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COMUNICAT
La data de 31 ianuarie a.c., la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior.
La şedinţă au fost invitaţi, conform Regulamentului referitor la organizarea şi
functionarea Registrului Urbaniştilor din România, membrii titulari, în lipsa acestora, membrii
supleanţi, preşedinţii de comisii, reprezentanţii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali,
precum şi reprezentantul studenţilor urbanişti.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Ştefan SCAFA-UDRIŞTE- membru titular
2 d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular
3 d-l. prof. univ. dr. arh. Emil Barbu POPESCU- membru titular
4 d-l prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular
5 d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin Niculae SÂRBU- membru titular
6 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
7 d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
8 d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
9 d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
10 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
11 d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
12 d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
regional
13 d-l dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular
14 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
15 d-na arh. Mirela DIDĂ- membru titular şi coordonator regional
16 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
17 d-l. polit. Adrian George ABRUDAN- Secretar general de redacţie „URBANISMULserie nouă”
18 d-l. urb. Radu Matei COCHECI- reprezentantul studenţilor urbanişti
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Preşedinte, d-na drd. arh. Anca
Ileana GINAVAR, preşedinte delegat şi d-l. arh. Eugen PĂNESCU membru supleant, au anunţat
că nu pot participa la şedinţă.
Comisia de cenzori nu a fost reprezentată în şedinţă, deşi au confirmat din timp
participarea.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Raportul anual al directorului executiv- întocmit de d-na arh. Liliana Elza
PETRIŞOR.
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2.- Raportul anual al contabilului şef şi bugetul pe 2013 - întocmit şi prezentat de d-na
ec. Caliopi Adriana PILU.
3.- Raportul anual al Comisiei de cenzori- prezentat de d-na ec. Caliopi Adriana PILU.
4.- Raportul de activitate al comisiilor :
o Comisia profesională: prezentat de d-na preşedintă conf univ. dr. arh. Monica
RĂDULESCU.
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură:
întocmit şi prezentat de d-l preşedinte conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU.
o Comisia de disciplină: întocmit de d-na arh. Aurora Ileana JELEA, coordonator
al activităţii de secretariat a Comisiei.
Toate rapoartele de activitate, cu exceptia celui al Comisiei Profesionale şi al celei de
Disciplină, au fost transmise electronic spre ştiinţă membrilor Consiliului Superior, cu trei zile
înaintea şedinţei. Rapoartele au fost votate în unanimitate şi vor fi postate pe site-ul www.rur.ro.
Legat de Raportul anual al contabilului-şef au fost discuţii privind faptul că la finele
anului 2012 rezultatul patrimonial al exerciţiului financiar a fost declarat deficit (veniturile
realizate au fost mai mici decât cheltuielile).În consecinţă, s-a solicitat şi aprobat rectificarea de
buget pe 2012.
A fost remarcată activitatea Comisiei profesionale, legată de problematica arhitecţilorşefi, implicarea d-nei conf. dr. arh. Monica RĂDULESCU şi a d-lui dr. arh. Niculae
ŢARĂLUNGĂ în colaborarea RUR-ului cu ANFP pe această temă. Într-un viitor apropiat se va
încheia un protocol cu ANFP, aşa cum s-a stabilit la ultima întâlnire între reprezentanţii celor
două entităţi. A fost făcută propunerea ca certificatul eliberat la terminarea cursurilor să fie
tipărit sub egida RUR şi ANFP. D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN a făcut propunerea ca aceste
cursuri să poată fi absolvite nu numai de cei care se angajază pe funcţia publică, ci şi de alţi
doritori, posibili candidaţi la această funcţie. Propunerea a fost acceptată.
D-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE a apreciat ca deosebit de bogat raportul de
activitate al Comisiei de examinare, constatând că acesta nu poate fi discutat intr-o şedinţă cu o
ordine de zi atât de bogată şi că ar fi bine ca şedinţa următoare să aibă ca temă principala acest
raport. Propunerea a fost aprobată, hotărându-se ca în viitor, fiecare şedinţă să aibă o temă
dominantă.
