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COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANISTILOR DIN ROMANIA DIN DATA DE 12 IANUARIE 2017.

Sedinta Consiliului Superior 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, reprezentanti teritoriali, invitati. Prezenta la sedinta a fost asigurata prin participarea
unui numar de 7 membri ai Consiliului si 2 invitati. Desi au fost conditii vitrege din cauza
vremii, 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):
1. Probleme curente care necesită atenţia Consiliului Superior.
D-l. Presedinte - Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a prezentat situația in cazul Dosarului
nr. 709/33/2016- Curtea de apel Cluj, Sectia a III-a contencios administrativ si fiscal.Pe data de
27 ianuarie a.c. se va da sentinta pe baza concluziilor transmise in scris de cele doua parti.
Au fost mentionate noutatile legislative (completari si modificari la Legea Educatiei, Legea 50 si
Legea 350), care fusesera transmise membrilor Consiliului Superior.
2.- Propunere Buget de venituri si cheltuieli al RUR.
D-na econ. Laura Mihaela ENACHE-RUSU- economist in compartimentul Contabilitate a
prezentat bugetul propus. D-l conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a pregatit, pentru membrii
Consiliului Superior, materialul intitulat „Scurte analize si comentarii privitoare la bugetul RUR
de venituri si cheltuieli”, o analiza care reflecta cei 12 ani de existenta ai RUR-ului din punct de
vedere economic. Deși cheltuielile de functionare in actuala organizare nu sunt excesive, dupa
constatarea, pentru al treilea an consecutiv, a reducerii incasarilor sub nivelul cheltuielilor
prevazute (se lucreaza mai putin in domeniu, a crescut ponderea tarifelor neachitate; costurile
revistei nu sunt acoperite prin vinzare), se impune o reconsiderare a intregii activitati. In acest
sens, Consiliul Superior a hotarat reducerea cheltuielilor la nivelul Birourilor Teritoriale cu 25%
si pana la sedinta viitoare, urmeaza sa se faca propuneri de criterii de performanta pentru
Birourile Teritoriale. Bugetul pe 2017 a fost aprobat, in cuantumul anului anterior, cresterea
unor cheltuieli fiind acoperita din reducerea la alte capitole.
3. si 4.- Propunerea de Regulament privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism si Propunerea de Regulament
referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România- d-ra conf. univ.
dr. urb. Andreea POPA, membra a Comisiei profesionale a intocmit propunerile pe baza
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discutiilor din sedintele anterioare si le-a trimis membrilor Consiliului Superior. S-au primit
propuneri scrise de la dl. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ. D-na drd. Anca-Ileana GINAVAR
a propus ca pana la sedinta urmatoare sa se faca propuneri la regulamente, propunerile sa fie
discutate intr-un grup extins al membrilor. In paralel trebuie intocmit si Statutul profesiei. D-na
Director executiv arh. Liliana- Elza PETRISOR a solicitat sa fie precizate in regulament
masterele (asa cum sunt prevazute in Legea invatamantului) agreeate in vederea dobandirii
dreptului de semnatura.
5. - Comisia de Examinare: REZULTATUL ATESTĂRILOR ŞI EXAMINĂRILOR
DIN ŞEDINŢA COMISIEI DE EXAMINARE DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 2016
Validate în ședința C.S. RUR din 12 ianuarie 2017
Candidaţi admişi / judeţ - simboluri acordate
Arhitecţi
1. arhitect BULMAGA G. Cristina, jud. Cluj – simbol Dz1 E
2. arhitect-urbanist MITREA V. Andrei, București– simboluri A C1
3. arhitect diplomat MUSTIAȚĂ P. Alexandru-Florin, jud. Iași – simboluri DZ1 DZ2 E
4. arhitect diplomat TONEA D. Dragoș Andrei, jud. Cluj– simboluri Dz1 E
5. arhitect VIȘAN N.V. Alida Maria, jud. Cluj– simboluri DZ1 E
6. arhitect VOLOACĂ I. Gabriela, București– simbol DZ1
Urbanişti
1. master urbanist GUȘATU I. Laura-Florentina, București – simboluri DZ0 E
2. master urbanist MARDALE M. Mihai-Alexandru, Bucureşti – simboluri D3 DZ0 E G6
3. master urbanist MOLDOVEANU I. Carmen, jud. Tulcea – simbol A Dz0 G5 G6 F5
4. master urbanist VOINEA V. Luiza Odette, Bucureşti – simboluri DZ0 E
Domenii conexe
1. economist-urbanist NECȘULESCU F.D. Adrian-Mihai, București – simboluri F2 G4
Extindere drept de semnătură
1. arhitect-urbanist NICULAE E.S. Ioana Iulia, București – extindere drept de
semnătură simbol DZ0 (atestat la 29.05.2010 pentru simbolurile D1 E G6)
2. master urbanist PUȘNAVA I. Mihaela, Bucureşti – extindere drept de semnătură
simbol DZ0 (atestată la 10.12.2015 pentru simbolul Dz1 E)
Candidaţi amânaţi
1. inginer EGLI Fr. Sebastian-Călin-Gabriel, jud. Satu-Mare
2. inginer GAVRILESCU I. Sorin Bogdan, jud. Arad
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Centralizator candidaţi admişi atestare /examinare /extindere
Nr.

