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Nr. 810/19.10.2016

COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL RUR DIN DATA DE 13
OCTOMBRIE 2016.

Sedinta Consiliului Superior s-a desfasurat la sediul Registrului Urbanistilor din
Romania, str. Tudor Arghezi nr. 21.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari/membrii
supleanti, invitati. Prezenta 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- absent motivat, implicat in alta actiune
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezenta
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – prezent
Conf. univ. dr. arh. Angelica STAN- prezenta
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
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- nu a fost convocata
APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU- nu a fost convocata
UAUIM: conf. 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:
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR
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- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- reprezentant teritorial- prezent
- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV - reprezentant teritorial – prezent
- stud. urb. George- Gabriel MARIN- - 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.
- Plangerea prealabila Cluj privind dobandirea drept semnatura solicitat si neacordat in
sedintele din decembrie 2015 si martie 2016: RUR a primit citatie pentru primul termen de
judecata din acest dosar la data de 31.10.2016.
- Cele 2 regulamente - Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi Regulamentul referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România- grupul de lucru desemnat sa
lucreze asteapta o saptamana eventualele propuneri de la Birourile teritoriale, apoi d-ra conf. dr.
urb. Andreea POPA, coordonatoarea grupului, pe baza materialelor primite, va demara
activitatea de elaborare a propunerilor de modificare a regulamentelor. O prima propunere va fi
prezentata in proxima sedinta. D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, membru al Consiliului
Superior, este de parere ca o conditie importanta pentru acordarea dreptului de semnatura o
constituie cunoasterea legislatiei domeniului, care trebuie introdusa ca parte importanta a
interviului. Important pentru prestigiul RUR este sa aiba profesionisti de cea mai buna calitate.
– cererea de recunoastere a programului postuniversitar de masterat 120 ETS absolvit la
Universitarea Catolica Leuven Belgia in vederea dobandirii dreptului de semnatura:- cu toate
interventiile facute la IMI, nu avem inca clarificarea, un prim pas fiind facut prin raspunsul
autoritatii competente respective din Belgia, ca au receptionat solicitarea. Speram sa avem
raspunsul pana la sedinta urmatoare.
- S-a solicitat ca in viitoarea sedinta sa fie prezentata o lista a lucrarilor necesare, cu
bugetul de timp, de bani si lista a celor implicati. Toate acestea vor fi prinse in buget separat.
- D-l. Presedinte a atras atentia ca MDRAP inca nu a transmis nimic legat de Protocolul
RUR-ANFP pentru formarea profesionala a arhitectilor sefi.
- D-l Presedinte a informat pe cei prezenti ca intrucat la UAUIM i-au fost programate
cursuri joia cand se desfasoara sedintele Consiliul Superior, solicita reprogramarea acestora din
urma. Intrucat toti cei prezenti nu pot in alta zi, s-a hotarat ca sedintele din acest semestru sa aiba
loc tot joia, dar de la ora 8,30.
2.- Comisia de Examinare- sesiunea de examinare in vederea dobandirii dreptului
de semnatura.
D-l Preşedinte conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI a prezentat rezultatele, dupa
cum urmeaza:
REZULTATUL ATESTĂRILOR ŞI EXAMINĂRILOR DIN CADRUL ŞEDINŢEI COMISIEI
DE EXAMINARE DIN DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2016
Validate în ședința C.S. RUR din 13 octombrie 2016
Candidaţi admişi / judeţ - simboluri acordate
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Arhitecţi
1. arhitect diplomat BORTARU I. Andreea, jud. Cluj – simbol E
2. arhitect diplomat CODIȚĂ M. Sonia, jud. Harghita– simboluri DZ1 E
3. arhitect diplomat DUȚU D. Constantin-Cristian, jud. Iași – simboluri DZ2 E
4. architect-urbanist DUMITRESCU Gh. T. Sorina, jud. Prahova– simboluri Dz1 D3 E
5. arhitect-urbanist DAVIDESCU C. Silvia - Ruxandra, jud. Timiș– simboluri DZ1 E
6. arhitect HRUȘCĂ E. Paul-Cristian, jud. Botoșani– simbol E
7. architect-urbanist ILIE T. Adrian, jud. Cluj– simboluri DZ1 E
8. architect diplomat STANCU N. Lucian, jud. Timiș – simboluri DZ1 DZ2 E
9. arhitect diplomat TUȚAC P.G. Alin-Otniel, jud. Timiș – simboluri DZ1 DZ2 E
10. architect-urbanist PORIME I. Nicolae, jud. Timiș – simboluri DZ0 E
Urbanişti
1. master urbanist BUȘCĂ S. Angela Cristina, jud. Olt – simboluri DZ0 G5
2. master urbanist GEAMBAZU I. Serin, Bucureşti – simboluri D3 DZ0 E
3. master urbanist LEMNARU I. Daniela-Elena, București – simbol E
4. urbanist SIMION C. Dan Cristian, București – simboluri DZ1 E
5. master urbanist VELICU L.G. Alina Ioana, Bucureşti – simboluri DZ0 E
Extindere drept de semnătură
1. arhitect-urbanist GRECU R. Dana Ruxandra Bucureşti – extindere drept de
semnătură simbol DZ0 (atestată la 10.10.2013 pentru simbolul E)
2. master urbanist-peisagist NIȚĂ D. Octavian Dumitru, București – extindere drept de
semnătură simbol DZ0 (atestat la 02.10.2014 pentru simbolul E)
3. arhitect VOICILĂ N.Teodora, jud. Galați – extindere simbol D (atestată la
07.05.2009 pentru simbolurile D1 E)
Candidaţi amânaţi
1. inginer EGLI Fr. Sebastian-Călin-Gabriel, jud. Satu-Mare - neprezentat
Candidaţi respinşi
1. arhitect diplomat BELEA G. Ioan Daniel, jud. Timiș
2. urbanist IONESI V. Gheorghe, jud. Suceava
Centralizator candidaţi admişi atestare /examinare /extindere
Nr.

