Secretariat-

Nr. 381/31.05.2017

COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI URBANISTILOR
DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 25 MAI 2017.

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 în felul următor:
Membri titulari:
MDRAP:
Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR- prezentă
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- prezent
Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- absent motivat
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezentă
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – prezent
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN - absentă
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU - absent motivat
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- absent motivat
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent
OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- absent motivat
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN- prezentă
AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezenta
Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de examinare si reprezentant
teritorial- prezent

- membrii supleanţi:
- Din partea MDRAP: lipsă confirmare, urmare a persoanei anterior desemnate
- Din partea APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU
- Din partea UAUIM: conf. univ. dr. urb. Andreea POPA - prezentă
- Din partea OAR: nu s-a făcut nominalizarea nici in 2015
- Din partea AASJR: Conf.univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI-prezent
Invitati:
- arh. Ileana TUREANU- Purtator de cuvant al RUR- absentă
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- lector univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- prezent
- stud. urb. George- Gabriel MARIN- absent
Ședinta s-a desfasurat regulamentar.
În ședință au fost prezentate și supuse discuției urmatoarele subiecte (materialele propuse fiind
transmise electronic participanților, anterior ședinței, în masura în care au fost primite de la cei ce au
întocmit unele dintre ele, cu cel putin 2 zile înainte de sedinta, astfel ca nu a mai fost cazul să fie
prezentate, ele fiind deja cunoscute, având loc discuții pe marginea lor). Întrucat d-l Presedinte nu a
participat la sedinta, motivat, lucrările au fost conduse de d-na drd.arh. Anca-Ileana GINAVAR, Presedinte
delegat RUR:
1.- Probleme curente ale RUR.
– stadiul confirmarilor noului mandat acordat membrilor Consiliului Superior și ai Comisiei de
examinare - ca raspuns la adresa RUR din 31 martie a.c., transmisă tuturor entitatilor componete ale
Consiliului Superior și ale Comisiei de examinare, de a se solicita entităţilor de desemnare prevăzute la
Art. 6 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România să
acorde prelungirea temporară a mandatului (prin derogare de la Art. 26 din respectivul regulament),
persoanelor pe care le-au desemnat pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al RUR și al Comisiei
de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, actualul mandat al acestora urmând a înceta
altfel la data de 28 mai 2017, au raspuns toate entitățile ce au în prezent membrii desemnați, menținându-ți
reprezentanții . MDRAPFE a prelungit cu doi ani mandatul pentru doi dintre reprezentanți (din 4 titulari si
un supleant) pentru Consiliului Superior, urmând să revină cu completări.
În baza comunicarilor primite, începând cu aceasta dată, componența Consiliului Superior RUR
este următoarea :
- membrii titulari :
- Din partea MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU
- Din partea APUR:
Conf.univ.dr.arh. Gabriel PASCARIU
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN
- Din partea UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU
-Din partea OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU
Dr. arh. Veronica MARIN
- Din partea AASJR:
Arh. Daniela OLARU
- membrii supleanţi:
- Din partea MDRAP: lipsa confirmare, urmare pensionării persoanei anterior desemnate
- Din partea APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU
- Din partea UAUIM: lect.univ. dr. urb. Andreea POPA
- Din partea OAR: nu s-a făcut nominalizarea nici în 2015
- Din partea AASJR: Conf.univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI
- In sedinta urmatoare vor fi reconfirmate comisiile (de examinare, profesională, de cenzori).
- cei prezenți au fost informați cu privire la Răspunsul formulat de catre RUR la întâmpinarea
depusa de intimat la recursul declarat împotriva Sentinței civile nr. 29/27.01.2017 pronunțată de Curtea de
apel Cluj Secția a III-a Contencios administrativ și fiscal în dosarul nr.709/33/2016.
- stadiul activitatilor de modificare a Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură
pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism si a Regulamentului referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România - raport pe parcurs. D-ra conf. dr. urb.
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Andreea POPA a prezentat situatia, precizand ca mai este mult de lucru și că sunt oarecum în întarziere.
Saptamana viitoare grupul de lucru pe regulamente se va reuni din nou.
- Regulamentului de ordine interioară al Registrului Urbaniştilor din România - propunerea
transmisă nu a întrunit aprobarea membrilor și s-a propus modificarea acesteia. In ședinta viitoare va fi
prezentată noua propunere.
- Situația publicației „URBANISMUL - serie noua”: s-a prezentat răspunsul primit de la d-na arh.
Maria MANESCU, fostul Redactor șef al revistei, la solicitarea RUR de a comunica situația drepturilor de
autor aferente tezelor de doctorat ale urbanistului Mihai-Cătălin ALEXANDRU şi, respectiv, arhitectei
Cătălina IONIŢĂ, teze care trebuiau publicate sub egida RUR și pentru care a fost raportată activitate de
pregatire pentru tipar în anul 2016, precum și la solicitarea RUR de a fi predată întreaga arhivă a
publicației. Urmează să fie făcută o nouă solicitare societății comerciale care presta servicii pentru
redactarea revistei.
- Informare privind organizarea la Bucuresti a celei de-a XVII-a sesiuni a Conferinței Europene a
Miniștrilor Responsabili pentru Planificare Spațială (CEMAT) - conferința internațională pe tematica
propusă – luna mai 2017. D-l. urb. Liviu BAILESTEANU, director MDRAPFE, membru al Consiliului
Superior, a prezentat agenda finală evenimentului. S-a cerut acceptul adunării ca la eveniment sa fie invitați
și cei trei Reprezentanti teritoriali RUR, solicitare ce a fost aprobată.
2.- Informare privind activitatea Grupului de lucru pentru revizuirea Legii nr. 350/2001
corelata cu noul proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991.
D-ra dr. arh. Florentina IUGAN a făcut o scurtă prezentare referitoare la stadiul proiectului .
3.- Comisia de Examinare- validarea rezultatelor sesiunii de examinare in vederea dobandirii
dreptului de semnatura din mai 2017- prezintă d-l Preşedinte al comisiei, conf. univ. dr. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI.

