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Nr. 903/22.11.2016

COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL RUR DIN DATA DE 17
NOIEMBRIE 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 la 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 – prezent
Conf. univ. dr. arh. Angelica STAN- prezenta
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- absent motivat, plecat din tara
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- 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- nu a fost convocat
UAUIM: conf. univ. dr. urb. Andreea POPA- absenta motivat
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:
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- arh. Ileana TUREANU, Presedinte UAR, purtator de cuvant RUR
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR
- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- reprezentant teritorial - prezent
- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV - reprezentant teritorial - absent
- stud. urb. George- Gabriel MARIN- - prezent
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 din activitatea RUR, precizand ca din ce in ce apar tot mai multe si cu dificultate mare
de rezolvare:
– Emiterea HG nr. 650/2016 de aprobare a Strategiei privind formarea profesionala
pentru administratia publica 2016-2020. Acest lucru este important pentru RUR in vederea
semnarii acelui mult discutat si amanat Protocol cu ANFP, in vererea organizarii cursurilor
pentru Arhitecti-Sefi.
- Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România- au fost transmise de catre d-ra. Conf. dr. urb. Andreea
POPA „Principii de redactare noul Regulament privind dobândirea dreptului de semnătură
pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism”. La solicitarea expresa a d-nei
drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, membru al Consiliului Superior, de a se urgenta actiunea de
elaborare a documentului, s-a hotarat ca in decurs de o saptamana draftul sa fie gata elaborat de
grupul de lucru iar la urmatoarea sedinta sa fie introdus pe ordinea de zi, cu eventualele
completari.
- S-a discutat ca in sedinta viitoare sa se faca propuneri pentru bugetul RUR pe anul
2017. S-a hotarat ca Birourile teritoriale si Colegiul de redactie al publicatiei URBANISMULserie noua sa-si prezinte propunerile.
. Totodata, Birourile teritoriale si Colegiul de redactie al publicatiei URBANISMUL vor
face un raport de activitate din care sa reiasa cheltuirea banilor in 2016. De altfel, aceasta a fost
si solicitarea in scris a Presedintelui Comisiei profesionale, care fiind plecat din tara nu a putut
participa la prezenta sedinta.
- Cele doua actiuni in contencios administrativ de la Curtea de Apel Cluj au termen in 23,
respectiv in 28 nov. a.c. si acest lucru necesita reprezentare. Din punct de vedere financiar,
indicat ar fi angajarea unui avocat local, fiind vorba si de mai multe termene. S-a analizat
situatia si s-a propus ca in aceste doua dosare RUR sa fie reprezentat de un Cabinet de avocati
din Cluj, care corespunde si ca oferta financiara. Consiliul Superior a aprobat propunerea si in
cel mai scurt timp se vor intocmi documentele necesare.
- Referitor la examenele de dobandire a dreptului de semnatura, d-na drd. arh. Anca
Ileana GINAVAR propune ca prin noul regulament sa se introduca o pondere mai mare a
domeniului legislatie. De asemeni, atrage atentia asupra necesitatii organizarii masterelor din
domeniu nu numai la UAUIM ci si in alte universitati din tara.
- A fost discutat ultimul Raport al Comisiei de cenzori, in care se face referire la faptul ca
nu este reglata Fisa sintetica pe platitor, aceasta activitate de reglare necesitand un volum mare
de munca, timp alocat, corespondenta si deplasari permanente la Administratia Sector 2 a
Finantelor Publice. S-a propus externalizarea pe perioada determinata a acestei activitati de
reglare. Propunerea este in studiu.

