-SecretariatNr. 119/13.02.2018
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 25 IANUARIE 2018.
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- 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- nu a fost convocat
Invitați:
arh. Ileana TUREANU- Președintă UAR- absentă
lector univ. dr. urb. Sebastian GUȚA- Preşedinte AAUPR- absent
stud. urb. Ema-Theodora PLOPEANU- recent nominalizată, prezentă.
Sedința s-a desfășurat regulamentar. Au participat pe Skype Birourile teritoriale (Cluj,
Iași, Timișoara).
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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.
- Angajare Contabil șef:- a fost indeplinite procedurile legale privind organizarea
concursului, a fost depus un dosar, care îndeplinea condițiile impuse, dar ulterior a fost retras. A
fost transmisă o adresă către Ministerul Finanțelor Publice – Direcția de metodologie contabilă a
instituțiilor publice și Direcția de legislație și reglementări contabile cu rugămintea de a ne
preciza dacă există posibilitatea externalizării activităților corespunzătoare atribuțiilor postului
de contabil șef. Se așteaptă raspunsul și se încep procedurile de organizare a noului concurs.
- Este necesară aprobarea unei noi organigrame a instituției întocmită de Consiliul
Superior și aprobată în ședința acestuia. Urmează ca directorul executiv să facă o propunere
pentru următoarea ședință a Consiliului fără a aștepta intrarea în funcțiune a unui nou
regulament.
- D-na director executiv arh. Liliana-Elza PETRIȘOR a întocmit o propunere de
”Strategie RUR” transmisă membrilor Consiliului Superior în data de 22 ian. a.c. S-a stabilit ca
în decurs de 10 zile (adică până la data de 9 februarie) să se transmită eventualele observații și
propuneri pentru a fi prezentate în viitoarea ședință. S-a făcut remarca ca strategiile se
intocmesc, de obicei, pe 3 ani.
- Întrucât contractul cu specialistul RU nu a mai fost reînnoit și este necesară iîncheierea
unui alt contract, s-a stabilit ca acest lucru să se facă prin intermediul SEAP, alegîndu-se o firmă
care să ofere serviciile solicitate.
- Membrii Consiliului Superior au primit în data de 22 februarie a.c. și rapoartele
individuale de activitate ale angajaților RUR și propunerile de noi fișe de post, întocmite de către
directorul executiv împreună cu d-na consilier arh. Aurora-Elena JELEA, secretar coordonator al
Comisiei Centrale de Disciplină. Aceste fișe se emit prin decizie a președintelui RUR, iar cea a
directorului executiv prin hotarîre de Consiliu Superior, în concordanță cu noua organigramă.
- D-ra arh. Adina-Elena CĂMUI, consilier RUR care asigură secretariatul comisiei de
examinare, a transmis la aceeași dată o propunere de optimizare a modului de acordare a
dreptului de semnatură, la care la care se așteaptă propuneri si observații care vor fi centralizate
în materialul prezentat în viitoarea ședință.
2.- Bugetul de venituri și cheltuieli RUR pentru 2018.
D-na econ. Laura-Mihaela RUSU-ENACHE, cea care îndeplinește provizoriu funcția de
contabil șef RUR a transmis, încă din data de 19 ianuarie a.c., propunerea de buget, prezentată în
primă discuție în ședința anterioară. Bugetul RUR a fost aprobat. De asemeni a fost prezentată și
propunerea de indexare a indemnizațiilor platite de RUR cu același procent ca cel aplicat
salariaților. În cel mai scurt timp d-na economist va transmite către Birouri teritoriale și comisii
un formular identic cu cel prezentat pentru întreaga instituție pentru a fi completat de fiecare și
apoi centralizat și prezentat în ședința viitoare (în felul acesta se asigură o aceeași percepție a
birourilor teritoriale).
3.- Diverse.
- Membrii Consiliului Superior au fost informati cu privire la ediția din acest an a ECTPCEU Young Planners Workshop 2018- ce va avea loc la Paris, în mai a.c. , avand ca temă
”Airports, Cities and Urban Development”. Mai multe informații despre eveniment găsiți pe
http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/13-news/latest-news/444-15-2018awrds-2.
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- Consiliul a fost informat cu privire la faptul că RUR a transmis un raspuns, întocmit cu
ajutorul cabinetului de avocatură, referitor la solicitarea MINISTERULUI JUSTIȚIEI de a face
propuneri de ameliorare a legislaţiei aplicabile expertizei tehnice judiciare şi extrajudiciare,
rezultate din disfuncţionalităţile sesizate în contextul actualului cadru normativ.
- Rapoartele de activitate ale Birourilor teritoriale se află postate pe http://www.rur.ro/.
- D-na drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR a reamintit nemulțumirea referitoare la
aspectul site-ului RUR, resolicitând îmbunătățirea acestuia, poate prin procedură de achiziție
publică. Urmează a vedea în ce constă aceasta.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor
din România, în ziua de joi 22 februarie a.c., ora 14,00.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR
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