Judeţ

crt.

Specialitate
Urbanism

Arhitectură

Total
Domenii
conexe

1.

Botoșani

1

1

3

2.

București

3.

Cluj

4.

Galați

5.

4+1ext

1ext

4+2ext

2

2

1 ext

1 ext

Harghita

1

1

6.

Iași

1

1

7.

Olt

8.

Prahova

1

1

9.

Timiș

4

4

10+2ext

15+3 ext

1

Total

5 +1 ext
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S-a ridicat si problema unor absolventi (urbanism si administrarea teritoriului) ai sectiei
de la Sibiu a Facultatii de Urbanism a UAUIM care solicita drept de semnatura. Acest lucru nu
este posibil, ei au stiut de la inceput acest lucru, numarul de credite de 180 nefiindu-le suficiente
(necesare 240). Ei pot profesa in administratia publica, dar isi pot continua studiile la Facultatea
de urbanism de la UAUIM intrand in anul IV, conditia ca media de absolvire de la Sibiu sa fie
min. 8. D-l. conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI propune ca in viitorul regulament sa se
introduca obligativitatea unei proceduri speciale de atestare si inregistrare a celor din
administratie, cu absolvirea unui examen de legislatie.
3.- Despre Cardul profesional european.
D-na ing. Anca URDA, consilier RUR, administrator RUR Reg Prof- IMI, a prezentat
ultimile noutati legate de aceasta procedura electronica. Cardul poate fi vizionat de trei parti:
solicitantul, autoritatea competenta din tara de origine si cea din tara unde vrea sa lucreze. S-a
renuntat la cardul fizic, s-a optat numai pentru forma electronica, se emite pentru o perioada de
18 luni in cazul majoritatii cazurilor de prestarii temporare de servicii, nelimitat pentru stabilirea
pe termen lung, contine informatii personale profesionale, momentan se emite pentru 5 profesii
reglementate (asistent medical generalist, farmacist, fizioterapeut, ghid montan si agent
imobiliar), in 2018 se are in vedere introducerea profesiilor de inginer si arhitect, despre cea de
urbanist nu se preconizeaza inca nimic.
4.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
– Birourile teritoriale RUR au transmis catre APUR propunerile pentru marcarea in plan
local a Zilei mondiale a urbanismului- 8 nov. D-l prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin
FLORESCU a propus ca pe viitor aceasta manifestare sa aiba caracter educativ si sa fie gestionat
de catre RUR si organizat la nivel academic, in facultate, cu implicarea tuturor persoanelor de
decizie (sefi de departamente, decan, prodecan, rector, prorector). Pentru acest an, s-a hotarat ca
la Bucuresti, evenimentul sa fie organizat impreuna de catre Facultatea de Urbanism a UAUIM,
Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania- APUR si RUR, in sala Frescelor, cheltuielile
ocazionate de celebrare sa fie suportate in comun de catre cei trei organizatori.
- Publicatia URBANISMUL- serie noua nu si-a trimis reprezentant la sedinta. Intrucat nu
a raspuns nimeni solicitarii repetate a d-lui Presedinte de a se stabili o lista cu administratiilor
