-SecretariatNr. 162/26.02.2018
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 22 FEBRUARIE 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- absentă motivat
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- absentă motivat
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- prezent
stud. urb. Ema-Theodora PLOPEANU- recent nominalizată, prezentă.
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
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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). Cvorumul
nu s-a realizat de la începutul sedinței, unii membrii ai Consiliului Superior ajungând cu
întârziere, fiind implicați în alte acțiuni de la care au ajuns după ora de începere a ședinței.
1.- Probleme curente și de funcționalitate generală ale RUR.
- Angajare Contabil șef:- s-a primit adresă de la Ministerul Finanțelor Publice – Direcția
de metodologie contabilă a instituțiilor publice, cu evitarea formulării unui răspuns explicit. Este
necesară reactualizarea ORGANIGRAMEI RUR, de altfel d-na director executiv arh. LilianaElza PETRIȘOR a transmis încă din 20 februarie a.c. propunerea, dar la momentul destinat
discuției nu exista cvorum, deci se amâna pentru următoarea ședință.
- D-l. Președinte Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a atras atenția asupra faptului că
se împlinește peste un an de când se lucrează la modificarea regulamentelor, acestea încă nu sunt
gata și curand expiră anul de prelungire a mandatului vechiului Consiliu Superior. Este necesară
discutarea acestei situații și, în consecință, adoptarea unei decizii.
- A fost invitată și prezentată în ședință d-na econ. Ioana RISTEA, reprezentant S.C.
RAN RESULTS S.R.L., firmă selectată de RUR prin SEAP în vederea încheierii Contractului de
prestări servicii de resurse umane. D-na a prezentat oferta firmei care constă în următoarele
servicii: evidență personal contractual, disciplina muncii, consultanță în domeniului raportului
de muncă, reactualizarea Regulamentului intern, fișele de post, evaluarea anuală a salariaților,
actualizare de documente, salarizare. I-au fost puse întrebări legate de activitate firmei în
contractul cu RUR și i s-a cerut ajutorul în încadrarea salariilor in prevederile Legii cadru nr.
1532017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și
completările ulterioare, legate de indemnizații.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a amintit faptul că la 25.05.2018 va intra în
vigoare noua reglementare europeană în privința protecției datelor cu caracter personal. Una
dintre obligații este desemnarea unui responsabil pentru protecția datelor (obligație în sarcina
RUR in temeiul Art. 37 alin. (1) lit. a) din RGPD), sau externalizarea funcției. D-na director
executiv va prezenta o propunere în acest sens, în conformitate cu dispozițiile legale..
- A fost semnalată primirea RAPORTULUI referitor la propunerea de directivă a
Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte
de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii. D-na conf. univ. dr. urb. Andreea
POPA va formula un punct de vedere.
- Datorită faptului că, la solicitarea d-lui Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHIPreședintele Comisiei de examinare, care nu a putut participa la această ședință, propunerea de
”ROF Comisie examinare și a dosarului de înscriere în vederea dobândirii dreptului de
semnătură” a fost scos de pe ordinea de zi și urmează să fie prezentat în altă ședință. În ședință a
fost prezentată și aprobată o Notă prin care se solicită, în baza propunerii Comisiei Profesionale,
incadrarea (din punct de vedere al competențelor profesionale și al obiectivelor formative) d- nei
Arhitect Erika Izabella CSOMAI în promoția 2002.
2.- Bugetul de venituri și cheltuieli RUR pentru 2018- incluzînd propunerile
comisiilor și ale Birourilor teritoriale.
A fost discutat în linii generale, nu s-a putut adopta din lipsa cvorumului. S-a remarcat
disproporția mare dintre sumele solicitate de către birouri, urmănd a se solicita celor în cauză o
justificare.D-na ec. Laura- Mihaela ENACHE-RUSU va prezenta în ședința viitoare situația.d-na
director executiv va face o păropunere.
3. - Traducere, editare și tipărire broșură bilingvă Ghid al competențelor
profesionale în planificarea spațială- elaborator ECTP-CEU.

