-SecretariatNr. 599/26.09.2017
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 21 SEPTEMBRIE 2017.

Ședința Consiliului Superior s-a desfașurat la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, str. Tudor Arghezi nr. 21.
La ședință au fost convocați să participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România, membrii titulari/membrii
supleanți, invitați. Prezența la ședința se prezintă in felul urmator:
Membri titulari:
MDRAP:
Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR- prezentă
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- prezent
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – prezent
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- prezentă
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 motivat
OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- absent motivat
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN- prezentă
AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezentă
Membri supleanți:
MDRAP: fără nominalizare
APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU- nu a fost convocat
UAUIM: conf. univ. dr. urb. Andreea POPA- absentă motivat
OAR: fără nominalizare
AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare și reprezentant teritorial- prezent
Invitați:
lector univ. dr. urb. Sebastian GUȚA- Preşedinte AAUPR- absent
stud. urb. George-Gabriel MARIN- absent
Sedința s-a desfășurat regulamentar.

1

In ședință au fost prezentate și supuse discuției următoarele subiecte (materialele propuse
fiind transmise electronic participanților, anterior ședinței, în măsura în care au fost primite de la
cei ce au intocmit unele dintre ele, cu cel puțin 2 zile inainte de ședință, astfel că nu a mai fost
cazul să fie prezentate, ele fiind deja cunoscute, având loc discuții pe marginea lor).
1.- Probleme curente ale RUR:
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Președinte RUR a prezentat principalele
probleme care au fost in atentia institutiei in această perioada de vacanță pentru majoritatea
membrilor Consiliul Superior:
- întocmirea raspunsului la solicitarea Comisie Europene transmisa in regim de urgenta
prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor- MENCS prin intermediul
Platformei IMI-RegProf, referitoare la corespondența între cod ISCO (Standard internațional de
clasificări al ocupațiilor) și codul NACE (Clasificarea activităților industriale europene),
respectiv codurile COR și CAEN. Referitor la COR, s-a constatat o parțială concordanță, dar și
necorespunzătoare âncadrare a profesiei reglementate de urbanist, în cauză fiind și o traducere
greșită (”planner” tradus prin proiectant, în loc de planificator), fapt care în COR produce
suplimentar confuzie. RUR împreună cu APUR vor lucra în cursul anului 2018 la completarea
COR. D-na arh. Anca-Ileana GINAVAR s-a oferit să întocmească scrisoare de solicitare a
nominalizarilor pentru grupul de lucru.
- d-nele arh. Liliana-Elza PETRISOR, director executiv si ing. Anca URDA, consilier în
cadrul Secretariatului, reprezentante ale Autorității Competente RUR, au fost convocate la
sesiunea de 3 zile de instruire a utilizatorilor IMI inregistrati, avandu-se in vedere prevederile
Legii 200/2004 si ale Regulamentului IMI si Regulamentului UE privind procedura de eliberare
a cardului profesional european si aplicarea mecanismului de alerta in temeiul Directivei
2005/36/CE. Instruirea s-a desfășurat la București.
- RUR a primit invitația de a participa cu publicația ”URBANISMUL- serie nouă” la
expozitia PARO, organizata de IGLOOMEDIA. PARO - Publicații de arhitectură din România
este un proiect cultural marca igloo habitat & arhitectură care își propune să reunească, într-o
expoziție articulată prin evenimente de comunicare (conferințe, dezbateri și mese rotunde) partea
scrisă a arhitecturii din România în ultimii 27 de ani. În funcție de media și tipul de apariție
expoziția adună publicații, periodice, edituri și platforme digitale. Deși publicația
”URBANISMUL- serie nouă” este în acest moment în reorganizare, am acceptat invitația de a
participa și am transmis întreaga colectie de reviste și cărți publicate sub egida RUR.
- A fost semnat aditionalului la contractul initial incheiat cu firma care ne asigura
asistenta juridica. Actul aditional propus de firmă și însușit de către RUR este in sensul ca,
incepand cu luna iulie, intai se consumă din creditul acumulat (caci e mai mare de 10 ore), până
când acesta coboară sub 5 ore, și abia pe urmă reincepe facturarea. În consecință, în luna iulie nu
s-a facturat nici o sumă.
- D-na arh. Liliana-Elza PETRISOR, director executiv, a readus-o în memoria celor
prezenți pe d-na Caliopi-Adriana PILU, fosta contabila șefă a instituției încă de la înființare,
decedată de curînd. Cea mai importantă problemă pentru RUR la ora actuală o reprezintă
