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Nr. 318/10.05.2017

COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANISTILOR DIN ROMANIA DIN DATA DE 27 APRILIE 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, 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- prezenta
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- absent motivat
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN- absent motivat
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- neconvocat
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- neconvocat
AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
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Invitati:
- arh. Ileana TUREANU- Purtator de cuvant al RUR- absenta
- lector univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- absent
- stud. urb. George- Gabriel MARIN- prezent
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 ale RUR.
– Stadiul confirmarilor noului mandat acordat membrilor Consiliului Superior si ai Comisiei de
examinare- au trimis, conform solicitarii, confirmarea prelungirii mandatului UAUIM si
AASJR. S-a hotarat sa revenim cu solicitarea noastra.
- Stadiul activitatilor de modificare a Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism si a
Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din Româniaraport pe parcurs.
- Referitor la elaborarea statutului profesiei, d-l. conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Presedinte
APUR a informat cu privire la faptul ca va fi organizata o sedinta la nivel restrans pentru
elaborarea unor principii de luat in considerare in acest sens, concluziile urmand a fi stabilite in
cadrul adunarii generale care va avea loc in a doua jumatate a lunii iunie a.c.
- Situatia publicatiei „URBANISMUL- serie noua”- d-na conf. dr. arh. Angelica STAN a
prezentat propunerile de realizare ale revistei si anume doua variante tiparite si doua variante online, s-a discutat despre publicul tinta, despre necesarul de personal, mod de angajare, plati,
cheltuieli de promovare, etc, toate acestea urmand a fi studiate si prezentate intro sedinta
viitoare. D-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU a cerut ca, intrucat suntem
informati ca tezele de doctorat ale urb. Mihai Catalin ALEXANDRU si arh. Catalina IONITA
despre care incepand din luna iulie 2016 stiam ca vor aparea in Biblioteca „URBANISMULserie noua” (si figureaza in Rapoartele de activitate ale Secretarului sef de redactie si ale
fotografului, activitate pentru care au fost platiti), vor fi publicate de catre o alta entitate din
domeniu, sa cerem ajutorul cabinetului de avocatura care ne asigura consilierea juridica in
vederea stabilirii dreptului de autor al acestora si a recuperarii arhivei publicatiei noastre.
- Regulamentul de ordine interioara- secretariatul a trimis, pentru studiu si observatii,
membrilor Consiliului Superior, propunerea de regulament intocmit impreuna cu S.C. OV
DATA CONSULTANTING SRL, firma cu care am intocmit contract de prestari servicii pentru
tot ce tine de angajare si desfasurarea activitatii salariatilor institutiei. Nu au fost primite
observatii sau propuneri.
- A fost prezentata solicitarea MDRAPFE de desemnare a unui reprezentant RUR in Comisia
Nationala de Dezvoltare Teritoriala (CNDT). A fost propusa d-ra dr. arh. Florentina IUGAN,
propunere acceptata in unanimitate.
- A fost votata in unanimitate propunerea de achitare a cotizatiei ca membru al CE-ECTP. De
asemeni a fost aprobata propunerea ca Presedintele RUR sa reprezinte institutia la reuniunea de
la Paris, 27-29 iunie a.c., pentru care a si fost implicat in pregatirea materialelor.
- A fost prezentata solicitarea d-lui arh. Gheorghe Stefan ELKAN de a se convoca in acceasi zi
cu sedinta Consiliului Superior si Comisia centrala de disciplina care sa valideze propunerile
Comisiei teritoriale de disciplina Nord-Vest facute in sedinta sa din 14 aprilie a.c. Membrii
Consiliului Superior au propus ca sedinta sa se desfasoare ca video conferinta pe Skype, fara a fi
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necesara deplasarea la sediul central RUR, mod in care s-a propus sa fie audiate si sedintele
Consiliului Superior de catre Birouri teritoriale.
2.- Informare privind organizarea la Bucuresti a celei de-a XVII-a sesiuni a
Conferinței Europene a Miniștrilor Responsabili pentru Planificare Spațială (CEMAT)conferința internațională pe tematica propusă – luna mai 2017.
D-l. urb. Liviu BAILESTEANU, director MDRAPFE, membru al Consiliului Superior a
prezentat evenimentul. Pe lângă studiul pe tematica zonelor funcționale, activitățile aferente
pentru organizarea celei de a XVII-a sesiune CEMAT, în conformitate cu angajamentele luate de
către România, presupun și organizarea a 2 evenimente majore (conferința miniștrilor
responsabili cu amenajarea teritoriului, în luna noiembrie 2017 și conferință internațională pe
tematica propusă – în luna mai 2017), in organizarea carora va fi implicat si RUR.
3. – Diverse.
- A fost aprobata propunerea de deschidere conturi bancare pentru Birouri teritoriale,
pentru cheltuielile curente, prin grija secretarului fiecarui birou.
- Membrii Consiliului Superior au fost informati cu privire la propunerea coordonatorului
regional- d-na arh. Eugenia MARGINEAN, de a organiza, sub egida RUR, in colaborare cu
Consiliul Judetean ALBA, cu ocazia Centenarului Unirii, a unor actiuni legate de 100 ani de
urbanism romanesc. Propunerea a fost aprobata, urmand a se stabili ulterior detaliile.
- Consiliul Superior a fost informat cu privire la incheierea contractului de prestari
servicii de SSM si PSI, actiune intarziata din cauza gasirii unei firme care sa aiba cont in
TREZORERIE pentru efectuarea platii.
- Au fost prezentate doua solicitari primite de la d-na arh. Nicoleta PARVANESCU,
prima prin care renunta la indemnizatia de coordonator regional, aprobata de consiliu si cea de a
doua referitoare la participarea la sedintele Consiliului Superior. Intrucat din motive legate de
folosirea judicioasa a fondurilor institutiei, in prezent la sedinta nu sunt invitati coordonatorii
regionali, iar reprezentantii teritoriali doar cand au probleme incluse pe ordinea de zi si
regulamentele sunt in curs de modificare, s-a facut recomandatea de a se astepta prevederile din
forma finala a regulamentelor.
- Au fost prezentante oferte de colaborare primite de la firme organizatoare de cursuri de
formare pentru Arhitecti Sefi.
- 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.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 25 mai 2017, ora 9,00.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR
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