-SecretariatNr. 35/18.01.2016
COMUNICAT

La data de 14 ianuarie 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, invitati. Din motive de economisire a banilor publici, cunoscandu-se de peste trei ani
faptul ca RUR functioneaza in pierdere si in conformitate cu hotararea din sedinta lunii iunie
a.c., cei care nu au avut material inscris pe ordinea de zi, reprezentantii teritoriali, coordonatorii
regionali, in special cei care necesita cheltuieli de deplasare, nu au fost solicitati sa participe.
Reprezentarea in 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- prezent
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezenta
APUR:
Conf.univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – prezent
Asist.univ. dr. urb. Mihai Cătălin ALEXANDRU - decedat
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU - prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- prezent
OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- prezent
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana 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- absenta
APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU- prezent
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- absent
AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
Invitati:
- arh. Ileana TUREANU, purtator de cuvant al RUR- prezenta
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- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- Presedintele Comisiei de disciplina si reprezentant
teritorial – nu a fost invitat
- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial- nu a fost invitat
- arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator regional- nu a fost invitata
- arh. Ignis DUVAGI- coordonator regional- nu a fost invitata
- dr. arh. Viorica CUREA- Presedinte UAR – prezenta
- stud. urb. George- Gabriel MARIN- prezent
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- prezent
Sedinta s-a desfasurat in conditii regulamentare.
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. Unele au fost trimise
dupa termenul limita stabilit, adica cu doua zile inainte de sedinta, altele aduse direct in sedinta):
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
- Referitor la Editia a 11-a Marelui Premiu al Urbanismului European- 2015-2016,
intrucat CEU- ECTP ne-a anuntat ca termenul de depunere al propunerilor a fost prelungit de la
31 ianuarie a.c. la 29 februarie a.c., s-a hotarat si pentru RUR prelungirea termenului de la 15
ianuarie, la 15 februarie a.c.
- Propunerea de revizuire a tarifelor de exercitare a dreptului de semnatura- prezentata de
d-l conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU. La baza intocmirii materialului (parerea unanima: a
fost temeinic intocmit, avand la baza o documentatie serioasa) s-au avut in vedere toate tipurile
de documentatii legale, faptul ca documentatiile contin capitole specializate, denumite parti de
documentatie si este perceput numai tariful de exercitare a dreptului de semnatura pentru
coordonare. S-a propus, data fiind iesirea din criza, revenirea la tarifele practicate inainte de
criza economica, adica cele stabilite in 2005 si stabilirea de tarife noi pentru elaboratorii de parti
de documentatii. Pana la sedinta urmatoare se asteapta propuneri de la membrii Consiliului
Superior. D-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU a atras atentia ca metodele de
urmarire a achitarii tarifului au la baza doua aspecte: valoarea tarifului si mecanismul de plata al
acestuia. D-na drd. arh. Anca- Ileana GINAVAR a reamintit obligatia Birourilor teritoriale,
impusa prin regulamentul de functionare, de a verifica achitarea tarifului de exercitare a
dreptului de semnatura in teritorul pe care il coordoneaza. Domnia sa a promis ca ne va trimite
evidenta MDRAP cu sumele alocate comunelor pentru intocmirea PUG-urilor. Compartimentul
contabilitate RUR a comunicat ca in 2015 au fost eliberate 2250 facturi fiscale. Este necesara
stabilirea unei proceduri- cadru de urmarire spre a fi aplicata in toate regiunile.
- Propunere de „Buget de venituri si cheltuieli RUR pentru anul 2016”. D-na contabil
sef-economist Caliopi Adriana PILU a prezentat propunerea de buget estimativ. Cei prezenti au
cerut un bilant economic pentru anul 2015, material ce se va prezenta in sedinta viitoare. Pana
atunci se vor transmite si eventualele propuneri de alte repere pentru cheltuieli si observatii. La
solicitarea d-lui Presedinte, d-na contabil sef-economist Caliopi Adriana PILU va intocmi,
pentru sedinta viitoare, o situatie a activitatii profesionale a arhitectilor cu drept de semnatura,
oglindita in evidenta tarifelor de exercitare a dreptului de semnatura; ne intereseaza numarul real
al profesionistilor care lucreaza (care sunt activi) si de asemenea trebuie luat in consideratie
faptul ca cotizatia platita de RUR la CEU-ECTP se dimensioneaza in raport cu numarul celor
inregistrati, existand specialisti pentru care se plateste fara ca acestia sa-si achite tariful de
exercitare a dreptului de semnatura.