REZULTATUL ATESTĂRILOR ŞI EXAMINĂRILOR DIN ŞEDINŢA COMISIEI DE EXAMINARE
DIN DATA DE 11 MAI 2017- validate în ședința C.S. RUR din 25 Mai 2017
Candidaţi admişi / judeţ - simboluri acordate
Arhitecţi:
1.arhitect-urbanist DESPOTOVICS A. ROXANA-RALUCA, Timiș–simboluri DZ1 E
2.arhitect IERNUȚAN S. ADELINA, jud Brașov – simboluri DZ1 E
3.arhitect diplomat MÓLNAR C. LÓRÁNT, jud.Brașov – simboluri DZ1 E
4.arhitect diplomat NIȚESCU D. SORIN-LUCHIAN, București – simboluri D3 E
5.arhitect diplomat POP T. CLAUDIUS DANIEL, jud. Cluj – simboluri DZ1 E
6.arhitect diplomat TĂNASI P. CRISTIAN IONUȚ, București – simbol E
Urbanişti:
1.master urbanist BLEJAN GH. MIRUNA, București – simbol E
2.master urbanist DRĂGAN G. LAURA-ADRIANA, București- simboluri D3 DZ0 E
3.master urbanist FECIORU V. TIMOTEI, jud. Neamț – simboluri D3 DZ0 E E1 F6
4.master urbanist JOTU GH. PAUL DANIEL, jud. Argeș – simboluri D D3 DZ0 DZ1 DZ2 E E1
5.master urbanist LAZĂR V. RĂZVAN MIHĂIȚĂ, București – simboluri DZ0 E
6.master urbanist MANEA D. TEODOR, București – simbol DZ0
7.master urbanist MARIN A. ANDREI , jud. Prahova – simboluri DZ0 E
8.master urbanist NECULA C. MIHAI , jud. Dâmbovița – simboluri D3 DZ0 E G7 G9
9.urbanist diplomat OLTEANU E.A. VLAD , București – simboluri DZ0 E
Domenii conexe:
1.Inginer diplomat COJOACĂ I. MARIUS , jud. Dâmbovița – simboluri F1 F5 G3
2.Inginer-urbanist EGLI FR. SEBASTIAN-CĂLIN-GABRIEL, jud. Satu Mare – simbol G1
3.Inginer-urbanist GAVRILESCU I. SORIN BOGDAN, jud.Arad – simbol G8
4.inginer diplomat LAZA G. GHEORGHE-MIHAI, jud. Bihor – simboluri F4 G1
5.economist TACHE M. MARIA-MONICA, București – simboluri F2 G4
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Extindere drept de semnătură:
1.urbanist diplomat ATANASIU R.GH. MIRCEA RADU, jud. Dâmbovița, (atestat 28.06.2012 cu
simbolul D3) – extindere simboluri DZ0 E
2.arhitect BALOGH I. ANDREA, jud. Sălaj, (atestată 10.12.2015 cu simbol Dz1)- extindere simbol E
3.arhitect DRĂGHICI-ȘERBAN N. CONSTANTIN, București, (atestat 15.03.2007 cu simbolurile Dz2
E1) – extindere DZ1 E
4.arhitect-urbanist POPESCU V. RADU LUCIAN GEORGE, București (atestat 15.03.2007 cu simbolul
E) – extindere DZ0
5.arhitect-urbanist POVIAN R. CRISTINA-MARIA, jud. Timiș (atestată la 27.03.2014 cu simbolurile
Dz1 G5) – extindere DZ0 E
Candidați amânați :
1. arhitect IORGA GH. ION, jud. Prahova
2. arhitect PĂNESCU E. EUGEN, jud. Cluj
3. arhitect VANYOLOS S.A. ENDRE, jud. Cluj
Centralizator candidaţi admişi atestare /examinare /extindere
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Total

