-Secretariat-

Nr. 834/17.12.2015
COMUNICAT

La data de 10 decembrie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania, str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc sedinta Consiliului Superior.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari/membrii
supleanti, invitati. Din motive de economisire a banilor publici, cunoscandu-se de peste doi
faptul ca RUR functioneaza in pierdere si in conformitate cu hotararea din sedinta lunii iunie
a.c., cei care nu au avut material inscris pe ordinea de zi, reprezentantii teritoriali, coordonatorii
regionali, in special cei care necesita cheltuieli de deplasare, nu au fost solicitati sa participe.
Situatia participarii la sedinta se prezinta in felul urmator:
Membri titulari:
MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezenta
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- prezent
Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- prezent
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezenta
APUR:
Conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU – prezent
Asist.univ. dr. urb. Mihai Cătălin ALEXANDRU - decedat
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU - prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent
OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- prezent
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN- prezenta
AASJR:
Arh. Daniela OLARU- absenta
AASMR: nu s-au facut nominalizări deși s-a cerut în repetate rânduri
Membri supleanti:
MDRAP: arh. Casandra ROȘU- absenta
APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU- prezent
UAUIM: lect. univ. dr. urb. Andreea POPA- prezenta
OAR: nu s-a făcut nominalizarea
AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare si reprezentant teritorial- prezent
AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
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Invitati:
- arh. Ileana TUREANU, purtator de cuvant al RUR
- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- Presedintele Comisiei de disciplina si reprezentant
teritorial - prezent
- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial- prezent
- arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator regional- prezent
- arh. Ignis DUVAGI- coordonator regional- prezent
- dr. arh. Viorica CUREA- Presedinte UAR – prezenta
- stud. urb. George- Gabriel MARIN- prezent
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- prezent
Sedinta s-a desfasurat in conditii regulamentare.
In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele subiecte (materialele propuse
fiind transmise electronic participantilor, in masura in care au fost primite de la cei ce au
intocmit unele dintre ele, cu cel putin 2 zile inainte de sedinta, astfel ca nu a mai fost cazul sa fie
prezentate, ele fiind deja cunoscute, avand loc discutii pe marginea lor):
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
- D-l. Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ a ridicat problema introducerii in COR a
ocupatiei de „geograf urbanist”, argumentand ca solicita acest lucru in baza Hotărârii
nr.101/2010 a Consiliului Superior al RUR de aprobare a Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism si
avand in vedere faptul ca activitatea geografului in domeniul urbanismului se desfasoara
conditionat de obtinerea dreptului de semnatura acordat de RUR. D-l. Prof. Ioan IANOŞ a
specificat ca nu este in discutie o “calificare”, ci doar o pozitie de incadrare ca ocupatie a
profesiei de geograf. Dupa discutii aprinse intre domnia sa si d-l. prof. dr. arh. TiberiuConstantin FLORESCU, Decanul Facultatii de Urbanism de la UAUIM, in care cel din urma a
argumentat ca diploma de urbanist este diploma de titlu si dupa interventia si a altor membrii ai
Consiliului Superior, s-au propus doua variante pentru specialistii din domeniile conexe: dupa
profesie sa fie trecut fie “specialist cu drept de semnatura atestat de RUR”, fie “specialist in
urbanism”. S-a consemnat faptul ca se lucreaza la actualizareaarea regulamentului, in care va fi
