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COMUNICAT

La data de 30 iulie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania, 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, acei presedinti de comisii care au avut de prezentat materiale inscrise in ordinea de zi,
invitati. Din motive de economisire a banilor publici, cunoscandu-se de peste doi faptul ca RUR
functioneaza in pierdere si in conformitate cu hotararea din sedinta anterioara, cei care nu au
avut material inscris pe ordinea de zi, reprezentantii teritoriali, coordonatorii regionali,
purtatoarea de cuvant, in special cei care necesita cheltuieli de deplasare, nu au fost solicitati sa
participe.
Situatia participarii la sedinta se prezinta in felul urmator:
Membri titulari:
- MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezenta
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- prezent
Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- absent
Drd. arh. Florentina IUGAN- absenta motivat, plecata din localitate
- APUR:
Conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU – absent
Asist.univ. dr. urb. Mihai Cătălin ALEXANDRU - prezent
- UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent
- OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- prezent
Lector univ. dr. arh. Veronica MARIN- prezenta
- AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezenta
AASMR: nu s-au facut nominalizări deși s-a cerut în repetate rânduri
Membri supleanti:
- MDRAP: arh. Casandra ROȘU- nu a mai fost timp sa fie convocata
- APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU a fost convocat in preziua sedintei fapt care nu ia permis sa-si modifice agenda
- UAUIM: lect.univ. dr. urb. Andreea POPA- prezenta
- OAR: nu s-a făcut nominalizarea
- AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare si reprezentant teritorial- prezent
- AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
- Invitati:
D-na dr. arh. Viorica CUREA, Presedinta UAR.
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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 Preşedinte R.U.R., prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat pe cei
prezenti ca principalele probleme vor fi discutate in cadrul sedintei, in contextul specific al
fiecareia.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 26 iunie- 29 iulie a.c.:
 Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l Preşedinte- conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI a prezentat, spre validare,
REZULTATUL ATESTĂRILOR ŞI EXAMINĂRILOR ÎN URMA ŞEDINŢEI COMISIEI DE
EXAMINARE DIN DATA DE 29 IULIE 2015
Candidaţi admişi
Arhitecţi
arhitect Silviu Adrian A. POPA – Bihor - DZ1
arhitect-urbanist Răzvan G. A. RUGESCU – Hunedoara - DZ0 E
Urbanişti
urbanist diplomat Ştefan Andrei C. Gh. PĂTRAŞCU – Bucureşti - DZ1 E
master urbanist Bogdan I. TĂNASE – Bucureşti – E
master urbanist Andrei O. PASCU – Constanţa – DZ0
Specialişti din domenii conexe
psiholog-urbanist Maria V. BUHOCIU – Bucureşti – G2
Dosar analizat
arhitect-urbanist Andreea L. ENACHE din Bucureşti, absolventă a Universităţii de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ – Facultatea de Arhitectură - Bucureşti, promoţia iulie
2001, atestată la data de 06.09.2007 pentru documentaţii de urbanism cu simbolurile D şi E, a
solicitat extinderea dreptului de semnătură pentru documentaţii aferente simbolurilor F6 G5 şi
G6. În urma evaluării dosarului, în conformitate cu datele prezentate, Comisia de examinare
recomandă completarea dosarului cu documentaţii relevante şi complete specifice
simbolurilor solicitate (studiu de istorie urbană - parte scrisă, parte desenată şi avize, amenajare
peisagistică complexă, partea din PATJ referitoare la patrimoniul construit – dacă a fost
întocmită de candidat) şi amânarea candidatului pentru următoarea sesiune de atestare a
dreptului de semnătură.

