-SecretariatNr. 234/02.04.2018
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 29 MARTIE 2018.

REGISTRULUI

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- absentă
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent motivat
OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- absent
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN - absentă motivat
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- prezentă
OAR: fără nominalizare
AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare și reprezentant teritorial- prezent
Invitați:
arh. Ileana TUREANU- Președintă UAR- absentă
lector univ. dr. urb. Sebastian GUȚA- Preşedinte AAUPR- absent
stud. urb. Ema-Theodora PLOPEANU- recent nominalizată, absentă.
Sedința s-a desfășurat regulamentar. Au participat pe Skype Birourile teritoriale (Cluj și
Timișoara).
In ședință au fost prezentate și supuse discuției următoarele subiecte (materialele propuse
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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 3 zile inainte de ședință, astfel că nu a mai fost
cazul să fie prezentate, ele fiind deja cunoscute, având loc discuții pe marginea lor). Cvorumul
nu s-a realizat de la începutul sedinței, unii membrii ai Consiliului Superior ajungând cu
întârziere, fiind implicați în alte acțiuni de la care au ajuns după ora de începere a ședinței.
Hotărârile, necesitând votul, au fost consemnate numai după constatarea prezenței
majorității membrilor.
1.- Probleme curente și de funcționalitate generală ale RUR.
Întrucat nici în sedința trecută cvorumul nu s-a realizat de la început (unii membri ai
Consiliului Superior ajungând cu întârziere, fiind implicați în alte acțiuni de la care au ajuns
după ora de începere a ședinței), luarea unor hotărâri s-a amânat pentru această ședință.
- Astfel, a fost reinvitată și prezentată și în această ședință d-na econ. Ioana RISTEA,
reprezentant S.C. RAN RESULTS S.R.L., cu care am încheiat Contract de prestări servicii de
resurse umane, care a expus NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea organigramei și
a statului de funcții aferente RUR și încadrarea salariilor in prevederile Legii cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările
ulterioare, precum și încadrarea indemnizațiilor în prevederile aceleiași legi. Propunerile
prezentate au fost aprobate cu unele observații, care după ce vor fi introduse se vor posta pe site.
Au fost discuții legate de cuantumul salariilor, dar după ce d-na a explicat ca sunt calculate strict
in conf. cu Legea 153/2017, că trebuie să se tină cont de vechimea în muncă și de studii, criterii
care până acum nu s-au avut în vedere. S-a făcut și propunerea ca responsabilii teritoriali să fie
încadrați cu mai mult de 2 ore/zi așa cum sunt încadrați acum, dar în limita permisă de Codul
Muncii. S-a considerat că salariile trebuie aduse la nivelul legal și că activitatea RUR-ului va
trebui reorientată pe criterii noi, contribuind la definirea locului și rolului specialiștilor și
profesioniștilor în dezvoltarea teritorială și urbană, în vederea îmbunatățirii activității,
promovînd valorile profesionale și interesul public în practica de amenajare a teritoriului și de
urbanism, așa cum este menționat și in Regulamentul referitor la organizarea și funcționarea
RUR. Tot d-l. BĂILEȘTEANU remarcă faptul că de la angajarea d-rei arh. Adina CĂMUI
activitatea în Comisia de examinare s-a îmbunatățit simțitor și că în general, numărul angajaților
din Secretariat este insuficient în raport cu multitudinea problemelor. Întrucât a aparut o OUG
prin care se blochează posturile libere, s-a făcut recomandarea angajării prin transfer, care va fi
avută în vedere. S-a propus (d-l. Tiberiu FLORESCU și d-na Anca GINAVAR) și implicarea
tinerilor specialiști care sa-și poată face stagiul la RUR.Este necesară o cercetare a acestei
posibilități.
- Referitor propunere de ”Strategie RUR” întocmită de d-na director executiv arh.
Liliana-Elza PETRIȘOR, transmisă membrilor Consiliului Superior din data de 22 ian. a.c. și
îmbogățită cu observații ale d-nei conf. univ. dr. urb. Andreea POPA, ale d-lui Conf. univ. dr.
arh. Gabriel PASCARIU și ale d-lui Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, nu a aparut
nimic nou. Dacă mai există eventuale observații și propuneri, ele se pot transmite urgent pentru
a fi prezentate în viitoarea ședință, în variantă finală împreună cu Planul de acțiuni, cu
responsabilități.
- A fost aprobată forma finală a Bugetul de venituri și cheltuieli RUR pentru 2018incluzînd salariile, propunerile comisiilor și ale Birourilor teritoriale.
- Legat de expirarea termenului de prelungire a mandatului Consiliului Superior cu încă
un an s-a hotărît că, întrucât în curând se va aproba o nouă OUG legata de domeniu și că noile
regulamente la care se lucrează trebuie corelate cu aceasta, mandatul actualului Consiliu
Superior va fi prelungit cu încă un an, cu solicitarea acordului prelungirii mandatului celor
nominalizați de entitățile componente, cu exceptia MDRAPFE care anul trecut a făcut
nominalizare pentru un nou mandat, de doi ani.
