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Nr. 735/22.09.2016

COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL RUR DIN DATA DE 15
SEPTEMBRIE 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, reprezentantii teritoriali,
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 motivat, implicat in alta actiune
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezenta
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – prezent
Conf.univ. dr. arh. Angelica STAN - prezenta
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- prezent
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- absent, plecat din tara
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AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
Invitati:
- 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):
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior
D-l. Presedinte - Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a prezentat principalele
probleme aparute de la ultima sedinta:
- Plangerea prealabila Cluj privind dobandirea drept semnatura solicitat si neacordat in
sedintele din decembrie 2015 si martie 2016: RUR a primit citatie pentru primul termen de
judecata din acest dosar la data de 31.10.2016. Totodata a fost prezentata si cererea altui
specialist din Cluj-Napoca privind dobandirea drept semnatura solicitat si neacordat in aceleasi
sedinte din decembrie 2015 si martie 2016. In vederea intocmirii punctului de vedere asupra
celor sesizate in cadrul susnumitului proces astfel declansat, conform procedurii aplicabile, ca si
raspunsului la cererea prezentata mai sus, Consiliul Superior, la propunerea d-lui Presedinte, a
hotarat in unanimitate, in baza Art. 7.-(4) 2. si Art. 9.-(4) din Regulamentul referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, infiintarea unei comisii de
lucru, care sa intocmeasca, raspunsurile pentru toate aceste trei probleme. Din comisie s-a
hotarat, tot in unanimitate, sa faca parte urmatorii membri ai Consiliului Superior: d-ra conf.
univ. dr. urb. Andreea POPA, membra a Comisiei profesionale, - D-ra. dr. arh. Florentina
IUGAN si d-l. urb. Liviu BĂILEȘTEANU, ambii membri ai Comisiei de examinare.
- Problemele create prin absenta persoanei de decizie din cadrul Serviciului contabilitate
RUR d-na contabil sef econ. Calipi- Adriana PILU este in imposibilitate fizica de a-si exercita
sarcinile de serviciu inca din luna iulie a.c., facand uz de toate formele de concediu existente:
legal de odihna, medical, fara salariu. Intrucat nu se intrevede intoarcerea curand la serviciu si
lucrarile contabile intocmite si semnate de doamna nu mai pot fi amanate, prin consultarea
legislatiei, a Comisiei de cenzori si a celorlalte doua angajate ale serviciului Contabilitate, s-a
propus ca strict pe perioada absentei, sarcinile profesionale ale d-nei contabil sef sa fie preluate
de catre d-na econ. Laura-Mihaela RUSU-ENACHE, iar o parte din sarcinile economistului vor
fi preluate de catre d-na casier Georgeta IOAN. Transferul acestor sarcini are caracter temporar,
iar ulterior daca situatia de fapt o va cere (prin vacantarea postului de contabil sef), se va
proceda conform legislatiei in vigoare (prin organizare concurs de angajare). Propunerile au fost
votate in unanimitate.
- In perioada 6-7 octombrie 2016 are loc Adunarea de toamna ECTP-CEU la Ljubljana
avand ca tema „Competentele profesionale in planificarea spatiala”.
- D-ra conf. univ. dr. urb. Andreea POPA a prezentat propunerea de „Protocol RURANFP- MDRAP privind contractul de parteneriat pentru organizarea unor cursuri de formare
profesionala continua in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului”. D-na drd. arh. Anca
-Ileana GINAVAR si d-l. urb. Liviu BĂILEȘTEANU, reprezentanti ai MDRAP in Consiliul
Superior si participanti la intalnirea cu ANFP si RUR, considera ca propunerea de protocol nu
este cea stabilita in intalnire si nu sunt de acord cu semnarea ei in varianta prezentata. Asteptam
clarificari de la MDRAP.
- D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a prezentat o propunere de
REGULAMENT PRIVIND ADMINISTRAREA ANUALA A TABLOULUI NATIONAL AL
URBANISTILOR (TNU) prin care se propune un tarif de administrare a dreptului de semnatura,
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astfel incat in decursul unui an calendaristic fiecare specialist cu drept de semnatura sa achite fie
un tarif de exercitare, fie unul de administrare, dupa caz.
- A fost prezentat mesajul electronic al d-nei drd. arh. Anca -Ileana GINAVARreprezentanta MDRAP in Consiliul Superior si Presedinte delegat, transmis cu doua zile inainte
de prezenta sedinta tuturor birourilor teritoriale RUR.
2.- Cerere recunoastere program postuniversitar de masterat 120 ETS absolvit la
Universitarea Catolica Leuven Belgia pentru dobandire drept de semnatura.
Secretariatul RUR, prin d-na consilier ing. Anca URDA, utilizator autorizat, a adresat o
cerere prin sistemul european IMI (sistemul de informare al pietei interne) referitor la aceasta
problema, dar cererea nu a primit raspuns nici pana acum, la data sedintei inregistrandu-se deja o
intarziere de 3 saptamani. A a fost sesizat si Centrul National de Recunoastere si Echivalare a
Diplomelor din cadrul Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, responsabil cu
sistemul IMI pentru tara noastra.
