-SecretariatNr. 359/06.06.2018
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 31 MAI 2018.

AL

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 componenți ai actualului Consiliu Superior, precum și cei nou nominalizați, invitați.
Prezența la ședința se prezintă in felul urmator:
Din actualul Consiu Superior:
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 motivat
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 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- prezentă
OAR: fără nominalizare
AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare și reprezentant teritorial- prezent
Invitați:
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.
- Formarea profesională continuă.
Referitor la cursurile pentru arhitecții șefi problema va fi clarificată prin OUG care este
în curs de elaborare și care va stabili și rolul RUR în această problemă. În prezent, cele trei
subiecte în discuție se referă la prevederile ordonanței, la cursurile ce se vor organiza prin INA,
cu care RUR va avea noi discuții după apariția OUG- persoana destinată de către RUR să
conducă aceste discuții fiind d-na conf. univ. dr. urb. Andreea POPA și raspunsul pentru cele
două firme organizatoare de cursuri care au cerut acreditare la RUR. D-na arh. Anca - Ileana
GINAVAR a prezentat pe scurt principalele prevederi ale OUG care se află în lucru. Referitor la
INA, d-na director executiv a prezentat noutățile apărute, privind constiuirea Consiliului de
coordonare, oferta de programe de formare continuă pentru 2018.
- Propunere colaborare APUR RUR în vederea organizării evenimentelor” 100 de ani
de urbanism în România”ce se vor desfășura în perioada septembrie- noiembrie a.c., prezentată
de către d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Președinte APUR. Este vorba despre un
eveniment complex (conferință/ dezbatere cu invitați + expoziție + evenimente social- culturale,
etc.) și alte evenimente profesionale (școală de vara/ festival de reflexie pe teme urbanistice,
premiul de excelență ”Mihai Alexandru” ediția a III-a, conferință, expoziție, evenimente
dedicate ZMUR 2018). A fost prezentată o evaluare estimativă a costurilor ce revin RUR.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate și până la ședința următoare va fi definitivată (alegere
locatie, tip de eveniment, durata, etc.). D-na lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN a fost
desemnată din partea RUR să facă parte din echipa de organizare a evenimentelor. D-l. prof.
univ. dr. arh. Alexandru SANDU a făcut recomandarea ca RUR să aibă în vedere și prezența în
cadrul acțiunilor importante organizate cu regularitate pe plan european de către CEU-ECTP
pentru tinerii urbaniști.
- Referitor oferta NEW ELITE pentru servicii de consultanță pentru caietul de sarcini și
pentru un proiect care să conducă la realizarea platformei web a RUR, d-na lector univ. dr. arh.
Veronica- Ileana MARIN care a studiat mai amănunțit această ofertă, și-a exprimat parerea că
oferta merită studiată și că o va analiza cu alți membrii ai Consiliului.
a). Strategie RUR- D-l Președinte RUR a prezentat strategia ECTP-CEU, care solicită
prelucrarea la nivel național a Codurilor de conduită și a Ghidului calificărilor profesionale în
domeniu. RUR va publica acest material, care este deja tradus în limba romînă, dar, la solicitarea
ECTP-CEU așteptam transmiterea variantei finale. Apoi va fi realizată o broșură, așa cum am
procedat și cu documentele anterioare europene din domeniu adoptate (Carta urbanismului
european- 2014 și Carta europeană a democrației participative în procesele de planificare
spațială- 2016). Vom introduce în strategia RUR solicitările ECTP-CEU legate de calificările
profesionale.
b). Discuție privind o organigramă provizorie- D-l Președinte a făcut precizarea că nu
se va face o organigramă nouă până la modificarea regulamentelor, ci va fi adaptată cea veche la
prevederile actualului Regulament referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România în care este vorba numai de Secretariat , nu și despre compartimente
distincte ale acestuia. Intre timp s-a primit și raspuns de la MINISTERUL FINANȚELOR
PUBLICE la adresa noastra (a 3-a) prin care ceream clarificări privind externalizarea postului de
contabil șef. Raspunsul este că acest lucru nu se poate face, deci urmează să se reorganizeze
concurs pentru ocuparea postului respectiv.
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2. – Răspuns primit de la entitățile constituente ale Consiliului Superior RUR,
privind prelungirea mandatuluiÎn baza comunicarilor primite, începand cu această data, componenta Consiliului
Superior RUR este următoarea :
- membri titulari :
- Din partea MDRAP- comunicarea din 2017 a fost făcută pentru întreg mandatul, după
cum urmează:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU
Lipsa 2 confirmări
- Din partea APUR:
Lector univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU
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:
Dr. arh. Veronica MARIN
Lipsă o confirmare
- Din partea AASJR:
Arh. Daniela OLARU
- Din partea AASMR:
Nu există nominalizare încă din 2015 deși s-a cerut în repetate rânduri
- membri supleanţi:
- Din partea MDRAP: lipsă confirmare încă din adresa din 10 mai 2017
- Din partea APUR: Conf.univ.dr.arh. Gabriel PASCARIU
- Din partea UAUIM: conf. univ. dr. urb. Andreea POPA
- Din partea OAR: nu s-a făcut nominalizarea nici in 2015
- Din partea AASJR: Conf.univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI
- Din partea AASMR: nu s-a făcut nominalizarea nici în 2015
3.- Aprobare propuneri pentru revizuirea Procedurii de lucru a Comisiei de
examinare și pentru Conținutul 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.)- a prezentat d-l. conf. dr. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI, Președinte comisie.
Problema cea mai importantă, care de altfel a suscitat multe discuții, a fost cea legată de
durata stagiaturii, perioadele de întrerupere justificată și cuantumul acestora. Până la ședința
viitoare, d-l Președinte al comisiei va face aceste precizări în documentul întocmit.
Hotărârile adoptate în prezenta ședință se referă la :
- reluarea discuțiilor, alături de MDRAPFE și ANFP, cu INA, responsabil acțiune
fiind nominalizată d-na conf. univ. dr. urb. Andreea POPA;
- aprobarea organizării de către APUR-RUR a evenimentelor” 100 de ani de
urbanism în România” și nominalizarea din partea RUR a d-nei lector univ. dr. arh. VeronicaIleana MARIN ca membru al echipei de organizare a evenimentelor
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- prelungirea mandatului Consiliului Superior cu încă un an, componența acestuia
cu modificările survenite în nominalizări.
4.- Diverse.
- D-l Președinte a prezentat Raportul lunaral Comisiei de cenzori, care are unele precizări
de care se va ține cont.
- A fost prezentată solicitarea Școlii Doctorale de Urbanism ca RUR sa asigure premii
constînd în reviste la sesiunea comuna de comunicari stiintifice a doctoranzilor Scolilor
Doctorale ale UAUIM, ajunsă acum la a treia editie, organizată la Campulung în perioada 23-24
iulie a.c. Solicitarea a fost aprobată.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor
din România, în ziua de joi 28 iunie a.c., ora 15,00.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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