angajarea unui nou contabil șef în condițiile impuse prin O.G. nr. 3/20.07.2017, privind unele
măsuri pentru administrația publică centrală. S-a făcut propunerea, acceptată în unanimitate, de
incepere a demersurilor de organizare a concursului de ocuparea postului. Până la angajarea unui
contabil șef rămân în vigoare prevederile Hotărârii nr. 205/15 septembrie 2016, emisă de
Consiliului Superior și anume că începând cu data de 01.09.2016, sarcinile profesionale ale
contabilului șef vor fi preluate de către d-na econ. Laura-Mihaela RUSU-ENACHE, iar o parte
din sarcinile economistului vor fi preluate de catre d-na casier Georgeta IOAN.
- D-l. Președinte s-a interesat de stadiul elaborării noilor regulamente RUR. În numele
celor din echipa care lucrează la refacerea regulamentelor, d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel
PASCARIU a informat audiența ca Regulamentul este croit în mare parte, au eliminat mult din
vechile prevederi, care vor fi detaliate in anexele la care s-a lucrat puțin și a propus alocarea unui
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numar de zile exclusiv lucrului la regulament, în comun, într-o locație afară din București,
propunere susținută și de d-na arh. Anca GINAVAR. Propunerea a fost aprobată.
- D-l conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Președinte APUR, a prezentat intențiile
organizației de organizare a Zilei Urbanistului, serbata pe 8 noiembrie. Evenimentele, care vor
ocupa întreaga perioada 4-10 noiembrie, vor fi organizate în mai multe orașe (Sibiu, Constanța,
București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara) și vor avea mai multe direcții:
- cu caracter academic: susțineri de comunicări
- cu caracter profesional: organizare de discuții în panel interactiv
- în locația ”La Firul Ierbii”- București
Pentru atragerea fondurilor necesare sunt în căutare de sponsori. Este necesară implicarea
Birourilor teritoriale RUR. În acest sens se va trimite o scrisoare prin care sunt solicitați în
organizarea evenimentelor, comunicându-ne formatul evenimentelor propuse, tematica lor, locul
desfășurării, costul estimat. În organizarea evenimentelor va participa ca partener și MDRAPFE.
- În cadrul acelorași evenimente, anul acesta Asociația Profesională a Urbaniștilor din
România organizează a doua ediție a Premiului de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri
cercetători în urbanism (amănunte pe site-urile APUR și RUR). D-l Președinte APUR- conf.
univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a solicitat implicarea RUR în acordarea premiului, prin
suplimentarea acestuia cu încă 250 Euro. Propunerea a fost aprobata în ununimitate. De asemeni
RUR se va implica financiar și în organizarea diverselor evenimente. D-l Președinte RUR a
cerut confirmarea că acest tip de cheltuială este cuprins in bugetul anului 2017.
2.- Comisia de Examinare- validarea rezultatelor sesiunii de examinare in vederea
dobandirii dreptului de semnatura din 20 septembrie a.c.
- D-l Preşedinte al comisiei, conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI a făcut o
prezentare a sesiunii de examinare la care au fost prezenți 7 membrii ai Comisiei de examinare și
11 candidați solicitanți de drept de semnătură. Domnia sa face propunerea, aprobată, de a se
reveni cu atenționare privind neachitarea tarifului de exercitare a dreptului de semnătură pentru
documentațiile întocmite și depuse spre aprobare de către Institutul National de CercetareDezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila „URBAN- INCERC”.
Membrii Consiliului Superior au votat în unanimitate propunerile de drept de semnătură
hotărâte de comisie.
REZULTATUL ATESTĂRILOR ŞI EXAMINĂRILOR DIN ŞEDINŢA COMISIEI DE
EXAMINARE DIN DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2017
Validate în ședința C.S. RUR din 21 Septembrie 2017
Candidaţi admişi / judeţ - simboluri acordate
Arhitecţi
1.arhitect diplomat GABOR V. Ovidiu-Lucian, Cluj–simbol DZ1 E
2.arhitect diplomat MARIN C. Diana-Mihaela, Bacău – simbol E
3.arhitect diplomat MIHALACHE P.M. Traian Andrei, București – simbol E
4.arhitect MONORANU V. Alexandra, București – simboluri DZ1 DZ2 E
5.arhitect diplomat POPA V. Mihai, Sibiu – simboluri DZ1 E
Urbanişti
1.master urbanist ACASANDRE T. Andreea, București – simbol D3
2.master urbanist ILIE E. Getuța-Olga, București – simboluri DZ0 E G7
3.master urbanist ONCESCU C.M. Vasile Cătălin, București – simboluri DZ0 E G7
4.master urbanist PANĂ N. Nicoleta-Roxana, București – simboluri DZ0 E
5.master urbanist VĂRZARU M. Alina-Mihaela, București – simboluri D3 DZ0
Extindere drept de semnătură
1.arhitect-urbanist BARNA N. Nicolae Cristian, jud. Hunedoara, (atestat 26.09.2006 cu
simbolul E) – extindere simboluri DZ0
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Centralizator candidaţi admişi atestare /examinare /extindere
Nr.