precizata calitatea care va putea fi utilizata.
- D-na drd. arh. a informat pe cei prezenti ca pana in ianuarie 2016, in conf. cu
DIRECTIVA 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea
calificărilor profesionale trebuie modificata Legea arhitectului.
- Problema cea mai arzatoare a fost considerata situatia contractului de inchiriere a
spatiului ocupat de RUR la sediul central din Bucuresti. Asa cum este cunoscut, contractul a
expirat la data de 15 septembrie a.c., fiind prelungit cu inca o luna. In sedinta trecuta, Consiliul
Superior a mandatat doamnele drd. arh. Florentina IUGAN, membru titular, arh. Liliana –Elza
PETRISOR, director executiv, econ. Caliopi-Adriana PILU, contabil sef, care alaturi de
consultantul juridic, avocat Cerasela POPOVICI, sa negocieze noul contract. Intrucat, prin
refuzul locatorului, contractul nu a fost prelungit decat cu o luna, s-au cautat solutii pentru
mutare. Ofertele pietii corespunzatoare cererii (suprafata, acceptare cu mobilierul nostru si
arhiva activa, pozitionare in oras in aproximativa apropiere de entitatile constituente si
potentialii colaboratori ai Consiliului Superior si nu in ultimul rand, cele legate de posibilitatile
noastre financiare) au fost necorespunzatoare. La somatia locatorului de a elibera in 48 ore
spatiul, in 25 noiembrie a.c ni s-a oferit o solutie de avarie de catre UAUIM, de gazduire in
imobilul universitatii din str. Moxa, dar spatiul era mic, disipat, pe mai multe niveluri (nu
incapeam cu mobilierul propriu), sala de consiliu este una comuna si pentru ceilalti utilizatori ai
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cladirii, functionand cu programare; avantajul era chiria mai mica. Celelalte alternative (cca 13
la numar), erau de neacceptat, in principal din cauza pretului, apoi a imposibilitatii mutarii cu tot
patrimoniul nostru (mobilier, cca 2000 dosare si un volum impresionant de publicatii
URBANISMUL- serie noua, aflate pe stoc). Costul mutarii ar fi fost mare, activitatea ar fi
intrerupta o perioada de timp, iar pentru unele dintre locatii ar fi trebuit asigurata paza 24 din 24
ore, prin legislatia impusa instututiilor publice. In toata aceasta perioada, s-au purtat discutii si
corespondenta cu locatorul si s-a obtinut reducerea cu cca 25% a chiriei marite ceruta intial,
adica incadrarea ei in aproximativ cea actuala (solicitandu-se in plus o crestere de cca 5%) Ceea
ce a ramas in continuare de negociat este noul contract pe o perioada mai mare, nu numai pentru
o luna ca in aceste ultime 2 luni. Pentru aceasta, membrii Consiliului Superior prezenti au
aprobat in unanimitate un nou mandat de a discuta acest contract pentru doamnele dr. arh.
Florentina IUGAN, membru titular, care nu a putut participa, arh. Liliana – Elza PETRISOR,
director executiv si econ. Caliopi-Adriana PILU, contabil sef, cu sprijinul consultantului juridic,
avocat Cerasela POPOVICI. Imediat dupa sedinta hotararea Consiliului Superior a fost
transmisa locatorului.
2.- Comisia de Examinare- sesiunea de examinare in vederea dobandirii dreptului
de semnatura.
D-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, Preşedinte al Comisiei de Examinare,
a prezentat rezultatele examenului de atestare şi examinare pentru dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, în urma interviurilor din
data de 9 decembrie 2015 organizate la Sediul Registrului Urbaniştilor din Romania.
Acordarea dreptului de semnatură s-a realizat pe baza validarii rezultatelor de către
Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din Romania din data de 10 decembrie 2015 şi
există unele modificări faţă de rezultatele comunicate candidaţilor în cadrul Comisiei de
Examinare, domnul conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, sosit dupa terminarea sedintei
comisiei, făcând observaţii asupra unor aspecte care nu au fost sesizate la examinare.
Modificările cu privire la rezultatul atestărilor si examinărilor sunt prezentate în tabelul de mai
jos:
Nr.
Crt.

