-SecretariatNr. 847/18.12.2017
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 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 – absent
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- prezentă
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- prezent
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN- absentă
AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezentă
Membri supleanți:
MDRAP: fără nominalizare
APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU- prezent
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
Sedința s-a desfășurat regulamentar. Au participat pe Skype Birourile teritoriale (Cluj, Iași,
Timișoara).
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).
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1.- Probleme curente ale RUR:
- Salariile angajaților RUR cu contract de muncă: Legea nr. 153/2017, aplicabilă şi
personalului RUR, reglementeaza mecanismul general al majorarilor salariale prin Art. 38.
- A fost demarată activitatea de organizare a concursului pentru ocuparea postului vacant
de contabil sef, cf. prevederilor HG nr. 286/2011, astfel cum a fost modificată.
- D-l Președinte a solicitat informații privind stadiul de lucru la modificarea regulamentelor
RUR aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 101. din 29 iulie 2010. Răspunsul primit a
fost ca nu s-a progresat și că este nevoie de o sesiune de 2-3 zile de lucru în comun, după
sărbătorile de iarnă, intr-un loc unde să nu fie deranjați.
- S-a ridicat din nou problema calității slabe a unor documentații de urbanism/amenajarea
teritoriului prezente in dosarele de solicitare a dobândirii dreptului de semnătură. D-na arh.
Anca-Ileana GINAVAR a propus și s-a aprobat in unanimitate, organizarea de dezbateri
profesionale, pe teme propuse de specialiști, la sediul central RUR din București și la Birouri
teritoriale.
- A fost prezentată solicitarea privind propunerea de continuare a parteneriatului
institutional Cities of Tomorrow 2018 cu Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană
(Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer). Parteneriatul a fost aprobat și după 2
ianuarie 2018 vor fi discutate detaliile privind evenimentul din 27 februarie.
- A fost prezentată solicitarea MDRAPFE de desemnare a doi membri (un titular și un
supleant) care să facă parte din comitetul tehnic de specialitate (CTS 4- URBANISM ȘI
ARHITECTURĂ). Au fost desemnați, ca titular d-na conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica
STAN și ca supleant, d-l arh. Crişan-Victor POPESCU
2.- Comisia de Examinare- validarea rezultatelor sesiunii de examinare in vederea
dobandirii dreptului de semnatura din 14 decembrie a.c.
D-l Preşedinte al comisiei, conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI a prezentat
raportul sesiunii de examinare (postat pe pe site-ul www.rur.ro) din care rezultă că se propune
acordarea dreptului de semnătură pentru diferite categorii de documentații unui număr de 8
arhitecți, 4 urbaniști și un inginer și 2 extinderi de drept de semnătură; rezultă, de asemenea, o
propunere de respingere a cererii.
Consiliul Superior a validat rezultatele, care vor fi comunicate candidaților, cu
justificarea respingerilor. D-nei arh. Andreea FILIP nu i s-a acordat drept de semnătură (în urma
votului exprimat de către membrii Consiliului Superior, au fost 2 voturi pentru acordare, o
abtinere și 6 impotriva acordării) deoarece candidata nu a dovedit cunoașterea la zi a
reglementărilor și politicilor din domeniul U și AT, iar lucrările incluse în portofoliu nu respectă
legislația actuală a domeniului.
3.- Întâlnire INA-RUR.
În data de 5 decembrie a.c. d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Președinte RUR,
împreună cu d-na conf. univ. dr. urb. Andreea POPA, vicepreședintă a comisiei profesionale, sau întâlnit la sediul INA cu d-l prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE- Președinte și au avut discuții
informale legate de formarea profesională continuă din domeniu, în principal a arhitecților șefi.
S-a stabilit că cele două instituții vor colabora în organizarea cursurilor, INA intenționând să
elaboreze un regulament de acreditare a entităților formatoare din domeniu.
4.- Diverse.
- A fost prezentată scrisoarea de revenire la solicitarea OAR- Argeș de clarificare a
modalității de tarifare a introducerii în intravilanul localităților a terenurilor agricole, solicitare
transmisă și la MDRAPFE. D-na arh. Anca-Ileana GINAVAR a precizat că s-a transmis
răspunsul prin intermediul AASJR și că RUR nu are competență legală să se implice in aceasta
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problemă.
- Activitatea birourilor teritoriale - se află postată pe site-ul www.rur.ro, asa cum a fost
transmisa.
- Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor
din România, în ziua de joi 25 ianuarie 2018, ora 14,00.
Cu prilejul Anului Nou 2018, Consiliul Superior urează tuturor specialiştilor cu drept de
semnătură acordat de către Registrul Urbaniştilor din România, colegilor din celelalte organizaţii
profesionale, conducerii şi direcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice, precum şi structurilor asociative ale administraţiei publice locale, un an
nou bun, cu realizări şi multe bucurii.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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