Judeţ

crt.

Specialitate
Urbanism

Total
Arhitectură

Domenii
conexe

1.

Bacău

2.

București

3.

Cluj

4.

Hunedoara

5.

Sibiu

Total

5

5

1

1

2

7

1

1

1ext

1ext

1

1

6

0

11

3.- Diverse.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Președinte RUR a prezentat Raportul lunar
al Comisiei de cenzori, care cuprind mici recomandări pe care le vom aplica.
- Compartimentul Contabilitate a prezentat o solicitare de plată a colaboratorilor
ultimului nr. al publicației URBANISMUL- serie nouă, nr. 21-22, apărut în 2016, trimisă cu
întârziere de către fostul Redactor Sef al revistei. Solicitarea plății a fost aprobată de către
Consiliul Superior.
- D-na arh. Anca-Ileana GINAVAR a reamintit problema reapariției revistei, care sunt
pașii de urmat, care trebuie să fie relația viitorului Redactor sef cu Consiliul Superior. De
asemeni a ridicat din nou problema site-ului www.rur.ro, care i se pare greoi.
- D-na arh. Liliana- Elza PETRIȘOR, Directoe executiv, a ridicat problema sesizată de
către SC OV DATA CONSULTING SRL- Serviciul extern de Resurse Umane legată de găsirea
unei modalități legale de plată a Coordonatorilor teritoriali, pe baza unui contract individual de
muncă (și nu prin alte forme- mandat, convenții civile, drepturi de autor), în conf. cu prevederile
Ordinului MMFPSPV nr. 2263/2016 și a Legii cadru nr. 153/2016. Se vor obține informații. O
frână o constituie organigrama RUR, care trebuie modificată, dar acest lucru nu se poate realiza
decât prin noile regulamente aflate în lucru. S-a făcut propunerea, aprobată de cei prezenți, ca la
următoarea ședință să fie invitat reprezentantul SC OV DATA CONSULTING SRL- Serviciul
extern de Resurse Umane. O altă problemă ridicată este cea de posibilitatea de ocupare a
postului de contabil șef ramas vacant prin decesul salariatului. A fost consultată și d-na avocat
care ne asigură consultanța juridică. Art. 30 din Legea nr. 153 trateaza chestiunea exercitarii
temporare a unei functii de conducere de catre un angajat numit in acest sens pana la ocuparea postului
prin concurs, care indeplineste conditiile specifice aferente respectivului post de conducere si care va
beneficia de drepturile salariale corespunzatoare postului astfel ocupat temporar. Vom aplica această
soluție pînă la posibilitatea organizării concursului, având în vedere și prevederile OUG nr. 3/2017, de
blocare a angajărilor. Între timp vom face demersurile necesare pentru aflarea modalității de rezolvare a
problemei.

- D-na arh. Daniela OLARU a prezentat răspunsul primit de la MADR legat de Legea
186/2017 de modificare și completare a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar.
- D-ra consilier arh. Adina CĂMUI, secretara Comisiei de examinare a cerut lamuriri
privind masterele din domeniu care reduc stagiatura cu un an. Raspuns: cele acreditate de
ARACIS.
- A fost prezentată invitația transmisă de INCD URBAN-INCERC la cea de-a XIII-a
ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială la Sucursala Cluj-Napoca a INCD URBAN-INCERC care organizează
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conferinţa aniversară a 55 de ani, în perioada 25-27 octombrie a.c., la care RUR este partener
media.
- Rapoartele de activitate ale Birourilor teritoriale și ale Coordonatorilor regionali au fost
transmise electronic membrilor Consiliului Superior cu două zile înainte de ședință și se află
postate pe site.
- Vor fi emise Hotărâri ale CS- RUR legate de:
- validarea Rezultatului atestărilor şi examinărilor din şedinţa comisiei de examinare din
data de 20 septembrie 2017
- Ziua Urbanistului- acordare premiu, participare financiară în organizare.
- ocuparea postului de contabil-șef.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor
din România, în ziua de joi 26 octombrie a.c., ora 9,00.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR
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