Specialitatea/ Nume prenume
candidat

Rezultatul atestărilor
si examinărilor în
urma şedinţei Comisiei
de Examinare

Rezultatul atestărilor si
examinărilor validate în
şedinţa Consiliului
Superior RUR

Argumente în favoarea modificărilor

1.

arhitect AMAYA-QUERMATEŞ I.D. Irina

simboluri D3 DZ1

simbol DZ1

Candidatul nu indeplineşte condiţiile art
15(2) din Regulament pentru acordare
simbol D3.

2.

arhitect CIOLACU T. Tiberiu

simboluri DZ1 E

simboluri DZ1 E

Nu au fost modificări.

3.

arhitect CSORTÁN I. Andrea

simbol DZ2

simbol DZ1

Conf. art. 11(1) lit. c) poate primi DZ1 care
include și DZ2; HCS-RUR nr. 116/2011 nu
cuprinde acest aspect dar este evident că
DZ2 se referă la un tip de PUZ inclus in
PUZ-urile de la DZ1. DZ2 se acordă
conductorilor.

4.

arhitect diplomat IGNĂŢEL C.
Alexandru Cristian
arhitect diplomat MARCU F.
Alina Bianca
arhitect diplomat MARINESCU
C. Andreea Corina
arhitect MARTIN G. Mihai-

amânare

amânare

Nu au fost modificări.

simbol DZ1

simbol DZ1

Nu au fost modificări.

simboluri DZ1 E

simbol DZ1 E

Nu au fost modificări.

simbol D3 DZ1

simbol DZ1

simbol DZ1

simbol DZ1

Candidatul nu indeplineşte condiţiile art
15(2) din Regulament pentru acordare
simbol D3
Nu au fost modificări.

5.
6.
7.

George
8.

arhitect diplomat PANTIŞ G.
Ionuţ-Mircea
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Nr.
Crt.

Specialitatea/ Nume prenume
candidat

Rezultatul atestărilor
si examinărilor în
urma şedinţei Comisiei
de Examinare

Rezultatul atestărilor si
examinărilor validate în
şedinţa Consiliului
Superior RUR

9.

arhitect diplomat PĂNESCU E.
Eugen – extindere

simbol F6

simbol G5

10.

arhitect diplomat PĂNESCU E.

simboluri D D3 DZ0 E

simbol D DZ0 E

Tudor

Argumente în favoarea modificărilor

Conf. art. 12(1) lit. f) și art. 12(2) lit. e)
simbolul F6 se acordă pentru părți de
documentații de AT; pentru părți de
documentații de U aferente patrimoniului
construit se acordă G5,candidatul prezintă
lucrari aferete simbol G5
Candidatul nu prezintă avizele/ aprobările
pentru lucrările aferente simbol D3.

11.

arhitect diplomat SĂVESCU D.
Sebastian – amanare

amânare

amânare

Nu au fost modificări.

12.

arhitect SZÖCS Ş. Istvan

simboluri DZ1 E

simboluri DZ1 E

Nu au fost modificări.

Levente
13.

dr.
arhitect
diplomat
VÁNYOLÓS S.A. Endre

simboluri D3 E F6

simboluri DZ1 E G5

14.

arhitect diplomat
Cristina
urbanist diplomat

extindere simbol DZ1

extindere simbol DZ1

Candidatul nu indeplineşte condiţiile art
15(2) din Regulament pentru acordare
simbol D3, Conf. art. 12(1) lit. f) și art.
12(2) lit. e) simbolul F6 se acordă pentru
părți de documentații de AT; pentru părți
de
documentații
de
U
aferente
patrimoniului construit se acordă G5,
candidatul prezintă lucrari aferete simbol
G5.
Nu au fost modificări.

simboluri D Z0 E

simboluri D Z0 E

Nu au fost modificări.

15.

VOICU I.

APĂVĂLOAIE V. Nicoleta
16.

master Urbanist CHIPER G.
Florentina

simboluri D Z0 E

simboluri D Z0 E

Nu au fost modificări.

17.

urbanist PUŞNAVA I. Mihaela

simboluri D Z1 E

simboluri D Z1 E

Nu au fost modificări.

18.

master Urbanist VOICU I. Oana

simboluri D3 DZ0 E

simboluri D3 DZ0 E

Nu au fost modificări.

Georgiana
19.

geograf, inginer geodez FAUR
I.O. Camelia

simboluri G8 G9

simboluri G8 G9

Nu au fost modificări.