3.- E.C.T.P.- C.E.U.- « Document consultativ privind competentele profesionale in
planificarea spatiala »
- D-l Presedinte a prezentat situatia « Documentului consultativ privind competentele
profesionale in planificarea spatiala » initiat de catre E.C.T.P.- C.E.U. Rezultatul final al
consultarii consta in evidentierea dificultatii unui astfel de demers (discutii la nivel general
national dar si la nivelul regional al birourilor teritoriale). Raportul nostru (din partea Romaniei)
va fi publicat pe site-ul www.rur.ro impreuna cu materialul care a constituit baza discutiilor.
4.- Lucrari care se impun in momentul de fata: subiect, termen, cost, responsabil,
etc.
Este vorba despre propunerea de Statut al profesiei de urbanist, de cele 2 regulamente
(Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare
a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România), de propunerea de baza de date, necesara si in vederea
intocmirii Tabloului National al Urbanistilor, precum si pentru intocmirea materialelor necesare
raspunsurilor la plangerile prealabile amintite mai sus. In discutiile legate de acest subiect d-l.
prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU a propus ca la fiecare din aceste grupuri de
lucru coordonator sa fie un membru al Consiliului Superior RUR. S-a facut precizarea, aprobata
in unanimitate, ca acestea sa fie platite pe total lucrare, nu la ora cum s-a practicat in trecut.
5.- Vizita d-nei Secretar de Stat MDRAP, arh. Mihaela VRABETE.
- Spre sfarsitul sedintei, am primit vizita d-nei Secretar de Stat responsabila cu domeniul
nostru, specialist cu drept de semnatura si fost membru al Consiliului Superior in perioada de
inceput a RUR-ului. S-au dezbatut probleme legate de documentatii, de definitii si termeni noi
introdusi in domeniu, de concepte de dezvoltare. D-na Secretar de Stat a aratat necesitatea
elaborarii urgente a Statutului profesiei de urbanist, a celor doua regulamente RUR de care s-a
vorbit si la inceputul sedintei, de necesitatea consolidarii rolului RUR, de obligativitatea ca
acesta sa constituie un mecanism comun cu AASJR si AASMR (asociatie ce trebuie resuscitata).
S-a vorbit din nou despre parteneriatul RUR cu ANFP si MDRAP.
5.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- D-na arh. Maria MANESCU, Redactor sef al publicatiei „URBANISMUL-serie noua” a
prezentat alegerea Colegiului de redactie privind selectia ofertelor primite in vederea angajarii
cu contract prestarii servicii a d-nei urb. Monica TELEA pe post de Secretar general de redactie.
In continuare, d-na Redactor sef a anuntat ca se afla in finalizare numarul urmator al revistei,
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dedicat orasului Alba Iulia si urmatorul numar din Biblioteca publicatiei, dedicata tezelor de
doctorat ale dr. arh. Catalina IONITA si dr. urb. Mihai ALEXANDRU. S-a hotarat ca pretul de
vanzare al brosurii trilingve „Carta europeana a democratiei participative in procesele de
planificare spatiala”, tiparit de publicatia noastra sub egida CEU-ECTP, sa fie de 15 lei. Ca si
brosura anterioara, „Carta europeana a urbanismului”, va fi trimisa bibliotecilor, autoritatilor
centrale din domeniu, administratiei publice locale.
6- Activitatea birourilor teritoriale - se află postată pe site-ul www.rur.ro, asa cum a
fost transmisa.
7.- Diverse .
- Legat de Ziua mondiala a urbanismului nu s-a discutat nimic, intrucat membrii
Consiliului Superior proveniti din UAUIM au plecat la alta actiune in universitate.
- A fost prezentata solicitarea unei specialiste cu drept de semnatura, arhitect sef de judet,
de a-si ridica stampila si certificatele obtinute cu ceva timp in urma. La momentul interviului,
Comisia de examinare i-a solicitat completari la dosar, pe care nu le poate aduce datorita faptului
ca nu mai exista arhiva de unde le poate obtine. I se face recomandarea de a atasa la dosar cele
solicitate arhitectilor sefi, cf. celor postate pe site-ul www.rur.ro.
- S-a dat citire unei solicitari de anulare a unui PUD la Sibiu, careia i s-a raspuns ca
rezolvarea nu intra in competentele legale ale RUR.
- Consiliul superior a hotarat ca RUR, partener al Facultatii de Urbanism a UAUIM in
cadrul „Trienalei de Arhitectura 2016- 16.09- 8.10 a.c., ”, sa sponsorizeze cu publicatiile proprii
cele 9 premii ce se vor fi acordate si totodata sa participe la expozitie cu colectia revistei.
- Au fost din nou prezentate solicitari de nominalizare de catre RUR de membrii in
Comisiile Tehnice de specialitate de la nivelul administratiei publice locale. S-a precizat ca
nicaieri nu se precizeaza in lege ca RUR trebuie sa faca nominalizari, specialistii cu drept de
semnatura pot fi alesi in aceste comisii de catre autoritatile locale, prin consultarea listei aflate
pe site- ului www.rur.ro.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, in ziua de joi 13 octombrie a.c, orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIȘOR
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