-SecretariatNr. 690/30.10.2017
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2017.

Ședința Consiliului Superior s-a desfașurat la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, str. Tudor Arghezi nr. 21.
La ședință au fost convocați să participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România, membrii titulari/membrii
supleanți, un invitat. Prezența la ședința se prezintă in felul urmator:
Membri titulari:
MDRAP:
Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR- prezentă
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- prezent
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – prezent
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- absentă motivat
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- absent
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent motivat
OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- absent motivat
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN- prezentă
AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezentă pe Skype
Membri supleanți:
MDRAP: fără nominalizare
APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU- nu a fost convocat
UAUIM: conf. univ. dr. urb. Andreea POPA- prezentă
OAR: fără nominalizare
AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare și reprezentant teritorial- prezent
Invitați:
arh. Ileana TUREANU- Președintă UAR- absentă
lector univ. dr. urb. Sebastian GUȚA- Preşedinte AAUPR- prezent
stud. urb. George-Gabriel MARIN- absent
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Sedința s-a desfășurat regulamentar. Au participat pe Skype Birourile teritoriale (Cluj,
Iași, Timișoara). La Cluj a fost prezentă și d-na arh. Liliana- Elza PETRISOR, director executiv
RUR.
In ședință au fost prezentate și supuse discuției următoarele subiecte (materialele propuse
fiind transmise electronic participanților, anterior ședinței, în măsura în care au fost primite de la
cei ce au intocmit unele dintre ele, cu cel puțin 2 zile inainte de ședință, astfel că nu a mai fost
cazul să fie prezentate, ele fiind deja cunoscute, având loc discuții pe marginea lor).
1.- Probleme curente ale RUR:
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Președinte RUR, a informat pe cei prezenți
asupra faptului că din cauza faptului că nu va mai putea participa la sedințele de Consiliu
Superior joia dimineața, așa cum s-a statornicit încă de la inființarea instituției, întrucât coincide
cu programul didactic al Facultății de Urbanism este necesară fie stabilirea altei zile/ore pentru
ședința RUR, fie desemnarea altui membru al Consiliului Superior care să conducă lucrările. S-a
propus și aprobat în unanimitate ca ședința să se desfășoare tot joia, dar începând cu ora 14,00.
- Referitor la indexarea salariilor angajaților RUR ân anul 2018 d-na econ. LauraMihaela RUSU-ENACHE va prezenta în viitoarea ședință un material legat de încadrarea
salariilor RUR în prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a prezentat două solicitări referitoare la
atestarea de către RUR a Arhitecților Sefi, așa cum este prevăzută in Art. 361 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare. Prima este de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici- din cadrul MDRAPFE și
solicită clarificări legate de organizarea examenului de dobândire a dreptului de semnătură. A
doua, transmisă de către MINISTERUL PUBLIC- PARCHETUL DE PE LÎNGA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI- solicită precizări legate de 5 persoane implicate într-o cauză și
dacă acestea au calitatea de specialist atestat RUR cu drept de semnătură. La aceste adrese s-a
trimis răspunsul corespunzător. D-ra conf. dr. urb. Andreea POPA a prezentat istoricul
discuțiilor cu ANFP având ca subiect Arhitecții șefi, discuții începute în 2013 și desfășurate mai
insistent după februarie 2016. S-a hotărât, la propunerea d-lui conf dr arh Gabriel PASCARIU,
ca acest material să fie postat pe site-ul www.rur.ro. S-a propus și aprobat ca discuțiile cu ANFP
să fie reluate și alături de RUR să participe și APUR și AASJR. De organizarea întâlnirii se vor
ocupa d-ra conf. dr. urb. Andreea POPA și d-l. urb. Liviu BĂILEȘTEANU. S-a reluat discuția
despre necesitatea organizării cursurilor de formare profesionale pentru Arhitecții șefi. S-a
hotărât ca d-ra conf. dr. urb. Andreea POPA împreună cu d-l. conf dr arh Mircea
GRIGORESCU să pregătească pentru ședința următoare o propunere de atestare a Arhitecților
șefi.
- În atenția noastră este în continuare angajarea unui contabil șef al RUR, pe postul
devenit vacant. Dat fiind faptul ca prevederile OG 3 nu permit organizarea concursului, am
trimis scrisori de clarificare la MDRAPFE, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Secretariatul
General al Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice și așteptăm răspunsul acestor instituții.
- D-l. urb. Liviu BĂILEȘTEANU a făcut o scurtă informare cu privire la Conferința
Consiliului Europei a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT) ce se va
desfășura la Palatul Parlamentului, 2-4 nov. a.c..
2.- Saptamana si Ziua Urbanismului.
D-l conf dr arh Gabriel PASCARIU, Președinte APUR a prezentat evenimentele
care se preconizează a fi organizate. Așa cum s-a hotărât, RUR, ca organizator sau coorganizator
principal, va aloca celor trei Birouri teritoriale, precum și Facultății de Urbanism UAUIM câte
max 1500 lei pentru organizarea evenimentelor, bannere, afișe, eventuale broșuri, etc.,
prezentând documente de decontare. De asemenea va fi virata către APUR, suma în valoare de
250 Euro, la cursul BNR din ziua plății, pentru câștigătorul premiului ”Mihai Alexandru”.
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Acesta va fi selecționat de către juriul constituit (din care va face parte și un reprezentant RUR).
Programul evenimentelor, care va fi transmis de către Birourile teritoriale până cel târziu pe 31
oct a.c., va fi postat pe site-ul www.rur.ro.
3.- Statutul tuturor categoriilor de personal: angajati, membrii Consiliului
Superior, Comisia de cenzori, membrii ai altor Comisii si grupuri de lucru (profesionala,
de examinare, de disciplină, altele) in conf. cu prevederile Ordinului MMFPSPV
nr.2263/2016/08.12.2016 privind procedura de transmitere a datelor in registrul public,
Completarea datelor in Formularul M500 pentru RUR care se incadreaza in prevederile
acestui act normativ si, implicit, are obligatia legala de a completa si transmite lunar
Formularul M500.
Întrucît persoana responsabilă cu Resursele Umane nu a putut prezenta materialul în
această ședință, problema se amînă, fiind necesară o informare mai complete asupra acestui
subiect.
4.- Diverse.
- D-na director executiv arh. Liliana- Elza PETRIȘOR a discutat cu reprezentantul
locatorului clădirii în care ne desfășurăm activitatea și a primit oferta de prelungire a
contractului de închiriere care expiră în decembrie a.c., în aceleași condiții. Membrii Consiliului
Superior au aprobat semnarea contractului de închiriere.
- Au fost prezentate raportul lunar al Comisiei de cenzori și rapoartele de activitate ale
Birourilor teritoriale, care se află postate pe http://www.rur.ro/.
- Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor
din România, în ziua de joi 23 noiembrie a.c., ora 14,00.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR
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