-SecretariatNr. 494/28.06.2016
COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL RUR
DIN DATA DE 23 IUNIE 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.
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- prezent
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezenta
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – absent motivat
Conf. dr. arh. Angelica STAN - prezenta
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- absent motivat
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU - prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent
OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- absent
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN- prezenta
AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezenta
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- absent
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 si Presedinte UAR
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR
- arh. Gheorghe- Stefan ELKAN- reprezentant teritorial
Sedinta s-a desfasurat in conditii regulamentare.
In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele subiecte:
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1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
– In ziua de 22 iunie a.c., la MDRAP a avut loc, la solicitarea RUR, intalnirea intre
conducerea ANFP, d-na Secretar de Stat arh. Mihaela VRABETE si d-na. Director General ing.
Diana TENEA, din partea MDRAP, iar din partea RUR, d-na drd. arh. Anca-Ileana GINAVAR,
d-l. urb. Liviu BAILESTEANU, d-ra. dr. arh. Andreea POPA. Tema intalnirii a fost problema
formarii profesionale a Arhitectilor Sefi. S-a prezentat pozitia ANFP fata de candidatura RUR de
a organiza cursurile de formare. S-a solicitat, in continuare, ca RUR fie, in sensul ca se are in
vedere solicitarea noastra, dosarul trebuind sa fie completat cu certificatul de atestare ISO, sau
sa-si defineasca propriile proceduri pe probleme specifice spre a-si asigura un control
managerial intern, fiind de asemenea necesar, angajarea unui manager pentru organizare cursuri.
- Problema angajarii secretarului Comisiei de examinare: desi nu a mai ramas doar o zi
pana la termenul limita de depunere a dosarului pentru concurs, inca nu s-a prezentat niciun
candidat. Consiliul Superior a hotarat reluarea procedurii in cazul in care nu se inscrie nimeni la
concurs, cu precizarea sa nu se mai solicite candidatului sa fie specialist cu drept de semnătură
pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, sau stagiar la RUR.
- S-a discutat problema asistentei-secretare de la un Birou Teritorial, careia i se termina
concediul legal de ingrijire copil si care mai solicita concediu fara salariu in continuare. Nu i se
pot acorda decat maximum doua luni, timp in care nu se poate angaja altcineva pe perioada
determinata, chiar daca reprezentantul teritorial a solicitat acest lucru. Angajarile se fac in conf.
cu Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, astfel cum a
fost modificată, numai prin concurs si implica costuri, deplasari si activitati suplimentare, platite
in plus, cu atat mai mult in provincie.
- A fost prezentata Comunicarea Adresa a Curtii de Apel Cluj, Contencios administrativ
si fiscal, privind dosarul „Anulare act administrativ rezultatul atestarilor examinarilor cu privire
la dreptul de semnatura”. S-a hotarat organizarea urgenta a unei intalniri cu cabinetul de
avocatura care asigura asistenta juridica RUR, in vederea stabilirii pasilor de urmat.
- Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic
extrajudiciar în domeniul amenajarii teritoriului şi urbanismului- examenul nu se poate organiza
decat prin publicare in Monitorul Oficial. Sa hotarat demararea pregatirii concursului.
- D-l Presedinte a informat pe cei prezenti ca prin nominalizarea de catre APUR a d-nei
conf. dr. arh. Angelica STAN ca membru titular in Consiliul Superior RUR, in locul d-lui
asistent univ. dr. urb. Mihai ALEXANDRU, d-na preia toate atributiile acestuia si va activa in
Comisia Profesionala.
- Biroul Teritorial Timisoara a transmis o sesizare primita de la CJ Timis privind
eventualul conflict de interese iscat prin faptul ca un functionar public al unei comune este
asociat la firma care a intocmit o documentatie de urbanism in teritoriul acelei comune.
Consiliul Superior a hotarat, (problema nefiind in competenta RUR si fiind vorba de un
functionar public) ca sesizarea trebuie redirectionata spre competenta rezolvare la ANI.
