- Secretariat –
Nr. 57/22.01.2019
COMUNICATUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 17 IANUARIE 2019.

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
componenți ai actualului Consiliu Superior, invitați. Prezența la ședința se prezintă in felul urmator:
- membri titulari :
- Din partea MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezentă
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- prezent
Lipsa 2 nominalizări
- Din partea APUR:
Lector univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU- prezentă
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- prezentă
- Din partea 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
-Din partea OAR:
Lector univ. dr. arh. Veronica MARIN- absentă
Arh. Bogdan-Traian BOGOESCU- prezent
- Din partea AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezentă
- Din partea AASMR:
Nu există nominalizare încă din 2015 deși s-a cerut în repetate rânduri
- membri supleanţi:
- Din partea MDRAP: lipsă nominalizare încă din mai 2017
- Din partea APUR: Conf.univ.dr.arh. Gabriel PASCARIU- absent
- Din partea UAUIM: conf. univ. dr. urb. Andreea NECȘULESCU- prezentă
- Din partea OAR: nu s-a făcut nominalizarea nici in 2015
- Din partea AASJR: Conf.univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- absent
- Din partea AASMR: nu s-a făcut nominalizarea nici în 2015
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Sedința s-a desfășurat regulamentar. A participat pe Skype Biroul teritorial Cluj.
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 ale activității R.U.R.
La solicitarea conducerii INA, în ziua de 9 ianuarie a.c., la sediul RUR a avut loc întâlnirea
reprezentanților conducerii celor două instituții. Au participat, din partea INA, d-l. ClaudiuEmanuel SIMION- Vicepreședinte și d-l. Dan- Ghe. SACHELARESCU- director Direcția
Programe Perfecționare, iar din partea RUR, d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Președinte,
d-na conf. univ. dr. urb. Andreea NECȘULESCU- membru CS-RUR și Comisie Profesională și dna arh. Liliana-Elza PETRIȘOR, director executiv. S-a discutat despre organizarea cursurilor,
formatori și s-a hotărât semnarea unui protocol intre cele doua instituții. S-a solicitat RUR-ului
propuneri de specialiști cu drept de semnătură, potențiali formatori. Ulterior a fost trimis si draftul
protocolului, care a fost supus observatiilor membrilor CS- RUR.
În cadrul acestei ședințe de CS, d-na arh. Anca –Ileana GINAVAR a anunțat intenția
organizării unei întâlniri a reprezentanților MDRAP și INA referitor la acest subiect și și-a exprimat
părerea că protocolul ar trebui semnat după această întâlnire.
2.- Contestatie candidat examen dobândire drept de semnătură din 13 dec. 2018.
A fost prezentată contestația privind neacordarea unui drept de semnătură unei urbaniste în
cadrul examenului din data de 13 decembrie 2018. În urma studierii dosarului, membrii Consiliul
Superior, în baza Art. 35.- (1) al REGULAMENTULUI privind acordarea dreptului de semnătură
pentru documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism au acordat dreptul de semnătură,
având în vedere faptul că, solicitanta, deși nu are master în urbanism, este absolventă a facultății de
urbanism UAUIM-deci cu master integrat și a absolvit și facultatea de urbanism tot la UAUIM,
însumând un total de 10 ani studii în domeniu. Toți membrii prezenți au fost de acord, cu excepția
d-nelor arh. Anca-Ileana GINAVAR și Daniela OLARU, care s-au abținut.
3.- Reclamație referitoare tarife drept semnătură.
În continuare a fost prezentată o reclamatie-notificare privind cuantumului taxei RUR de
exercitare a dreptului de semnătură pentru o documentație PUZ în zonă protejată istoric. Raspunsul
este în curs de elaborare, cu ajutorul cabinetului de avocatură.
4.- Propunere Buget RUR 2019.
D-na econ. Luminita OPRESCU a prezentat propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pt.
Anul 2019. S-au purtat discuții mai ales privitoare la Propunerile de buget alocat Comisiei
Profesionale, care iși propune următoarele:
- Finalizarea Regulamentului de dobandire a dreptului de semnătură
- Revizia Regulamentului de formare profesională continuă
- Elaborarea, împreună cu APUR, a Statutului profesiunii de urbanist
- Elaborare ROF
În conf. cu Art. 10.- (4) al REGULAMENTULUI referitor la organizarea și funcționarea
Registrului Urbaniștilor din România , Consiliul Superior decide înființarea unor comisii de lucru
destinate elaborarii acestor documente. D-na conf. univ. dr. urb. Andreea NECȘULESCU va
elabora și prezenta în ședința următoare un material prin care să stabilească condițiile elaborării,
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calendarul, grupul de lucru care va include, după caz, pe cei care au lucrat până acum, precum și alți
potențiali specialiști. Pe baza acestei propuneri, Consiliul Superior va emite o hotărâre.
5.- Diverse.
- S-a dat citire solicitării Primăriei Municipiului Constanța privind nominalizarea de
specialiști cu drept de semnătură atestați pentru 14 simboluri, care să facă parte dintr-un grup de
lucru care să analizeze și verifice documentele depuse în baza anunțului privind organizarea
licitației publice pentru actualizarea PUG municipiul Constanța. Raspunsul nostru este că pentru a
evita situația de incompatibilitate a unor specialiști cu drept de semnătură, nu putem face
nominalizarea decât după incheierea procedurii de atribuire a respectivului contract de prestări
servicii de proiectare.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de joi 21 februarie 2019, ora 14,30.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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