Centralizator admişi atestare /examinare /extindere
Nr.
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1

2

2.
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2
1
3

1
1
2

1

3
1
1
6

Situatia d-nei psiholog-urbanist Maria V. BUHOCIU a suscitat discutii aprinse. Faptul ca
dansa are formatia de baza de psiholog, dar a absolvit si doua mastere, unul de sociologie, la
Universitatea Bucuresti si altul de urbanism la UAUIM si ca are in portofoliul de lucrari parti de
documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului de sociologie, a determinat comisia sa-i
acorde drept de semnatura pentru G2, drept contestat de unii membrii ai Consiliului Superior,
motivandu-se acest lucru prin faptul ca formatia de baza este de psiholog, impunandu-se, de
fapt, o discutie cu o referire mai mult la o propunere pentru modificarea regulamentului. Alte
luari de cuvant au sustinut aplicarea corecta si in consecinta precedentelor, a prevederilor actuale
ale regulamentului. S-a supus la vot, si s-a votat cu 5 voturi pentru acordarea dreptului de
semnatura si 4 impotriva. Deci a primit drept de semnatura pentru G2, „sociologie urbana si
demografie”.
 Comisia profesionala.
D-l. Preşedinte prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU a prezentat stadiul
proiectului de Statul al profesiei de urbanist. Colectivul de elaborare urmareste identificarea
activitatilor, de la proiectare propriu-zisa, la activism in domeniu, incluzand si lucrul in
administratie.
D-l Presedinte RUR a atras atentia ca va trebui corelat cu prevederile Regulamentului de
organizare si functionare a RUR. Proiectul va trebui prezentat in sedinta lunii septembrie.
D-na drd. arh. Anca GINAVAR a informat pe cei prezenti ca MDRAP a facut
propunerea ca in Legea 200 sa fie introdusa si profesia de urbanist printre cele la care este
necesara cunoasterea legislatiei nationale.
 Comisia de disciplină.
Intrucat d-l. Preşedinte, arh. Gheorghe Stefan ELKAN, nu a fost invitat la sedinta, cf.
celor precizate in paragraful 2 al prezentului Comunicat, s-a dat citire unei pagini de propuneri
de imbunatatire a activitatii comisiei, transmise de domnia sa si preluate, in mare, din
Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de disciplina si procedura disciplinara
(Art. 7, 14, 17), precum si din Regulamentul de organizare si functionare a RUR (Art. 10),
propuneri care trebuiau prezentate, cf. Ordine de zi, in sedinta din 25 iunie a.c. Domnia sa a
solicitat si o intalnire de lucru a Comisiei de disciplina centrala, solicitare aprobata, urmand sa se
stabileasca data.
3.-Revizuirea regulamentelor in conf. cu Directivele europene.
D-l. prof. univ. dr. arh. ALEXANDRU SANDU a facut o scurta informare cu privire la
faptul ca a parcurs toate regulamentele in functiune ale RUR, urmarind armonizarea lor cu
Directiva 2013/ 55 /UE si operand modificarile necesare. Dupa o ultima verificare vor fi
transmise, spre consultare, la Ministerul Educatiei.
4.- Stabilirea sistemului de plata a activitatilor de reprezentare, participare in
comisii, grupuri de lucru, etc.
S-a discutat un principiu. Exista propunerea, neagreata de toti membrii Consiliului, de a
nu se mai acorda indemnizatii de participare (in vederea unei economii financiare), desi acestea
sunt statutare. De asemenea, s-a rediscutat necesitatea platii pe lucrare. In cazul unor lucrari
speciale, propunerile de plata vor fi prezentate in sedinta Consiliului Superior, care le va aproba,
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va stabili colectivul de elaborare, bugetul. Totodata, prin grija d-nei Caliopi-Adriana PILUContabil-sef RUR, se va propune o procedura unitara de plata, in afara platii de remunerare prin
salarii.
5.- Problema compatibilitatii intre calitatea de functionar public si alte functii
publice in cazul membrilor Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România.
D-l Preşedinte R.U.R., prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat
Consiliul Superior ca in conf. cu prevederile Art. 94 din Legea nr. 161/2003, cei nominalizati sa
faca parte din Consiliul Superior nu se afla in situatie de incompatibilitate. In conformitate cu
Regulamentul privind organizarea si functionarea RUR, ei sunt reprezentanti ai unor institutii
sau organizatii centrale. Aceasta constatare a rezultat dupa examinarea problemei (in urma unor
discutii neorganizate) si in plan juridic.
6.- Constituirea Comisiei de cenzori.
D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR a prezentat raportul comisiei de analiza a CV-urilor
primite in acest sens (comisie din care au mai facut parte d-na econ. Caliopi Adriana PILU si dra drd. arh. Florentina IUGAN).
La selectarea candidatelor s-a avut in vedere gradul de pregatirea profesionala,
cunoasterea contabilitatii institutiilor publice, existenta in comisie a cel putin un expert contabil,
cunoasterea legislatiei achizitiilor publice, o paleta cat mai larga de activitati in domeniu.
In conformitate cu documentele aflate in dosarul acestei actiuni, au fost selectionate
doamnele:
- Olivia-Petruta IVAS
- Mihaela SANDU
- Viorica NICOLAE
7- Activitatea birourilor teritoriale - - se află postată pe site-ul www.rur.ro. si nu au
fost semnalate situatii speciale care sa necesite discutii in cadrul Consiliului.
8..- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
A fost prezentat nr. 19/2015 al publicatiei „URBANISMUL- serie noua”, cu tema
„Cercetare in urbanism si amenajarea teritoriului”, aparut cu o zi inainte. D-l. prof. univ. dr. ah.
Tiberiu-Constantin FLORESCU, Decan al Facultatii de Urbanism de la UAUIMB si-a
manifestat nemultumirea cu privire la faptul ca revista este „prafuita”, ca nu reflecta activitatea
sustinuta de cercetare din facultate, ca nu face onoare institutiei noastre si a anuntat ca va face o
scrisoare de protest in acest sens (lucru care s-a si intamplat a doua zi dupa sedinta, scrisoarea
fiind apoi transmisa tuturor membrilor Consiliului Superior si Colegiului de Redactie). S-a
propus si s-a aprobat ca un al doilea punct de discutie pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a
Consiliului Superior sa fie „Revista URBANISMUL: Situatie actuala, finantare in perspectiva,
principii de definire a continutului, strategie”. Avandu-se in vedere faptul ca acest numar se
refera intr-o proportie neinsemnata la comentarea cercetarii, s-a propus aparitia rapida a unui al
doilea volum, jumelat celui aparut deja, care sa expuna lucrari de cercetare. Trebuie vazut in ce
masura acest lucru este posibil (daca exista materiale, daca pot fi preluate in timp util, etc.)
S-a mai mentionat participarea in comisii, evenimente organizate de birourile teritoriale,
participări la diverse evenimente, etc.
9.- Diverse.
- S-a amintit hatararea de a solicita Colegiului de Redactie prezentarea in sedinta lunii
septembrie a. c., a unui material care sa cuprinda strategia pe care o vor adopta, publicul tinta
caruia i se vor adresa revistele, un raport financiar. S-a hotarat ca tematica fiecarui numar sa fie
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aprobata in sedinta Consiliului Superior, s-a reiterat dorinta ca la sedintele Consiliului Superior
sa fie prezent cineva din conducerea revistei, sa se adopte o solutie e lichidare a stocului de
reviste vechi, necesitatea de a participa la evenimentele unde suntem implicati ca partener si prin
vanzarea de reviste. Se va studia problema subventionarii revistei de catre Ministerul Culturii.
- Contabilul Sef RUR va prezenta Comisiei de cenzori un material legat de problemele
contabile nerezolvate (plata lucrarilor, angajari, revista).
- A fost prezentata o scrisoare primita, cu intarziere de la CEU-ECTP, de participare cu
teme la o conferinta on-line, dar termenul de propuneri era deja depasit.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 24 septembrie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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