Preşedintele Comisiei de examinare, d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a făcut
cunoscut faptul că nu toţi cei ce se prezintă la examen pentru dobândirea dreptului de semnătură
cunosc prevederile Hotărârii Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie 2010 de aprobare a
regulamentelor RUR, că dosarele depuse în vederea atestării dreptului de semnătură sunt
întocmite în mod inegal, unele având un conţinut minimalist, fapt ce impune ca pe viitor să fie
făcută o analiza foarte serioasă a dosarelor la încheierea stagiului.S-a reamintit faptul, puţin
înţeles, că este diferenţă între atestarea specialiştilor pe funcţia publică de arhitect-şef şi atestarea
dreptului de semnătură.
D-na director executiv, arh. Liliana Elza PETRIŞOR a reamintit Consiliului Superior
obligativitatea specialiştilor cu drept de semnătură din domeniile conexe de a transmite la
sfârşitul fiecărui an un raport de activitate, obligativitate respectată de cel mult 3 specialişti.
Subiectul va fi reluat în şedinţa viitoare.
5.-Probleme organizatorice privind constituirea Consiliului Superior al Registrului
Urbaniştilor din România pentru următoarea legislatură.
Întrucât majoritatea structurilor constituente ale Registrului Urbaniştilor din România
sunt în curs de organizare, s-a făcut propunerea de prorogare a termenului de nominalizare cu
două luni. A fost aprobată propunerea de se constitui noul Consiliu Superior în luna aprilie a.c.
6.-Raport privind activitatea birourilor teritoriale.
Rapoartele au fost aprobate şi vor fi postate pe site-ul www.rur.ro.
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A fost făcută propunerea, care rămâne în atenţia Consiliului Superior, de a fi angajată,
part time, câte o persoană care să ajute în activitate pe cei trei coordonatori teritoriali de la
Craiova, Tulcea şi Ploieşti.
Reprezentantul teritorial al Regiunii Nord-est, d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI, a anunţat că a găsit la Iaşi un sediu cu o chirie mult mai mică şi a cerut
permisiunea mutării începând cu data de 1 martie a.c., propunere aprobată.
7.- Raportul anual al publicaţiei „URBANISMUL- serie nouă.
D-l. polit. Adrian Gheorghe ABRUDAN, Secretarul general de redacţie al publicaţiei, a
prezentat activitatea din anul 2012, precum şi propunerile pentru 2013.
Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la faptul că de la 1 ianuarie
2013, în condiţiile legale, a fost schimbat tipul de contract de colaborare part time pentru unii
din membrii colegiului de redacţie. De asemenea au fost informaţi cu faptul că trebuie încheiat
un contract part time pentru traduceri. Propunerile au fost aprobate. Domnul conf. dr. arh.
Constantin Tiberiu FLORESCU, decanul Facultăţii de Urbanism de la UAUIM, a solicitat
implicarea facultăţii în realizarea numărului de revistă dedicat cercetării ştiinţifice din domeniu.
D-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE a propus reprezentarea domeniilor conexe în
paginile publicaţiei. S-a făcut propunerea ca, la o viitoare şedinţă de Colegiu de redacţie, să fie
invitaţi reprezentaţii teritoriali de la cele 3 birouri, precum şi decanii facultăţilor de arhitectură
de la universităţile din Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara. Toate propunerile au fost aprobate de
membrii Consiliului Superior.
8.- Diverse.
- D-na arh. Liliana -Elza PETRIŞOR, Director executiv, a transmis propunerea d-lui
Preşedinte (în consecinţa solicitării CEU-ECTP) de a se supune aprobării membrilor Consiliului
Superior, următoarele probleme legate de solicitarea CEU-ECTP:
- Desemnarea unui grup de lucru care să facă observaţii şi propuneri în vederea
redactării Noii Charte de la Athena (2003). Propunerea a fost aprobată şi au fost desemnaţi: d-l.
prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ, d-l. conf.
univ. dr. arh. Radu RADOSLAV şi d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN.
- Desemnarea unui grup de lucru care să formuleze un punct de vedere privind
realizarea de către CEU a studiului referitor la platforma comună a formării prin educaţie a
competenţelor specialiştilor din domeniu. Propunerea a fost aprobată şi au fost desemnaţi: d-l.
prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, d-na asist. univ. dr. arh. Andreea POPA şi d-l.
conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU.
- S-a făcut solicitarea către Birourile teritoriale să facă în cel mai scurt timp propunerea
de buget propriu de care să se ţină cont la întocmirea bugetului Registrului Urbaniştilor din
România pentru anul 2013.
- S-a reamintit necesitatea reluării temei experţilor tehnici judiciari şi extrajudiciari din
domeniu.
- S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 21 februarie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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