-SecretariatNr. 152/02.03.2017

COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANISTILOR DIN ROMANIA DIN DATA DE 16 FEBRUARIE 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 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 motivat
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezenta
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – prezent
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- absenta motivat
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- absenta
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- absenta
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- absent
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- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial- prezent
- arh. Gheorghe- Stefan ELKAN- reprezentant teritorial- prezent
- stud. urb. George- Gabriel MARIN- absent

Sedinta s-a desfasurat regulamentar.
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 in atenţia Consiliului Superior.
– D-l. Presedinte - Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a prezentat Sentinta civila
emisa de Curtea de apel Cluj, Sectia a III-a contencios administrativ si fiscal in Dosarul nr.
709/33/2016- avand ca obiect anulare act administrativ rezultatul atestarilor examinarilor cu
privire la dreptul de semnatura si dosarul conexat avand ca obiect anulare act administrativ prin
care admite in parte actiunea formulata in contradictoriu cu Registrul Urbanistilor din Romania.
Pana luni 20 februarie a.c. ora 12,00, se va transmite electronic, de catre toti, adica si membrii
titulari si cei supleanti, hotararea de a fi pro recurs, contra sau abtinere. Daca voturile pentru
recurs sunt mai multe, se va comunica apoi tot electronic, firma de avocati care sa ne reprezinte.
In acest sens se vor solicita minimum trei oferte.
- D-l. Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a reamintit faptul ca desi actiunea de
redactare a Statutului profesiunii de urbanist a fost demarata inca mai 2005 si au fost elaborate
cel putin 4 variante in timp, actiunea nu a fost finalizata. In acest sens, in cadrul sedintei a fost
prezentata propunerea primita de la d-l. Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, presedinte
APUR, prin care se arata disponibilitatea acestei organizatii de a participa la elaborarea
statutului si la modificarea celor doua regulamente RUR.
2.- Propunere de Regulament privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
3.- Propunere de Regulament referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România.
Legat de cele doua regulamente s-a stabilit colectivul care sa participe la elaborarea lor,
intro a doua etapa, cate un reprezentant al fiecarei entitati care face parte din Consiliul Superior:
d-na drd. arh. Anca GINAVAR, d-l. Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, d-l. Conf.
univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, d-ra Dr. dr. arh. Florentina IUGAN, d-ra conf. univ. dr. urb.
Andreea POPA, d-na Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN, d-l. Prof. univ. dr. geograf
Ioan IANOŞ. S-a propus si introducerea principiului certificarii firmelor.
4. - Propunere criterii performanta Birouri teritoriale pentru anul 2017.
A fost aprobat Bilantul RUR la 31 decembrie 2016. D-ra conf. univ. dr. urb. Andreea
POPA a redactat PROPUNEREA DE INDICATORI PERFORMANTA BIROURI
TERITORIALE care va fi completata cu observatiile primite de la Birourile teritoriale si apoi
supusa aprobarii in sedinta viitoare a consiliului.
5. - Publicatia „URBANISMUL- serie noua”.
D-l. Presedinte - Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a prezentat scrisoarea de intentie
pentru a prelua calitatea de redactor/coordonator al publicatiei, a d-nei Conf. univ. dr. arh. habil.
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urb. Angelica STAN. Consiliul Superior a fost de acord cu aceasta candidatura (singura
prezentata la solicitarea publica a consiliului) si l-a imputernicit pe d-l Presedinte sa aiba o
discutie cu candidata in ceea ce priveste viziunea si organizarea activitatii, o propunere mai
consistenta urmand a fi prezentata in urmatoarea sedinta a consiliului.
6. - Diverse.
- A fost prezentata cererea d-lui Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU si s-a luat act de
ea, de a renunta la indemnizatia de sedinta.
- A fost prezentata si aprobata propunerea de reinnoire a ACORDULUI DE
COLABORARE cu ABPLUS pentru Expoconferintele Nationale SHARE 2017.
- A fost anuntata Conferinta Nationala Urban Concept- editia a XVII-a, 9-11 martie
2017, intre partenerii institutionali numarandu-se RUR- Biroul Teritorial Nord-Vest.
- A fost prezentata si aprobata solicitarea d-lui conf. dr. arh. Kazmer KOVACS de a se
dona Bibliotecii Colegiului Noua Europa din Bucuresti nr. 11-20
ale publicatiei
„URBANISMUL- serie noua”. Intre timp au si fost transmise.
- D-na econ. Laura Mihaela ENACHE-RUSU- economist in compartimentul
Contabilitate RUR, a prezentat situatia in care se afla respectivul compartiment, prin faptul ca dna contabil sef Caliopi- Adriana PILU lipseste, din motive medicale, de aproape un an; lucrarile
sunt din ce in ce mai multe si cele doua angajate ale compartimentului Contabilitate nu mai pot
face fata. Se impune angajarea unui contabil pe perioada determinata. Compartimentul Resurse
umane, cu asistenta juridica necesara, vor studia modalitatea de rezolvare.
- D-l Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de examinare
a atras atentia din nou ca nu este rezolvata/reglementata problema atestarii de catre RUR a
arhitectilor sefi. D-l. arh. Crisan- Victor POPESCU s-a angajat ca pana la sedinta viitoare sa
intocmeasca o propunere de Procedura de atestare de catre RUR a Arhitectilor Sefi.
- D-l. urb. Liviu BAILESTEANU a transmis propunerea de implicare a RUR alături de
MDRAPFE în organizarea evenimentelor legate de organizarea la București, în 2017, a celei de
a XVII-a sesiuni a Conferinței Europene a Miniștrilor Responsabili pentru Planificare Spațială
(CEMAT), propunere care a fost aprobata.
- Activitatea birourilor teritoriale - se află postată pe site-ul www.rur.ro, asa cum a fost
transmisa. Mentionam faptul ca dintre reprezentantele regionale, cea de la Constanta nu trimite
niciodata raport de activitate, cea de la Craiova nu a mai trimis de cateva luni, singura care
urmareste achitarea tarifelor este coordonatoarea regionala de la Alba Iulia. Au fost sesizati, in
mai multe randuri cu privire la acest lucru, reprezentantii teritoriali in subordinea carora se afla
reprezentantii regionali.
- A fost prezentat Raportul Comisiei de cenzori. Pentru sedinta urmatoare se vor face
propuneri de hotarari care decurg din raport.
- Referitor la activitatea Comisiilor- nu au fost semnalate probleme.
- Hotararile adoptate in prezenta sedinta s-au referit la recursul la proces (daca se face, cu
ce avocat), implicarea RUR ca partener evenimente, de desemnare a persoanelor imputernicite
sa isi asume responsabilitatea angajarii cheltuielilor, hotararea privind conditiile generale de
decontare a deplasarilor.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 16 martie 2017, ora 10,00.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR
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