20.

arhitect diplomat RĂVOIANU

Respins

Respins

Nu au fost modificări.

R.F. Sorin Alexandru

Astfel, rezultatele finale, validate în Consiliul Superior sunt următoarele:
Candidaţi admişi / judeţ - simboluri acordate
Arhitecţi
1. arhitect AMAYA-QUER-MATEŞ I.D. Irina / Cluj – simbol DZ1
2. arhitect CIOLACU T. Tiberiu / Cluj – simboluri DZ1 E
3. arhitect CSORTÁN I. Andrea / Mureş – simbol DZ1
4. arhitect diplomat MARCU F. Alina Bianca / Sălaj – simbol DZ1
5. arhitect diplomat MARINESCU C. Andreea Corina / Prahova – simboluri D Z1 E
6. arhitect MARTIN G. Mihai-George / Alba – simbol DZ1
7. arhitect diplomat PANTIŞ G. Ionuţ-Mircea / Bihor – simbol DZ1
8. arhitect diplomat PĂNESCU E. Tudor / Cluj – simboluri D DZ0 E
9. arhitect SZÖCS Ş. Istvan Levente / Cluj – simbol DZ1 E
10. dr. arhitect diplomat VÁNYOLÓS Ş.A. Endre / Cluj – simboluri DZ1 E G5
Urbanişti
1. urbanist diplomat APĂVĂLOAIE V. Nicoleta / Bucureşti – simboluri DZ0 E
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2. master urbanist CHIPER G. Florentina / Ilfov– simboluri DZ0 E
3. master urbanist PUŞNAVA I. Mihaela / Maramureş– simboluri DZ1 E
4. master urbanist VOICU I. Oana Georgiana / Bucureşti – simboluri D3 DZ0 E
Specialişti din domenii conexe
1. geograf, inginer geodez FAUR I.O. Camelia / Maramureş – simboluri G8 G9
Extindere drept de semnătură
1. arhitect diplomat PĂNESCU E. Eugen / Cluj – extindere drept de semnatură simbol
G5 (atestat la 26.09.2006 pentru simbolurile D E)
2. arhitect diplomat VOICU I. Cristina / Prahova – extindere drept de semnatură simbol
DZ1 (atestat la 02.10.2014 pentru simbol E)
Candidaţi amânaţi
1. arhitect diplomat IGNĂŢEL C. Alexandru Cristian / Iaşi.
2. arhitect diplomat SĂVESCU D. Sebastian / Iaşi
Candidaţi respinşi
1.
arhitect diplomat RĂVOIANU R.F. Sorin Alexandru / Dâmboviţa –absolvent al
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism“Ion Mincu”, Facultatea de Arhitectură, specializarea
arhitectură promoţia 2011, solicită drept de semnătură pentru simbolurile D E F6, dar conform
Hot. Nr. 101/29.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, candidatul nu
dovedeşte încheierea efectuării stagiului profesional, iar conform sectiunea a 3-a, art.17(3)
activitatea de specialitate (care inlocuieşte stagiul profesional) nu îndeplineşte durata de
minimum 6 ani.
3.- Comisia profesionala- Formarea profesionala- dedicata arhitectilor sefi, referenti
urbanism, functionari etc si Formarea continua dedicata specialistilor cu drept de semnatura
D-na lect. univ. dr. urb. Andreea POPA a intocmit un material documentat, sintetizarea
abordarilor anterioare ale problemei privind formarea profesionala, in special a functionarilor
publici din domeniu, difuzat celor prezenti pentru observatii. Domnia sa doreste ca pentru
inceput sa se abordeze un studiu pilot pentru jud. Tulcea, de unde a primit solictari exprese.
S-au purtat discutii (din nou!), referitoare la pesibilitatea legala a RUR de a organiza
cursuri de formare, de modul de organizare, cine emite certificatul. D-l. Prof. univ. dr. arh.
Alexandru SANDU a informat pe cei prezenti cu privire a numeroaselor intalniri pe care le-a
avut cu conducerea ANFP-ului, in ultimii ani, la solicitarea RUR, intalniri ramase fara finalizare,
datorita confuziilor legislative. Este cazul initierii unei actiuni, chiar cu asumarea riscului unor
erori!
4.- Editia a 11-a Marelui Premiu al Urbanismului European- 2015-2016.
- D-l. Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a prezentat anuntul primit de la ECTP-CEU
privitor la Premiile Europene de Urbanism. S-a decis deschiderea unei actiuni in acest sens,