Judeţ

Specialitate

crt.

Urbanism

Arhitectură

Total
Domenii
conexe

1.

București

2.

Cluj

3

3

3.

Iași

1

1

4.

Tulcea

3+1ext

2+1ext

1

1
Total

4 +1 ext

6+2ext

1
6+1ext

1

11+2 ext

6. – Clarificarea situatiei publicatiei „URBANISMUL- serie noua”.
Fostul Colegiu de redactie nu fost reprezentat la sedinta. In seara premergatoare sedintei (11
ianuarie a.c.) a fost adus un lot de 50 buc. din revista nr. 21-22 – „Alba Iulia- cealalta capitala”,
urmand ca restul tirajului sa fie adus in ziua de 18 ianuarie a.c.
D-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ considera ca este necesara revista, dar trebuie precizat
modul ei de aparitie, tiparita sau electronica, daca sa aibe caracter stiintific sau informativ , fiind
destinata specialistilor, studentilor, administratiei publice. S-a hotarat ca pana la urmatoarea
sedinta sa se trimita la Secretariat propuneri de membrii ai colegiului si totodata sa se publice
un comunicat-anunt pentru primirea de oferte in acest sens, pe site-ul rur.
7. - Diverse.
- D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, membru al Comisiei de examinare, a atras atentia
ca in continuare, in portofoliul de lucrari al unor candidatii care se prezinta la examen, figureaza
documentatii pentru care nu a fost platit tariful de exercitare a dreptului de semnatura. S-a
hotarat trimiterea unei adrese de solicitare a dovezii platii la un institut aflat in aceasta situatie.
- Activitatea birourilor teritoriale - se află postată pe site-ul www.rur.ro, asa cum a fost
transmisa.
- Referitor la activitatea Comisiilor- nu au fost semnalate probleme.
- Referitor la solicitarea Comisiei de cenzori de a fi imputernicita o persoana (careia nu i se
solicita calificare de specialitate) care sa efectueze controlul financiar preventiv (sa dea bun de
plata), alta decat economista sau directorul executiv, a fost desemnata d-na consilier ing. Anca
URDA.
- Hotararile prezentei sedinte s-au referit la:
1. aprobarea Bugetului pentru anul 2017;
2. aprobarea Deficitului aferent exercitiului bugetar al anului 2016
3. aprobarea Rezultatelor examenului de dobandire a dreptului de semnatura;
4. aprobarea postarii pe site a comunicatului- anunt privind noul Colegiu de
redactie;
5. aprobarea angajarii servicii pentru rezolvarea fiselor sintetice
6. aprobarea angajarii unei firme pentru instructaj protectia muncii
7. stabilirea criteriilor de performanta pentru Birourile teritoriale.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor din
Romania, in ziua de joi 16 februarie 2017, ora 10,00.

DIRECTOR EXECUTIV
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Arh. Liliana Elza PETRISOR
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