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COMUNICAT

La data de 26 februarie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania din str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc sedinta Consiliului Superior.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari/membrii
supleanti, presedintii de comisii, reprezentantii teritoriali, coordonatorii regionali, invitati.
Situatia participarii la sedinta se prezinta in felul urmator:
- Membrii titulari:
- Nominalizati de MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezent
Dr. geograf Bogdan SUDITU- nu participa fiind suspendat din activitatea de
funcţionar public
Prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- prezent
Prof. dr. geograf Ioan IANOŞ- absent motivat, plecat din tara
- Nominalizati de APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- prezent
Arh. Crişan-Victor POPESCU- prezent
- - Nominalizati de UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent motivat, are curs in facultate
Prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- absent
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
- Nominalizati de AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI - prezent
- Nominalizati de AASMR: Lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- absent
- Nominalizati de OAR:
Dr. arh. Niculae TARALUNGA- a refuzat nominalizarea
OAR a transmis nominalizarea d-nei dr. arh. Vera MARIN in locul domniei sale si d-na a fost
prezenta la sedinta
Arh. Eugen PANESCU- absent motivat, plecat din tara
- Membrii supleanţi:
- Nominalizat de MDRAP: arh. Traian Bogdan BOGOESCU- absent motivat, plecat din
localitate
- Nominalizata de APUR: arh. Doina Mihaela BUBULETE- absenta
- Nominalizat de UAUIM: prof. univ. dr. arh. Zeno BOGDĂNESCU- absent
- Nominalizati de AASJR: arh. Mirela DIDĂ- absenta motivat medical
- Nominalizati de AASMR: conf. univ. dr. arh. Traian Andrei LUNCAN- absent
- Nominalizat de OAR: lipsa nominalizare
- Invitati:
- conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedinta Comisiei profesionale- prezent
- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- Presedintele Comisiei de disciplina si reprezentant
teritorial- prezent
- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial- prezent
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- arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator regional- prezent
- dr. Ileana TUREANU- Purtator de cuvant RUR- prezent
- dr. arh. Viorica CUREA- Presedinte UAR - prezent
- stud. urb. Cristiana OPREA- absenta motivat
- dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- prezent
Sedinta s-a desfasurat in conditii legale.
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.
D-l. Presedinte- Prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a prezentat necesitatea
introducerii in regulamente a modificarilor impuse prin DIRECTIVA 2013/55/UE A
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013 de modificare a
Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE)
nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al
pieței interne („Regulamentul IMI”). Domnia sa a operat modificarile in Regulamentul de
Formare Profesionala Continua, in cel de Stagiu profesional, in cel pentru atribuirea calităţii de
expert tehnic extrajudiciar în specializarea urbanism si amenajarea teritoriului si in
Regulamentul de recunoastere a programelor de licenta si master.
2.-Revizuirea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură.
D-l. arh. Crisan –Victor POPESCU a prezentat adaptarea regulamentului la prevederile
impuse prin DIRECTIVA 2013/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind
recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne
(„Regulamentul IMI”).
Domnia sa a aratat ca s-a propus ca titlul profesional acordat de RUR sa fie cel de
„specialist in urbanism”, titlu care prin definitie se diferentiaza, dar se poate asocia celui
academic.
Intrucat regulamenele privind dobândirea dreptului de semnătură şi organizarea şi
funcţionarea RUR trebuie sa obtina avizul autorităţii publice centrale care are în coordonare
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismul, d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR a propus
ca peste doua saptamani, timp pus la dispozitie pentru primirea eventualelor observatii, cei care
au lucrat la elaborarea documentelor sa se intalneasca la RUR pentru o discutie comuna asupra
lor, propunere acceptata.
3.-Examenul pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în
specializarea urbanism si amenajarea teritoriului.
In aceasta comisie de examinare au fost propusi si aprobati urmatorii: d-na lector univ.
dr. arh. Simona Elena MUNTEANU, presedinta de comisie, d-na drd. Arh. Anca Ileana
GINAVAR, d-l prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU si d-l. conf. univ. dr. arh.
Gabriel PASCARIU. De asemeni, s-a propus si aprobat, ca practica in domeniu ceruta
candidatilor sa fie redusa de la 10 la min. 5 ani.
4.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 30 ianuarie- 25 februarie a.c.:
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 Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
S-a anuntat ca urmatoarea sesiune de atesare/examinare în vederea dobândirii dreptului
de semnătură va avea loc in ziua de 30 martie a.c.
 Comisia profesionala. Problemele au fost prezentate la primul punct, fiind legate
de programul de FPC.
 Comisia de disciplină.
D-l. Preşedinte arh. Gheorghe Stefan ELKAN si-a sustinut punctul de vedere legat de
implicarea in eventuala cercetare a unor sesizari legate de decizii ale autoritatilor publice locale.
D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, d-l. arh.
Crisan –Victor POPESCU si-au exprimat parerea ca implicarea RUR poate fi facuta numai
atunci cand este vorba de exercitarea dreptului de semnatura al specialistilor, in nici un caz nu se
poate implica in solutionarea litigiilor din competenta altor organisme.
5.- Activitatea birourilor teritoriale - se află postată pe site-ul www.rur.ro.
6.- Rezultatul investigatiilor reprezentantilor teritoriali privind participarea
la cursuri de formare profesionala continua.
Referitor la ancheta facuta in teritoriu privind interesul privind participarea la
cursuri de FPC, au raspuns cei ce s-au ocupat de aceasta (d-na arh. Nicoleta PARVANESCUCraiova, d-na arh. Eugenia MARGINEANU- Alba, d-l. prof. dr. arh. Radu RADOSLAV, d-l.
conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, d-l. arh. Gheorghe Stefan ELKAN). Concluzia a fost ca
nu se poate demara o actiune generalizata, ci pe zone, ca intrebarile care se pun sunt legate de
curricula, perioada de organizare, costuri, necesitatea recunoasterii oficiale. S-a hotarat initierea
unui demers la MDRTAP pentru o noua intalnire cu ANFP in vederea organizarii cursurilor.
7.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
-D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a participat la ședințele Comisiei de
avizare de la MDRAP ca reprezentant RUR.
- S-a rediscutat problema distribuirii numerelor disponibile din publicatia
„URBANISMUL- serie noua”.
8.- Diverse.
A fost anuntata data de 30 martie a.c. pentru adunarea generala APUR.
A fost anuntata, in data de 28 februarie a.c., constituirea „UAR Clubul Societatii
Arhitectilor Romani”
S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 19 martie 2015 orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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