pentru cei interesati din Romania.Materialul privitor la conditiile de participare sunt postate pe
site-ul www.rur.ro. Termenul limita de primire a proiectelor de catre organizator fiind 31
ianuarie 2016.
5.- Propuneri primite de la birourile teritoriale Iasi si Cluj- Napoca- prezintă
reprezentanţii teritoriali.
Toate acestea, primite in ultimile luni, au fost postate pe site-ul www.rur.ro. D-l. arh.
Crisan-Victor POPESCU a atras atentia d-lui D-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV,
coordonator regional, ca in raportul sau de activitate face referire numai la 2 judete, nu la
intreaga regiune de dezvoltare pe care o coordoneaza.
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6.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România- publicatia
„URBANISMUL- serie noua”, participarea in comisii, participare la întâlniri cu reprezentantii
administratiilor publice centrale/locale, participări la diverse evenimente, etc.
- S-a reluat subiectul publicatia URBANISMUL- serie noua, si anume solicitarea
Colegiului de redactie din sedinta trecuta de emitere a unei Hotarari a Consiliului Superior cu
propuneri de masuri pentru echilibrarea raportului dintre cheltuieli si venituri si de diversificare
a continutului revistei. Solicitarea a fost transmisa pentru propuneri si observatii membrilor
Consiliului Superior.
D-na lect. univ. dr. urb. Andreea POPA a aratat ca in material se solicita Secretariatului
RUR stabilirea de puncte comerciale de vanzare a publicatiei in librarii, achizitionarea unui
domeniu web, hosting si servicii de web design necesare realizarii unui site web, sarcina care,
dupa opinia domniei sale, cade in sarcina Colegiului de redactie. Considera ca reducerea
cheltuielilor nu se face in niciun caz prin crearea de posturi noi. Parerilor sale se raliaza si alti
membrii ai Consiliului Superior. D-l. Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU
reaminteste cele solicitate Colegiului de redactie in toate sedintele Consiliului Superior incepand
din luna august 2015 si care nu apar in material (tematica, buget, responsabilitati, etc.). Domnia
sa constata ca nu s-a realizat mai nimic, ca nu se discuta despre acel nr. 19 bis care trebuia
realizat si solicita demisia Presedintelui Colegiului de redactie, care a avut o atitudine jignitoare
la adresa unor membri ai consiliului. Considera ca numai asa publicatia se va putea reorienta
pentru a putea fi perceputa asa cum se doreste. Parerea domniei sale este sustinuta si de altii din
cei prezenti, din partea Colegiului de redactie d-na arh. Ileana TUREANU si d-l. arh. CrisanVictor POPESCU angajandu-se sa modifice materialul in sensul celor solicitate. S-a hotarat ca
materialul, refacut, sa fie transmis Consiliului Superior Consiliului Superior si aprobat in sedinta
viitoare. Cei prezenti au fost informati in legatura cu pregatirea aparitiei unui numar omagial
dedicat urbanistilor si arhitectilor disparuti in tragedia de la „Colectiv”.
- D-l. Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU solicita ca pe viitor traducerile
care apar in biblioteca URBANISMUL- serie noua sa fie titluri de actualitate, care sa ajute si
studentilor si specialistilor din domeniu. Domnia sa precizeaza inca o data ca toate interventiile
pe care le-a avut pe aceasta tema nu au nicio legatura cu nemultumirile din plan personal si
promite ca in viitor se va abtine de la orice discutie pe tema publicatiei.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a participat la ședințele Comisiei de
avizare de la MDRAP ca reprezentant RUR.
7.- Diverse.