- - S-a hotărât renunțarea la desemnarea unui președinte delegat, ca asumare permanentă
a funcției, urmând ca această delegare să se producă atunci când situația o cere.
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- Întrucât din grupul de lucru constituit inițial în vederea modificării regulamentelor au
dispărut unele persoane, s-a propus și aprobat cooptarea d-nei arh. Daniela OLARU, care alături
de d-na arh. Anca-Ileana GINAVAR, d-na conf. univ. dr. urb. Andreea POPA, d-l. Conf. univ.
dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, d-l. Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU și d-na Lector
univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN vor lucra la modificarea în cel mai scurt timp a
regulamentelor (termen limita 3 luni).
- D-na director executiv a solicitat aprobarea de întocmire a ”Analizei la risc la
securitatea fizică”,( în conf. cu HG 301/2012), termenul limită de funcționare fără această
analiză expirand la 1 iulie a.c. Solicitarea a fost aprobată pentru toate cele patru sedii RUR.
Alegerea firmei care va întocmi raportul de evaluare și tratare a riscurilor se va face pe SEAP.
- D-l Președinte Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a expus posibilitatea de reluare a
apariției publicației ”URBANISMUL- serie nouă” sub forma unei reviste on-line, existând o
autopropunere de implicare. Propunerea a fost îmbrățișată, urmând examinarea posibilităților de
realizare.
2.- Comisia de Examinare- validarea rezultatelor sesiunii de examinare in vederea
dobandirii dreptului de semnatura din 21 martie a.c.
D-l Preşedinte al comisiei, conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI a prezentat
sinteza procesului verbal al ședinței comisiei. Membrii Consiliului Superior au votat în
unanimitate și raportul Comisiei se află postat pe site, la INFO ATESTARE- EXAMINARE și
Rezultate. În sesiunea de examinare au apărut o serie de probleme referitor la atestarea
Arhitecților Șefi, care trebuie rezolvate prin noul regulament.
3.-. Platforma web RUR- oferte primite pentru poziția de consultant.
Deși au fost primite multe telefoane prin care se solicitau mai multe lamuriri, până la
expirarea termenului acordat a fost transmisă o singură ofertă, prezentată de d-na consilier ing.
Anca URDA, dar prețul a fost considerat mult prea mare. Oferta va fi analizată atât din punct de
vedere financiar, cât și al complexității.
4.- Diverse.
- A fost supusă discuției o sesizare primita de la Comisia Teritorială de Disciplină OAR
Filiala București cu referire la un PUZ din sector 5 București. Făcându-se o cercetare prealabilă,
s-a constatat că reclamația este lipsită de obiect, specialistul la care se face referire nemaifiind
implicat în finalizarea documentației.
- A fost citită o petiție primită de la un inginer, specialist RUR, care ne informează că ia
fost refuzată o documentație pentru obținerea avizului Comisiei de Coordonare din cadrul PMBDirecția de urbanism, referitoare la partea de rețele edilitare pentru un PUZ, cu motivația că
pentru Municipiul București nu este suficientă ștampila cu simbolul G1 (cum dânsul posedă), ci
este necesar și simbolul F4 . Se consideră, în conformitate cu regulamentul de exercitare a
dreptului de semnătură, că solicitarea nu este conformă. Nu este prima sesizare de acest fel
semnalată la RUR. Comisia de examinare va transmite un răspuns petentului și va semnala acest
fapt și la CGMB.
- Rapoartele de activitate ale Birourilor teritoriale se află postate pe http://www.rur.ro/.
- A fost prezentată d-ra Ionela-Teodora MATEI, studetă anul IV la Facultatea de
Urbanism UAUIMB, care face un stagiu voluntar de 6 saptămâni de practica la RUR, pentru a se
familiariza cu problemele profesiei.
În această ședință s-a stabilit că vor fi emise Hotărâri referitoare la:
- Aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELE pt. Anul 2018
- Aprobarea ORGANIGRAMEI Secretariatului RUR
- Aprobarea GRILEI DE SALARIZARE ÎN FUNCȚIE DE GRADAȚIA DE VECHIME
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- Validare rezultate sesiune de examinare în vederea dobândire drept de semnătură, din
21 martie a.c.
- Prelungire mandat Consiliu Superior si Comisii
- Aprobare realizare Analiză de risc la securitatea fizică
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor
din România, în ziua de joi 26 aprilie a.c., ora 15,00.
- Prelungire mandat Consiliu Superior si Comisii
- Aprobare realizare Analiză de risc la securitatea fizică
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor
din România, în ziua de joi 26 aprilie a.c., ora 15,00.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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