publice locale si instututiilor carora ar fi bine sa se trimite CARTHA europeana a democratiei
participative in procesele de planificare spatiala editata de RUR, nu se poate stii cate exemplare
pot fi trimise birourilor teritoriale. De asemeni nu se stie nimic despre intentiile Colegiului de
Redactie privind activitatea preconizata pentru acest sfarsit de an.
- s-a solicitat d-nei consilier ing. Anca URDA sa intrebe la CEU-ECTP daca putem posta
pe site aceasta cartha.
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5.- Diverse
- S-a prezentat o solicitare transmisa anterior de catre d-l. conf. dr. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI- Presedinte Comisie de examinare si Reprezentant teritorial si d-l. arh.
Gheorghe- Stefan ELKAN, Presedinte Comisie de disciplina si de asemeni Reprezentant
teritorial, de a fi platiti pentru activitatea prestata in comisii cu indemnizatii de sedinta. D-na
director executiv, arh. Liliana Elza PETRISOR si d-na econ. Laura- Mihaela ENACHE-RUSU
au argumentat ca s-ar putea sa nu fie legal, cei doi primind salariu lunar cf. contract de munca in
calitate de reprezentanti teritoriali si ca nici ceilalti presedinti de RUR si comisii nu sunt
remunerati pentru activitatea depusa. Intrucat nu s-a putut raspunde pe loc, se va face o cercetare
in legislatie si se va solicita sprijinul Comisiei de cenzori si al Inspectorului de Resurse Umane.
- D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, membru al Consiliului Superior a semnalat
transmiterea, de catre domnia-sa, a unei oferte primite de la Sibiu, privind infiintarea unei
reprezentante teritoriale acolo, cu precizarea ca au locatie si posibilitate de organizare a unor
evenimente, intalniri, cu specialistii RUR. Tot de la Sibiu a mai fost primita o oferta in 2015,
cand a fost preferata oferta transmisa de la Alba Iulia. Solicitarea ramane in studiul Consiliului
Superior.
- Sa transmis solicitarea primita de la abplus invitația de a face, in calitate de parteneri
institutionali, nominalizări pentru Premiile Naționale pentru Spațiul Construit (Romanian
Building Awards). Nu putem face acest lucru, intrucat nu avem un top al lucrarilor din intreaga
tara, actiune ce ar fi trebuit demarata din timp.
- Propunerea de REGULAMENT PRIVIND ADMINISTRAREA ANUALA A
TABLOULUI NATIONAL AL URBANISTILOR (TNU) prin care se propune un tarif de
administrare a dreptului de semnatura, astfel incat in decursul unui an calendaristic fiecare
specialist cu drept de semnatura sa achite fie un tarif de exercitare, fie unul de administrare, dupa
caz a fost postata spre consultare pe site-ul www.rur.ro timp de doua saptamani.
- Activitatea birourilor teritoriale - se află postată pe site-ul www.rur.ro, asa cum a fost
transmisa.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, in ziua de joi 17 noiembrie a.c, orele 830.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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