2

- D-l. Președinte a prezentat ultimile noutăți primite de la ECTP-CEU, constând în
”GUIDELINES ON PROFESSIONAL COMPETENCIES IN SPATIAL PLANNING
INCLUDING THE PRINCIPLES OF PROFESSIONAL CONDUCT”, material ce a fost
transmis pentru a fi tradus și realizat în broșură bilingvă și precizările privind ediția din acest an
a ”ECTP-CEU Young Planners Workshop- Airports, Cities and urban development”. Tot de la
ECTP-CEU s-a primit solicitarea de a transmite o scurtă prezentare a RUR-ului și a specialiștilor
aflați în evidența lui, care va fi întocmită împreună cu APUR.
4.- Strategia RUR pentru 2018- completată cu propunerile Birourilor teritoriale și ale
președintelui delegat al Comisiei profesionale.
Discutarea propunerii de ”Strategie RUR” transmisă membrilor Consiliului Superior în
data de 22 ian. a.c. și la care au fost primite observații de la Birouri teritoriale (de fapt
propunerea primită de la Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest-RUR se referă numai
la activitatea sa din 2018), de la d-l. Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU și de la d-ra conf.
univ. dr. urb. Andreea POPA se amînă pentru ședința viitoare.
5.- Diverse.
- Reamintindu-se necesitatea îmbunătățirii site-ului www. rur.ro, d-na Lector univ. dr.
arh. Veronica- Ileana MARIN a reamintit faptul că este necesară implicarea unui consultant
specialist webdesigner, propunînd în acest scop selecția din SEAP. Propunerea a fost acceptata.
- Membrii Consiliului Superior au fost informati cu privire la solicitarea unei firme cu
AUTORIZAȚIE emisă în 2017 de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul
Educației Naționale de a organiza cursuri de calificare pentru ocupația ”tehnician proiectant
urbanism și amenajarea teritoriului” și care are ca ”grup țintă persoane cu studii superioare de
lungă durată, angajate în cadrul unităților administrative teritoriale, care au atribuții pe urbanism
(emitere certificate urbanism sau autorizații de construire ) și nu au pregătire profesională și
competențe în acest sens„. Întrebarea din solicitare era dacă ” aceste persoane pot obține drept de
semnătură.”. Răspunsul transmis, semnat de Președintele Comisiei profesionale RUR precizează
că ”în conf. cu prevederile Art. 36 alin. 10 din LEGEA 350 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul, cu completările și modificările ulterioare, persoanele cu studii superioare de lunga
durata la care se face referire in adresa, angajate în administratia publică locală , nu pot obține
drept de semnatură pentru documentatiile de urbanism și amenajarea teritoriului, decât
respectând prevederile Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului și a Regulamentului referitor la
organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România (cf. Hotararea nr.101 /
13.08.2010 aflată pe site-ul www.rur.ro.”
- D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a prezentat celor prezenți Caietul de sarcini
pentru elaborarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Buzău, Răspuns la clarificări din
13.02.2018 și Răspuns la clarificări din 15.02.2018, apreciind că aceste materiale ilustrează un
mod neprofesionist și neglijent de întocmire a unui caiet de sarcini pentru o documentație
de tip PATJ și că prin acest mod de abordare și prin punerea acestuia în circuitul public
sunt periclitate din start procesul de elaborare a unui PATJ precum și calitatea acestuia.
Având în vedere cele semnalate, a adresat rugămintea de a pune în discuție în cadrul Consiliului
Superior, problema modului de întocmire a unui Caiet de sarcini corect, pentru o documentație
de amenajarea teritoriului, cu scopul de a se putea formula un punct de vedere din partea RUR și
de a găsi căi posibile și legale pentru prevenirea unor astfel de situații pe viitor și pentru
îmbunătățirea în general a calității apelurilor de ofertă pentru documentații de amenajarea
teritoriului și urbanism.
- Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- a multumit RUR-ului care a oferit 63
exemplare din publicația ”URBANISMUL- serie nouă” participanților la Sesiunea de
Comunicări Studențești organizată de Departamentul de Planificare Urbană și Dezvoltare
Teritorială din UAUIM, miercuri 21 februarie a.c.
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- Rapoartele de activitate ale Birourilor teritoriale se află postate pe http://www.rur.ro/.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor
din România, în ziua de joi 22 martie a.c., ora 14,00.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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