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COMUNICAT

La data de 24 martie 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 trei ani
faptul ca RUR functioneaza in pierdere si in conformitate cu hotararea din sedinta lunii iunie
2015, cei care nu au avut material inscris pe ordinea de zi, coordonatorii regionali, in special cei
care necesita cheltuieli de deplasare, nu au fost solicitati sa participe.
Prezenta in 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
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- absent motivat
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN- prezenta
AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezenta
AASMR: nu s-au facut nominalizări deși s-a cerut în repetate rânduri
Membri supleanti:
MDRAP: arh. Casandra ROȘU- neconvocata
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
Invitati:
- arh. Ileana TUREANU, purtator de cuvant al RUR
- stud. urb. George- Gabriel MARIN
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR
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Sedinta s-a desfasurat in conditii regulamentare.
In sedinta au fost supuse discutiei urmatoarele subiecte:
Probleme importante care necesita atentia Consiliului Superior:
- CEU-ECTP- a comunicat cuantumul cotizatiei pe care o are de platit RUR pentru anul
2016, suma datorata fiind aceeasi ca cea platita in 2015. S-a ridicat iarasi problema inactivitatii
specialistilor cu drept de semnatura dovedita si prin studiul prezentat de catre Secretariatul RUR
in sedinta lunii februarie a.c., realizat pe baza evidentei incasarilor tarifului de drept de
semnatura incasat de la arhitecti. Cotizatia la ECTP-CEU se plateste la numar total de specialisti
inregistrati, fara a se tine cont de activitatea profesionala a acestora. Consiliul Superior a aprobat
efectuarea platii cotizatiei.
- datorita faptului ca secretara recent angajata la Comisia de examniare si-a dat demisia
pentru motive personale, trebuie demarat un nou concurs de angajare; Consiliul Superior a
aprobat organizarea concursului. S-a facut propunerea ca pana la angajare d-na psiholog Maria
BUHOCIU sa lucreze part-time; s-a hotarat studierea acestei posibilitati, dar intre timp d-na a
comunicat ca este in imposibilitatea de a mai lucra.
- s-a propus ca dupa fiecare sedinta a Consiliului Superior sa fie intocmit un procesverbal al sedintei, pentru uzul membrilor Consiliului Superior si un comunicat succint cu
hotararile adoptate in sedinta. Propunerea a fost aprobata.
Propunere de revizuire a tarifelor de exercitare a dreptului de semnatura.
- d-l conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU si d-ra conf. dr. urb. Andreea POPA, vor
completa materialul referitor la tarife prezentand si o inventariere a documentatiilor pentru care
este necesar tarif de exercitare a dreptului de semnatura.
Comisia de examinare- sesiune de examinare in vederea dobandirii dreptului de
semnatura.
Rezultatul atestărilor şi examinărilor din şedinţa Comisiei de examinare din data de 23
martie 2016, validate în ședința Consiliului Superior- RUR din 24 martie 2016
Candidaţi admişi / judeţ - simboluri acordate
Arhitecţi
1. arhitect diplomat BLAGA T. Ileana, jud. Bihor – simbol DZ1
2. arhitect diplomat BRATIŞ I. Romina Florena, jud. Bihor – simbol DZ1
3. arhitect diplomat KATONA (BARA) A. Júlia, jud. Cluj– simbol E
4. arhitect diplomat LASCĂR A. Grigore Ion, jud. Călăraşi– simbol E
5. arhitect urbanist LAZĂR I. George Radu, jud. Maramureş – simboluri DZ0 E
6. arhitect diplomat MIREA D. Raluca, jud. Timis – simboluri DZ1 E
7. arhitect diplomat PĂTRU M.M. Iulia, jud. Cluj– simboluri DZ1 E
8. arhitect diplomat PETRE A. Vlad Andrei, jud. Cluj– simbol E
9. arhitect diplomat POP D.T. Adrian Radu, jud. Bihor– simbol DZ1
Urbanişti
1. master urbanist BĂJENARU I. Alexandru, jud. Bucureşti – simboluri DZ0 E
2. urbanist diplomat BĂLESCU I. Elena Amalia, jud. Valcea – simboluri D3 DZ0
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3. urbanist diplomat CANCIOVICI (PALIŢA) I. Cristina Elena, jud. Bucureşti – simboluri
DZ0 E
4. master urbanist DINU F. Cătălin Sebastian, jud. Ialomiţa – simboluri DZ0 E
Extindere drept de semnătură
1.

peisagist diplomat APĂVĂLOAIE V. Nicoleta / Bucureşti – extindere drept de

semnătură simbol G6 (atestată la 25.09.2007 pentru simbolurile D2 E1, extindere DZ0 E la
10.12.2015)
2.

master urbanist BRATU A.S. Alina Alisa, jud.Argeş – extindere drept de semnătură

simbol D3 (atestată la 13.12.2012 pentru simbolurile DZ0 E)
3.

urbanist diplomat MUREŞAN–IUGA Paul, jud. Sibiu – extindere drept de semnătură

simbol A (atestat la 24.03.2016 pentru simbolurile B C C1 D D3 DZ0 E)
4.

master urbanist PETRESCU M. Ana Maria, jud. Bucureşti – extindere drept de

semnătură simbol A (atestată la 02.10.2014 pentru simbolurile DZ0 G5 G6)
5.

arhitect-urbanist POPESCU–CRIVEANU S.Ş.V Irina. jud. Bucureşti – extindere drept

de semnătură simbol A (atestată la 17.11.2005 pentru simbolurile BCDE F6 G5 G6)
Candidaţi amânaţi
1.