2

2.- Acordul cadru de parteneriat national pentru dezvoltarea teritoriului.
La invitatia MDRAP, in ziua de 31 octombrie a.c., la sediul MDRAP au fost invitati
reprezentantii din domeniu ai mediului academic, asociatiilor profesionale, oamenilor de afaceri
si autoritatilor publice, in vederea semnarii ACORDULUI CADRU DE PARTENERIAT
NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI- Platforma 1- Platforma mediului
profesional si stiintific. RUR a fost reprezentat, datorita faptului ca d-l. Presedinte avea cursuri
la UAUIM, de directorul executiv- d-na arh. Liliana- Elza PETRISOR. In cadrul prezentei
sedintei, d-l. Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ, Presedintele Asociatiei Profesionale a
Geografilor din Romania, a prezent pe scurt acest important document, care are la baza ideea
crearii unei vizibilitati generale a planificarii spatiale. Documentul contine obiective de interes
general, nu punctuale. Parteneriatul intersectorial va cuprinde patru Platforme de cooperare, va fi
condus de un Consiliu Tehnic si va avea Grupuri de lucru configurate pe categorii de obiective
strategice. Va fi ales prin vot un Presedinte, dintre reprezentanti, cu mandat de un an, astfel incat
toti vor detine presedintia prin rotatie. Activitatea in cadrul Platformelor de cooperare
intersectoriala are caracter de voluntariat, membrii acestora nebeneficiind de niciun fel de
retributie sau facilitati.
3.- Propunerea Regulament privind administrarea anuală a tabloului național al
urbaniștilor (TNU).
- S-a discutat despre observatiile primite la Propunerea de REGULAMENT PRIVIND
ADMINISTRAREA ANUALA A TABLOULUI NATIONAL AL URBANISTILOR (TNU)
prin care se propune un tarif de administrare a dreptului de semnatura, astfel incat in decursul
unui an calendaristic fiecare specialist cu drept de semnatura sa achite fie un tarif de exercitare,
fie unul de administrare. S-a hotarat ca adoptarea lui sa se faca dupa ce sunt gata cele doua
regulamente ale RUR si se clarifica lucrurile.
4.- Activitatea Comisiilor- nu au fost semnalate probleme.
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, revista URBANISMUL, etc.
- D-l. Presedinte a informat pe cei prezenti cu intalnirea pe care a avut-o la OAR- Filiala
Bucuresti, la invitatia acestora, ocazie cu care s-a discutat oportunitatea si modalitatea de
infiintarea centrului de Urbanism Bucuresti si cui i se va subordona acesta (Arhitectului Sef?).
- Activitatea birourilor teritoriale - se află postată pe site-ul www.rur.ro, asa cum a fost
transmisa.
- La acest moment a participat si d-na arh. Maria MANESCU, Redactor sef al publicatiei
URBANISMUL- serie noua. S-a reamintit faptul ca de cateva luni nu mai exista Secretar
general de redactie, ca revista nu este vanduta decat la sediul central, de catre d-na casier. S-a
atras atentia ca urmarindu-se cheltuielile cu revista contabilizate in intervalul dintre doua
numere, acestea sunt nejustificat de ridicate. D-l. Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ atrage
atentia ca publicatia ar trebui indexata intro baza internationala de date, lucru imposibil datorita
faptului ca nu exista continuitate in aparitia ei. Se atrage din nou atentia ca ar trebui interesati
specialisti care sa publice din proprie initiativa in revista, nu pe baza solicitarii redactiei, pe tema
data. D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR face sugestia ca revista sa apara on line si sa fie
accesata prin parola, contra cost.
6.- Diverse.
- Despre sarbatorirea Zilei mondiale a urbanismului (8 nov) la Birourile se vorbeste in
rapoartele acestora. In Bucuresti, a fost sarbatorita la UAUIM, in Sala Frescelor, in organizarea
RUR, APUR, AAUPR (Asociatia Absolventilor Urbanisti si Peisagisti din Romania), CSU
3

(Clubul Studentilor Urbanisti). Parteneri media au fost publicatiile « URBANISMUL- serie
noua » si « Repere ». Au participat profesionisti din domeniu, studenti, cadre didactice,
specialisti din administratia centrala si locala, reprezentanti ONG, Adunarea a fost onorata prin
prezenta d-nei. Arh. Mihaela VRABETE, Secretar de Stat la MDRAP. Tema simpozionului a
fost « Educatia in urbanism si alegerea parcursului profesional : provocari si experiente ». A
urmat dezbaterea profesionala APUR « Tendinte in dezvoltarea oraselor si provocari pentru
urbanisti determinate de Agenda Urbana a UE ». In incheiere a fost decernat « Premiul de
Excelenta Mihai Alexandru pentru tineri cercetatori in urbanism ». Seara s-a incheiat cu
vizitarea expozitiei de proiecte studentesti si cu un cocktail oferit de catre RUR si APUR.
- D-na director executiv arh. Liliana PETRISOR a ridicat problema semnarii contractelor
de inchiriere pentru sediile RUR, nereglementata legal. In discutie este sediul central,
schimbandu-se denumirea locatorului si sediul de la Timisoara. S-a hotarat si se va emite o
decizie in acest sens, ca aceste acte sa fie semnate de sefii Birourilor teritoriale, respectiv
Directorul executiv pentru sediul central.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, in ziua de joi 8 decembrie a.c, orele 830.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU
Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ
Dr. arh. Florentina IUGAN
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU
Conf. univ. dr. arh. Angelica STAN
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN
UAUIM: conf. univ. dr. urb. Andreea POPA
AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare si reprezentant teritorial- prezent
Invitati:
- arh. Ileana TUREANU, Presedinte UAR, purtator de cuvant RUR
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR
- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- reprezentant teritorial - prezent
- stud. urb. George- Gabriel MARIN- - prezent
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