- D-na arh. Liliana –Elza PETRISOR, director executiv, a informat pe cei prezenti cu
privire la incheierea contractului de inchiriere a spatiului ocupat de RUR la sediul central din
Bucuresti, pe o perioada de doi ani. In urma negocierilor indelungate, s-a reusit reducerea
cuantumului chiriei propuse initial, s-au negociat termenele de eventuala renuntare la contract.
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Ceea ce aduce nou contractul este introducerea unor cheltuieli locative fixe, aplicabile
majoritatii spatiilor din zona, marirea garantiei de la contravaloarea chiriei unei luni, la cea
reprezentand 3 luni si instituirea unei taxe de sediu lunare, de 200 lei. Chiria este modificata cu o
suma modica (cca 60 Euro in plus). In eventualitatea renuntarii la acest sediu, costul mutarii ar fi
fost foarte mare si in timp scurt, nu am gasit spatiu corespunzator in care sa asiguram Sala de
consiliu proprie si sa ne mutam cu mobilierul nostru, cu cele cca 2000 dosare ale specialistilor si
stocul de reviste, deloc neglijabil. Actiunea a fost aprobata de catre Consiliul Superior.
2.- Propunere de baza electronica de date a situatiei achitarii tarifelor de exercitare
a dreptului de semnatura.
D-na lector univ. dr. arh. Veronica– Ileana MARIN a prezentat un material referitor la
inregistrarea tarifelor de exercitare a dreptului de semnatura (modul de achitare, ordinul de plata,
emiterea facturii, circuitul banilor, etc.), intocmirea Tabloului national al urbanistilor si
inregistrarea specialistilor in cadrul CEU-ECTP. Au fost discutii legate de organizarea bazei de
date, inregistrarea proiectelor. Pana la sedinta urmatoare se asteapta observatii si propuneri.
3.- Propuneri de masuri pentru echilibrarea raportului dintre cheltuieli si venituri
si de diversificare a continutului publicatiei URBANISMUL- serie noua, material intocmit
de Colegiul de redactie.
D-l. arh. Crişan-Victor POPESCU a prezentat noua varianta a proiectului de hotarare,
care a fost aprobata.
4.- Comisia de examinare- evidenta specialisti cu drept de semnatura.
D-na psiholog Maria BUHOCIU, secretara comisiei, a prezentat situatia specialistilor
atestati in 2015, situatia tuturor specialistilor cu drept de semnatura din intreaga tara la aceasta
data, mentionand si judetele deficitare din acest punct de vedere.
5.- Comisia profesionala.
- D-ra lector univ. dr. urb. Andreea POPA a prezentat problema, in stadiul actual, privind
Formarea profesionala- dedicata arhitectilor sefi, referenti urbanism, functionari. Un regulament
pentru Formarea continua dedicata specialistilor cu drept de semnatura avem, fiind insa necesara
comunicarea catre specialisti a principalelor cerinte, impunerea unor termene necesare. A propus
transmiterea unei noi adrese catre ANFP in vederea clarificarii problemelor. S-a discutat iar
despre cine poate organiza aceste cursuri (s-a propus si un consortiu RUR- APUR- UAUIM).
Pana la sedinta urmatoare se va pregati o programa de cursuri in doua variante, o propunere de
cost orientativ, o lista cu eventuale firme partenere. Oricum, avem nevoie de clarificare cu
ANFP.
6.- Rapoartele de activitate lunare transmise de catre birourile teritoriale.