- D-l Presedinte a informat adunarea cu privire la faptul ca ECTP-CEU a trimis un
material, prezentat de altfel si in intalnirea de la Bruxelles din luna aprilie a.c., privind
competentele profesionale in planificarea spatiala. Materialul a fost tradus la RUR, acum domnia
sa il verifica si va fi postat pe site-ul www.rur.ro in vederea informarii specialistilor si a
prelucrarii lui in teritoriu, fiind deschis observatiilor celor interesati, observatii care se pot
transmite la RUR pana la 1 septembrie a.c., spre a fi sintetizate intr-o nota ce se va transmite la
ECPT-CEU.
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2.-Recomandări ale Comisiei de cenzori ptr. completarea Regulamentului referitor
la organizarea si functionarea R.U.R., precum si Aplicarea politicilor si procedurilor
contabile conform legislatiei in vigoare.
Materialul, prezentat de catre d-na econ. Adriana Caliopi PILU, contabil sef RUR a fost
transmis membrilor Consiliului Superior inaintea sedintei si a fost aprobat. Este necesara
hotararea unor masuri si a unor precizari- obligatii. Propunerea acestora se va face in viitoarea
sedinta a Consiliului Superior.
3.- Comisia de examinare.
Nu a fost intocmit si prezentat niciun material.
4.- Lucrari care se impun in momentul de fata: subiect, termen, cost, responsabil,
etc.
D-ra conf. univ. dr. urb. Andreea POPA, d-ra dr. arh. Florentina IUGAN, d-na lector.
univ. dr. arh. Veronica –Ileana MARIN vor prezenta data viitoare materialele intocmite, intrucat
de fiecare data cand au figurat pe ordinea de zi, nu erau toate trei semnatarele prezente.
Materialul va trebui aprobat in cvorumul sedintei.
5.-. Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România participarea in
comisii, participare la întâlniri cu reprezentantii administratiilor publice centrale/locale,
participări la diverse evenimente, etc.- au fost prezentate pe parcursul sedintei.
6.- Diverse.
- Consiliul Superior a fost informat cu privire la adresa sosita de la C.J. Vrancea privind
conditia de ocupare a functiei de arhitect sef si identificarea institutiilor publice care in
colaborare cu RUR pot organiza cursuri de formare profesionala continua pentru acesti
specialisti. Au fost discutii legate de precizarea conditiei de specialist atestat RUR impusa la
angajarea de arhitect sef. S-a concluzionat ca in acest moment, acest lucru inseamna dreptul de
semnatura dobandit la RUR (in conf. cu regulamentele RUR).
- D-na drd. arh. Anca-Ileana GINAVAR a solicitat celor prezenti sa consulte site-ul
MDRAP intrucat sunt postate spre consultate o serie de acte normative importante pentru
domeniul nostru (OG pe Legea 50, OG pe legea 350, Legea cadastrului si a publicitatii
imobiliare) si sa-si expuna punctul de vedere.
- D-na director executiv arh. Liliana- Elza PETRISOR a rugat reprezentantii teritoriali ca
in sedinta viitoare sa prezinte activitatea coordonatorilor teritoriali care in ultimul an este total
inexistenta in rapoartele lor de activitate, cu exceptia d-nei arh. Eugenia MARGINEAN, care
lunar transmite lucrarile prezentate la avizare in teritoriul domniei sale. Aceasta inactivitate este
reflectata mai ales in neplata tarifelor de exercitare a dreptului de semnatura.
- D-na drd. arh. Anca-Ileana GINAVAR a solicitat Birourilor Teritoriale sa organizeze
intalniri cu specialistii cu drept de semnatura din teritoriu privind consultarile la Codul
deontologic al urbanistului in vederea transmiterii de observatii si propuneri.
- Rapoartele de activitate lunare transmise de catre birourile teritoriale au fost trimise spre
consultare membrilor consiliului, in ordinea primirii lor.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, in ziua de joi 21 iulie 2016, orele 1000.
DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR
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