-SecretariatNr. 749/24.11.2017
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 23 NOIEMBRIE 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
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
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
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- absent
stud. urb. George-Gabriel MARIN- absent
Sedința s-a desfășurat regulamentar. Au participat pe Skype Birourile teritoriale (Cluj,
Iași, Timișoara).
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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:
- La debutul ședinței d-na drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR a ridicat problema
competențelor de semnătură acordate specialiștilor și a eventualelor/ necesarelor schimbări în
REGULAMENTUL privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, a informat pe cei prezenți asupra faptului
că în recenta adunare a ECTP-CEU de la Leuven din 7 octombrie, a fost aprobată platforma
„ECTP-CEU Guidelines on Professional Planning”, rezultatul unei lungi colaborări în elaborare
(incluzând și contribuția noastră), versiunea finală urmând a fi făcută public curând.
- D-na econ. Laura-Mihaela RUSU-ENACHE, cea care îndeplinește provizoriu funcția
de contabil șef RUR până la ocuparea postului prin concurs (concursul neputând fi organizat
întrucât MDRAP nu transmis nici după 1,5 luni răspuns la solicitările RUR și Secretariatului
General al Guvernului privind clarificarea legalității organizării examenului) a prezentat ultimul
Raport al Comisiei de cenzori. Întrucît banii ce reprezintă contribuția RUR la FNUASS care
trebuiau recuperați de la CASMB aferenți perioadei anterioare anului 2016 nu mai pot fi
solicitați datorită faptului că dosarele de recuperare nu au fost depuse la termen, s-a aprobat
transferul respectivei sume la pierderi. De asemeni, d-na contabil a prezentat propunerea de
majorare în procent de 30% a salariilor de bază pentru personalul angajat cu contract individual
de muncă la RUR, avându-se în vedere prevederile Legii salarizării nr. 153/2017, ale OG
79/2017 și ținând cont de faptul salariile nu au fost modificate incă dinainte de reducerea
salariilor bugetarilor cu 25% operată în 2010 și că situația financiară RUR s-a redresat, în
prezent nemaifiind vorba de deficit, ci de excedent. Propunerea a fost acceptată și s-a
recomandat ca aceasta să se facă respectând toate prevederile legale, avându-se în vedere
întreaga organigramă a RUR și nu numai personalul angajat în prezent, de către firma angajată
pentru probleme de Resurse Umane, pe baza sprijinului compartimentului Contabilitate RUR și
cu consultarea Cabinetului de avocatură.
2.- Atestare arhitecți-șefi.
D-l dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, Președintele Comisie examinare a prezentat o
propunere de atestare a arhitecților șefi. Pornind de la numeroasele solicitari sosite din țară,
referitoare la necesitatea organizării de cursuri de formare continuă pentru specialiștii cu drept
de semnătură în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, solicitări de atestare în vederea
ocupării postului de arhitect șef, domnia sa propune instituirea unui registru special și a unei
proceduri speciale și specifice pentru atestarea arhitecților șefi, prin atestare pe baza susținerii
unui examen bazat pe legislație. Până în prezent, datorită lipsei colaborării cu ANFP, RUR, deși
a făcut demersuri în acest sens, nu a putut organiza aceste cursuri. S-a considerat că materialul
prezentat constituie o bază de lucru, că poate este necesară introducerea unui articol destinat
acestui subiect în Legea 350/2001, a amenajării teritoriului și urbanismului, așa cum ea a fost
modificată. În discuțiile care au urmat s-a argumentat că acordarea dreptului de semnătură nu
trebuie să însemne atestarea de către RUR a arhitecților șefi. D-na drd. arh. Anca - Ileana
GINAVAR și-a oferit ajutorul prin organizarea la MDRAPFE a unei intâlniri între RUR și
ANFP.
3.- Sărbătorirea Săptămânii si Zilei Mondiale a Urbanismului.
