-SecretariatNr. 299/19.04.2016
COMUNICAT
Sedinta Consiliului Superior din data de 12 mai a.c. s-a desfasurat la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, str. Tudor Arghezi nr. 21.
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
2015, cei care nu au avut material inscris pe ordinea de zi, coordonatorii regionali, in special cei
care necesita cheltuieli de deplasare, nu au fost solicitati sa participe.
Prezenta in sedinta se prezinta in felul urmator:
Membri titulari:
MDRAP:
Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR- prezenta
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- absent motivat
Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- absent
Dr. arh. Florentina IUGAN- absenta
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – prezent
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- absent motivat
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- 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- nu a fost convocata
APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU- prezent
UAUIM: conf. 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:
- arh. Ileana TUREANU, purtator de cuvant al RUR
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR
Sedinta s-a desfasurat in conditii regulamentare.
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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):
A fost anuntat decesul d-nei prof. univ. dr. arh. Doina-Elena CRISTEA, care si-a pus
puternic amprenta in formarea invatamantului romanesc de urbanism si care s-a numarat inca de
la infiintare printre membrii Consiliului Superior, fiind si presedinta Comisiei profesionale.
Plecarea dintre noi este o mare pierdere.
1.- Intalnire cu administratia publica locala- Arh sef municipiul Sacele, d-l. urb.
Catalin PRICOPE.
Intalnirea cu d-l Arhitect Sef a fost interesanta si binevenita. Domnia sa ne-a prezentat
probleme intalnite in activitate, greutatile intampinate. A solicitat sprijinul in reactivarea
Asociatiei Arhitectilor Sefi de Municipii din Romania, aflata de cativa ani in inactivitate. I- s-a
promis ajutorul, atat de la RUR, cat si de la MDRAP si AASJ in privinta evidentei arhitectilor
sefi de municipii si orase, cat si in privinta cailor legale de realizare a dezideratului.
2.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
- D-l. Presedinte RUR a facut o scurta informare cu privire la participarea domniei sale la
reuniunea de primavara CEU-ECTP, care a avut loc la Bruxelles in 29- 30 aprilie a.c. Programul
reuniunii a fost mai incarcat ca de obicei. In prima zi, in ceremonie speciala, a fost prezentata si
aprobata „Carta democratiei participative”. Aceasta a fost transmisa in brosura biligva si in
prezenta sedinta a Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania s-a hotarat
publicarea ei de care RUR in brosura trilingva, adaugandu-se si limba romana. Referitor la cele
doua documente elaborate de CEU-ECTP („Carta urbanismului european” si „Carta democratiei
participative”) s-a precizat ca ele nu au un caracter pur si simplu festiv, ci reprezinta documente
cu caracter de directionare- orientare. Organizatiile profesionale au datoria sa urmareasca daca
principiile impuse prin aceste doua documente se regasesc in proiecte. S-a hotarat ca aplicarea
acestor principii sa fie urmarita prin evaluarea proiectelor participante la Bienala CEU-ECTP.
– Referitor la puncte de vedere privind propunere modificare a HG 525/1996, pentru
aprobarea Regulamentului General de Urbanism, d-na drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR a
prezentat unele aspecte privind modificarile propuse si a solicitat sprijinul membrilor Consiliului
Superior in transmiterea de observatii si propuneri pana la data de 18 mai a.c.
- Revizuirea tarifelor RUR hotararea rezultata in urma ultimei runde de discutii-se afla
postata pe site-ul www.rur.ro
- Propunerea privind Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru atribuirea calităţii de
expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajarii teritoriului şi urbanismului a fost simplificata
in urma intalnirii cu cabinetul de avocatura care ne asigura asistenta juridica. A fost aprobata si
va fi postat pe site-ul www.rur.ro.
- Referitor la examenul de ocupare a postului vacant de secretar al Comisiei de examinare, au
fost intocmite toate formalitatile in conformitate cu legislatia in vigoare (Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, astfel cum a fost modificată) si
examenul va incepe in data de 13 mai a.c., prin selectia de dosare, urmand restul procedurilor.
3.- Comisia de examinare.
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Materialul intocmit de catre d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI se va
transmite spre consultare membrilor Consiliului Superior.
4.- Lucrari care se impun in momentul de fata: subiect, termen, cost, responsabil,
etc.- prezinta d-ra conf. univ. dr. urb. Andreea POPA, d-ra dr. arh. Florentina IUGAN, d-na
lector. univ. dr. arh. Veronica –Ileana MARIN.
Nefiind prezente toate persoanele implicate in elaborarea materialului, subiectul se
amana pentru sedinta urmatoare.
5.-. Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România participarea in
comisii, participare la întâlniri cu reprezentantii administratiilor publice centrale/locale,
participări la diverse evenimente, etc.
Nu s-au remarcat evenimente deosebite.
S-a hotarat ca publicatia sa se ocupe de publicarea „Cartei democratiei participative”.
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.
6.- Diverse - corespondenta, etc.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, in ziua de joi 23 iunie 2016, orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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