semnatura, solicitate mai tarziu pe
motive intemeiate, aprobata de consiliu.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, in ziua de joi 12 mai 2016, orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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