8 noiembrie a fost sărbătorit atît în București, cît și la Birouri teritoriale. În București,
sărbătorirea a avut loc la UAUIM, în organizarea Facultății de Urbanism, a APUR, AAUPR și
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RUR, fiind precedată de mai multe evenimente de-a lungul întregii săptămâni. La Biroul
Teritorial Timișoara a avut loc o dezbatere profesională la care au participat reprezentanții
AASJR și Arhitecții șefi de capitale de județ arondați, discuții despre documentații, s-au
organizat concursuri de URBAN DESIGN.
- La Iași au fost organizate ”Seminarul de urbanism-CEU-ECTP-RUR- documente
specifice planificării urbane și provocări în România”, work-shop-ul ”Urbanismul spațiilor
publice”, întâlnirea organizată la Primăria Iaşi din data de 10 noiembrie şi care a avut drept
subiect Impactul Planului Urbanistic General al municipiului Iaşi în evoluţia spaţială a
oraşului în concordanţă cu problematica şi provocările urbane actuale, Seminarul de
urbanism – Registrul Urbaniştilor din România în context european. Planificare spaţială şi
legislaţie, susţinut în data de 11 noiembrie a.c, în cadrul Facultăţii de Arhitectură „G. M.
Cantacuzino”, a fost vernisată expoziția ”Spații publice- minigrădini în municipiul Iași”. În
această perioadă au avut loc convorbiri între Reprezentantul teritorial şi Coordonatorul regional
pentru judeţele arondate Brăila, Constanţa şi Tulcea. În Constanța, Coordonatorul teritorial, dna arh. Ignis Duvagi a participat în săptămâna dedicată urbanismului la work-shop-ul organizat
de APUR, în colaborare cu Universitatea Ovidius din Constanţa, intitulat Planificarea spaţială a
zonelor costiere sub aspectul atractivităţii teritoriale.
- La Cluj- Napoca Cu ocazia Zilei Mondiale a Urbanismului, Registrul Urbaniștilor din
România- Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest în parteneriat cu Asociația
Profesională a Urbaniștilor din România, Ordinul Arhitecților din România- Filiala Transilvania,
UBB-Facultatea de Geografie, USAMV- Facultatea de Horticultură și Biblioteca Centrală
Universitară ”Lucian Blaga”, a organizat la Cluj-Napoca, în Sala de conferințe a Bibliotecii
Centrale Universitare ”Lucian Blaga” un eveniment menit să aducă în atenția specialiștilor, a
studenților dar și a opiniei publice, proiecte reprezentative din domeniul amenajării teritoriului și
urbanism, care prin complexitate și calitatea deosebită au adus și vor aduce un plus în
dezvoltarea teritorială și urbanistică a județului. Evenimentul a fost organizat și la Alba-Iulia,
prin grija coordonatorului regional, d-na arh Eugenia MĂRGINEAN.
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Președinte RUR a mulțumit Birourilor
teritoriale pentru reușita organizare a evenimentelor.
Informațiile suplimentare pot fi găsite în rapoartele Birourilor Teritoriale postate pe
http://www.rur.ro/.
4.- Diverse.
- A fost prezentată solicitarea de clarificare ref. la procedura de tarifare suprafețe terenuri
agricole introduse din extravilan în intravilan transmisă de OAR- Filiala Argeș. Solicitarea se
află în studiu.
- Rapoartele de activitate ale Birourilor teritoriale se află postate pe http://www.rur.ro/.
- A fost prezentată solicitarea de clarificare a situației unui urbanist cu drept de
semnătură pentru DZ1 și E, care la depunerea unei documentații de PUZ parcelă la PMB, i s-a
spus că nu are competență de semnătură pentru acest tip de lucrare. Membrii Consiliului
Superior au argumentat că legal nu există acest tip de documentație.
- A fost aprobată solicitarea de eliberare a certificatelor și a stampilei obținute cu mai
mult timp în urmă de către un specialist cu drept de semnătură.
- Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor
din România, în ziua de joi 14 decembrie a.c., ora 14,00.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR

3

