-SecretariatNr. 289/03.05.2018
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 26 APRILIE 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- prezentă
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- prezentă.
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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
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).
1.- Probleme curente și de funcționalitate generală ale RUR.
a). Strategie RUR- comentariu de propuneri la documentul transmis în ședințele
anterioare.
Au fost transmise observații care urmează a a fi evaluate și, după caz, integrate în textul
unic. D-na arh. Anca - Ileana GINAVAR consideră că ar trebui organizată o întâlnire, invitat un
facilitator, eventual să fie tema unei ședințe speciale.
b). Discuție revizuire Organigramă.
Nu pot începe demersurile pentru externalizarea postului de contabil șef pînă la
finalizarea și aprobarea organigramei. D-l Președinte apreciază a fi corecte observațiile
transmise de d-l. Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, însă aceasta implică o regândire a
organigramei în concordanță cu noul regulament de funcționare RUR. .
c). Revizuire Procedură de lucru a Comisiei de examinare și a Conținutului
dosarului de înscriere (Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare ROF a
Comisiei de Examinare - atribuții, procedură și a Conținutului dosarului de atestare/examinare
pentru dobandirea dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de
urbanism.). Materialul transmis membrilor Consiliului Superior a fost prezentat de către d-l.
conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, Președinte comisie și d-ra. Arh. Adina CĂMUI,
Secretar comisie. D-l Grigorovschi consideră că ar fi necesar să se lucreze în plen, cu textul în
față. S-a hotărât ca în decurs de o săptămână să fie introduse propunerile și modificările,
materialul să fie corelat cu Directiva 2005/36/CE/ ref. la calificări profesionale, cu completările
și modificările ulterioare.
2.- Formarea profesională – S-a ridicat din nou problema Formării Profesionale
Continue și a solicitării de recunoaștere a unor cursuri organizate de firme private. D-l
Președinte RUR face precizarea că RUR are déjà regulamentul de FPC precum si procedura de
recunoaștere a cursurilor aprobate. D-na Anca GINAVAR este de părere că RUR trebuie să
organizeze cursuri în parteneriat cu INA, ANFP, consilii județene. În pregătirea prezentei
ședințe participanții au primit de la Secretariatul RUR materialele primite de-a lungul timpului,
referitoare la propunerea cursuri formare profesională a funcționarilor publici în domeniul
amenajării teritoriului și urbanismului, propunerea de curricula, Regulamentul pentru formarea
profesională continuă, recunoasterea firmelor organizatoare de cursuri, etc
3.-. Platforma RUR- desemnarea unui consultant pentru întocmire caiet sarcini. Discuția
a fost din nou amânată ofertele primite fiind apreciate ca foarte costisitoare..
4.- Propunere acțiune profesional - științifică organizată în toamnă împreună cu
APUR.
D-l. Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Președinte APUR a prezentat două
propuneri de evenimente în care RUR să se implice în calitate departener asociat, după cum
urmează:
- eveniment urbanism cu ocazia împlinirii a 100 ani de urbanism in România (conferință
cu sesiune plenară, sesiuni tematice, expoziție, momente festive, etc.), în organizarea APUR și
RUR, în noiembrie a.c. în București;
- Festival al Reflecției Urbane sub forma unei Școli de vară cu frecvență anuală, în
organizarea APUR, ISOCARP România și SC Urbasofia. Prima temă a festivalului este
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Planificare inteligentă pentru patrimoniu cultural și face parte din seria de evenimente asociate
Anului European al Patrimoniului Cultural.
Propunerile vor fi studiate și verificată încadrarea financiară în bugetul RUR pentru
2018. De asemeni se are în vedere și participarea RUR cu suma în valoare de 250 Euro, la cursul
BNR din ziua plății, pentru câștigătorul premiului ”Mihai Alexandru”.
5.- Diverse.
- d-na Director executiv a informat pe cei prezenți cu privire la oferta UAR-ului de a ne
dona o expoziție de proiecte. Propunerea a fost primită cu bucurie;
- a fost prezentată o solicitare pentru recunoaștere a programului de Masterat în
Urbanism efectuat la TU Deft, având atașat atestatul de echivalare a diplomei, eliberat de
CNRED din cadrul Ministerului Educației Naționale.
- a fost prezentată solicitarea ECTP-CEU de plată a cotizației anuale, în aceeași sumă ca
și anul trecut (adică 1 640 Euro), plată aprobată de cei prezenți.
- d-na Director executiv a informat audiența cu privire la solicitarea transmisă către
entitățile componente ale Consiliului Superior și Comisiei de examinare cu prelungirea
mandatului cu încă un an a celor nominalizați.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor
din România, în ziua de joi 31 mai a.c., ora 15,00.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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