Judeţ
Arad
Argeș
Bihor
București
Brașov
Cluj
Dâmbovița
Neamț
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Timiș

Specialitate
Urbanism

Total
Arhitectură

Domenii conexe
1

1
5

2+2ext
2
1

1+1ext
1
1

1
1

1

1

10

1 ext
1+1 ext
10

5

1
1
1
8+2ext
2
1
2+1ext
1
1
1
1ext
1+1ext
25

4.- Comisia de disciplina.
- Solicitarea Președintelui Comisiei de disciplina, d-l. arh. Gh. ELKAN, de adoptare a unei hotărâri
finale în cazurile analizate de Comisia teritoriala de disciplina N-V. Membrii Consiliului Superior au
hotărât transmiterea solicitării către președintele comisiei de disciplină ca pentru analiza în Consiliul
Superior și adoptarea unei hotărâri să fie trimisă propunerea finală, în clar, a Comisiei teritoriale de
disciplina pentru fiecare dintre cazuri. De asemenea, în conf. cu “Regulamentul privind organizarea si
functionarea comisiei de disciplina si procedura disciplinara” , Art. 23, este necesar să transmită proiectul
de hotărâre redactat în conf cu alin. (2), precum și anexele cf. alin.(3).
3. – Diverse.
- A fost prezentată solicitarea Scolii Doctorale de Urbanism de la UAUIM de a desfășura o mai
strânsă colaborare cu RUR, prin organizarea unor evenimente comune si conferirea de către RUR a unor
premii constând in exemplare din publicatia „URBANISMUL- serie noua”. Propunerea a fost aprobata, se
vor acorda premiile in concursurile organizate de ei.
- D-na Director executiv a comunicat incheierea contractului pentru SSM.
- Activitatea birourilor teritoriale - se află postată pe site-ul www.rur.ro, asa cum a fost transmisa.
- Se vor emite hotărâri ale Consiliului Superior privitor la:
- componența Consiliului Superior pe perioada de prelungire temporară a mandatului ;
- validarea REZULTATELOR ATESTĂRILOR ŞI EXAMINĂRILOR DIN ŞEDINŢA
COMISIEI DE EXAMINARE DIN DATA DE 11 MAI 2017;
- hotărârile finale referitor la cazurile analizate de Comisia teritoriala de disciplina N-V,
conform proiectului primit de la Cluj.
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Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, în ziua de joi 22 iunie 2017, ora 9,00.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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