Au fost transmise celor prezenti, in ordinea transmiterii lor. S-a hotarat ca in sedinta lunii
martie sa se faca o analiza a activitatii lor.
7.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
Despre publicatia „URBANISMUL- serie noua”s-a vorbit la punctul 3 al prezentului
comunicat, in rest, activitatea a fost redusa datorita sarbatorilor de iarna.
8.- Diverse.
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- A fost prezentata solicitarea d-lor arh. Tiberiu CIOLACU si Endre VANYOLOS,
candidati in ultima sedinta de acordare a dreptului de semnatura din decembrie 2015, de
reanalizare a dosarelor si reconsiderare a rezultatelor. Consiliul Superior a aprobat solicitarea in
sensul unei nerecunoasteri de catre cei doi a deciziei comunicate dupa examinare si validare de
catre Consiliul Superior (si li se va comunica acest lucru precum si faptul ca un raspuns vor
putea primi dupa viitoarea sedinta a Consiliului Superior, fiind necesara reanalizarea in cadrul
Comisiei de examinare).
- A fost prezentata invitatia transmisa de Directia Generala Dezvoltare Urbana din
Primaria Municipiului Bucuresti de participare la un Atelier de lucru pe tema dezvoltarii urbane
durabile, organizat la Bucuresti, in parteneriat cu Primaria orasului Paris, in perioada 1-3
februarie a.c. A fost desemnata sa participe d-na conf. univ. dr. arh. Angelica STAN, d-na lector
univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN si d-l. conf. dr. arh. Claudiu RUNCEANU.
- D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR a promis ca se va interesa la ANCPI cu privire
la modul lor de organizare, de cotizatii si constituirea resurselor financiare.
- Domnia sa a informat ca se face o reevaluare a profesiilor reglementate de catre CE, pe
baza raportarilor si ca RUR este in grafic cu acestea.
- In 2016 presedintia CEMAT revine Romaniei, cu care ocazie trebuie organizate diverse
evenimente, reuniuni de lucru, intalnirea ministrilor si ar fi de dorit sa se organizeze cu aceasta
ocazie si un simpozion/conferinta a urbanistilor. S-a hotarat ca RUR sa colaboreze cu MDRAP
si APUR in acest sens.
- Intrucat Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest si-a facut o traditie din a
inmana diplome de excelenta in domeniul urbanismului participativ, s-a cerut ca, intrucat aceste
diplome sunt emise sub egida RUR, aceasta sa fie o actiune prealabil cunoscuta de catre
Consiliul Superior si sa se cunoasca, in acest sens, o anumita procedura.
- S-a exprimat intentia de a se solicita o intalnire a conducerii RUR cu d-l. Vasile
DANCU, VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTARII REGIONALE SI
ADMINISTRATIEI PUBLICE, in vederea discutarii principalelor probleme din domeniu si
referitor la noul mod de pregatire si formare a functionarilor publici; in acest sens D-na drd.
Anca- Ileana GINAVAR va investiga aceasta posibilitate.
- D-l. conf.univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a reamintit necesitatea clarificarii sensului
atestarii de catre RUR a Arhitectului Sef- functionar public, asa cum este mentionat in Legea
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare.
- Domnia sa a sesizat si problema accesului public anevoios la documentatii pe site-urile
administratiei publice.
- A fost prezentata solicitarea Consiliului Judetean Vrancea, de sprijin profesional in
organizarea unui concurs de solutii pentru incredintarea serviciilor de elaborare a unui PUZ in
statiunea Soveja, prin desemnarea de specialisti in colectivul tehnic si in juriu. Au fost
nominalizati d-ra dr. arh. Florentina IUGAN- pentru colectivul tehnic si urmatorii pentru juriul
concursului: d-l. urb. Liviu BAILESTEANU, d-l. conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, d-l.
dr. arh. Andrei LUNCAN, d-ra. lector univ. dr. urb. Andreea POPA, d-l. arh. Crisan-Victor
POPESCU, d-na arh. Ileana TUREANU si d-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV.
- Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, in ziua de joi 18 februarie 2016, orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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