arhitect ARNAIZ EGUREN Leopoldo, Spania

2.

arhitect ARNAIZ REBOLLO Luis, Spania

3.

arhitect-urbanist PORIME I. Nicolae, jud. Alba

4.

master urbanist-peisagist BUŞCĂ Angela Cristina, jud. Olt

5.

master urbanist GEAMBAZU Serin, Jud. Constanţa

6.

inginer DINU D. Cristian, jud. Bucureşti

Candidaţi respinşi
1.

arhitect diplomat CIOLACU T. Tiberiu Cluj

2.

arhitect diplomat IGNĂŢEL C. Alexandru Cristian, Iaşi

3.

arhitect diplomat SĂVESCU D. Sebastian, Iaşi

4.

arhitect diplomat SZOTAK P. Barna, jud. Bihor

5.

arhitect diplomat VÁNYOLÓS Ş.A. Endre, Cluj

6.
Centralizator candidaţi admişi atestare /examinare /extindere

Nr.

Judeţ

crt.

Specialitate
Urbanism

Arhitectură

Total
Domenii
conexe

1.
2.

Argeş
Bihor

1 ext

1 ext
3

3
3

3.

Bucuresti

4.

2+2 ext

1 ext

2+3 ext

Călăraşi

1

1

5.

Cluj

3

3

6.

Ialomiţa

7.

Maramureş

8.

Sibiu

9.

Valcea

1

1
1

1 ext

Total

1
1 ext

1

1

2

4 +4 ext

9+1 ext

13+5 ext

- la verificarea achitarii tarifului de exercitare a dreptului de semnatura pentru
documentatiile inscrise in portofoliul de lucrari, s-a constatat ca uneori acest lucru nu a fost
facut; s-a hotarat transmiterea unei note de atentionare catre specialistii coordonatori, prin
implicarea Comisiei de disciplina RUR.
- in unele cazuri, la solicitarea extinderii dreptului de semnatura, se constata ca
solicitantul a avut o activitate redusa/ sau chiar inexistenta si pentru tipurile de documentatie
pentru care era deja atestat; si pentru acest caz s-a propus si aprobat aceeasi masura ca mai sus.
- d-l. arh. Crisan-Victor POPESCU a propus ca, pentru sedinta viitoare de Consiliu
Superior, d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Preşedintele comisiei sa
intocmeasca un material care sa explice notiunile de acreditari, calificari pe domenii, cu
exemplificari; de asemeni, d-l. Grigorovschi va prezenta o nota de observatii cu referire la
aceasta sedinta de examinare, cu aspectele sesizate (calitatea dosarelor prezentate, respectarea
intocmai a prevederilor legale din regulamente); ambele propuneri au fost aprobate si s-a hotarat
intocmirea unui ghid de bune practici in intocmirea dosarelor si analizarea cu mai multa
responsabilitate a dosarelor in cadrul birourilor teritoriale in vederea emiterii unei recomandari
responsabile.
REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru atribuirea
calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajarii teritoriului şi urbanismului
Propunerea finala de REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea
examenului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul
amenajarii teritoriului şi urbanismului a fost aprobata si se va posta pe site. S-a stabilit data
primului examen pe data de 22 iunie a.c., pina in data de 30 martie a.c. se vor face propuneri de
specialisti pentru comisia de examinare. Bibliografia va fi postata pe site si, poate oferita la
cerere, contra cost. Ea va fi pregatita de catre d-l conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU si de dna arh. Daniela OLARU. In regulament se unifica cele doua domenii, adica amenajarea
teritoriului si urbanismul. Se va emite o hotarare de organizare si desfasurare a examenului.
- Lucrari care se impun in momentul de fata: subiect, termen, cost, responsabil, etc.
S-a stabilit si aprobat intocmirea a doua materiale, si anume:
- materialul privind Formarea profesionala- dedicata arhitectilor sefi, referenti urbanism,
functionari etc si Formarea continua dedicata specialistilor cu drept de semnatura deja realizat in
mare parte de catre d-ra conf. dr. urb. Andreea POPA
-materialul care sa prezinte o analiza de calitate cu aspectele negative intalnite in cadrul
sedintelor Comisiei de examinare RUR si ale Comisiei nationale de avizare, cu propuneri de
bune practici, modele de diverse tipuri de dosare destinate comisiei. Materialul va fi intocmit, in
baza experientei sale de membra a celor doua comisii, de catre d-ra dr. arh. Florentina IUGAN.
- o a treia lucrare necesara ar fi intocmirea bazei de date, pentru care d-na lector univ dr
arh Veronica-Ileana MARIN va face o propunere, lucrarea fiind apoi aprobata.
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In sedinta urmatoare se vor prezenta propunerile de termen de predare, cost, mod de
prezentare, eventual grup de lucru.
- La solicitarea MDRAP de nominalizare a unui reprezentant RUR in comisia de
specialitate pentru realizarea Codului Amenajarii Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor a
fost nominalizata d-na lector univ dr arh Veronica-Ileana MARIN.
D-l. Presedinte a solicitat transmiterea de catre Comisia de disciplina a unei avertizari
catre toti cei despre care se stie ca nu si-au achitat dreptul de semnatura cu obligativitatea platii
in 30 zile si daca nu se conformeaza urmeaza sanctionarea.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, in ziua de joi 14 aprilie 2016, orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR
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