- D-l conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU a propus marirea tarifelor de exercitare a
dreptului de semnatura, la cuantumul stabilit in perioada dinaintea crizei. Propunerea ramane in
studiu, iar in sedinta urmatoare domnia sa va prezenta o propunere.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial a propus ca
raportarea situatiei achitarii tarifelor de exercitare a dreptului de semnatura sa nu se mai faca la 3
luni, ci anual. Domnia sa a mai propus intocmirea unei baze electronice a actelor. Lector univ.
dr. arh. Veronica– Ileana MARIN s-a oferit ca pana la sedinta urmatoare sa intocmeasca un
studiu referitor la aceasta problema, propunere aprobata de adunare.
- D-l. arh. Crisan-Victor POPESCU a propus transmiterea la MDRAP a unei adrese prin
care sa se comunice despre masura RUR de a pune in concordanta simbolurile de drept de
semnatura cu prevederile Legii nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul care a modificat structura documentatiilor de urbanism si relatiile
dintre noile si vechile simboluri. Domnia sa a propus ca d-l. Urb. Liviu BĂILEȘTEANU,
consilier la MDRAP, sa se ocupe de aceasta solicitare impreuna cu d-na Aurora JELEA.
- D-l. Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a solicitat d-nei cons. Ing. Anca URDA sa
afle de la d-na expert Oana SALOMIA de la ME care este stadiul solicitarii noastre de primire a
unui punct de vedere privind modificarile aduse regulamentul RUR, ca racordare la Directiva
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CE 55/2013..
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a comentat faptul ca la comisia de avizare
MDRAP din care face parte, intalneste multe documentatii de slaba calitate profesionala, situatie
care pune unele semne de intrebare si asupra desfasurarii stagiaturii: atentionare pentru Comisia
de examinare..
- D-na arh. Liliana –Elza PETRISOR a prezentat-o celor prezenti pe noua coordonatoare
regionala pentru Dobrogea, d-na - arh. Ignis DUVAGI.
- D-l. arh. Gheorghe Stefan ELKAN- Presedintele Comisiei de disciplina si reprezentant
teritorial a propus ca in anul 2016 sa se organizeze cea de a doua conferinta nationala a
urbanistilor. D-l. Urb. Liviu BĂILEȘTEANU, consilier la MDRAP adauga ca de curand a
participat alaturi de d-l Ministru la o conferinta internationala in domeniu, unde s-a recomandat
participantilor ca in anul ce vine sa se organizeze astfel de conferinte nationale. Propunerea va fi
studiata si se va cere sprijinul MDRAP, RUR neavand posibilitatea s-o organizeze singur. D-l.
Conf. univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU a propus ca organizarea sa se faca impreuna cu APUR,
AASJR, prounere declarata interesanta.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV a ridicat problema dreptului de autor la
documentatiile de urbanism. Se va cere ajutorul cabinetului de avocatura.
- D-na econ. Caliopi- Adriana PILU a informat pe cei prezenti cu privire la incadrarea
salariatilor RUR in randul celor al caror salarii se indexeaza cu 10% in decembrie 2015, conform
legii. Consiliul Superior a luat cunostinta.
- D-l. Urb. Liviu BĂILEȘTEANU, consilier la MDRAP a informat adunarea cu privire la
faptul ca ministerul a incheiat programul de finantare a PUG pe anul curent, urmand sa continue
actiunea in 2016.
- Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, in ziua de joi 14 ianuarie 2016, orele 1000.
Cu prilejul Anului Nou 2016, Consiliul Superior urează tuturor specialiştilor cu drept de
semnătură acordat de către Registrul Urbaniştilor din România, colegilor din celelalte organizaţii
profesionale, conducerii şi direcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice, precum şi structurilor asociative ale administraţiei publice locale, un an
nou bun, cu realizări şi multe bucurii.
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