- Secretariat –
Nr. 445/13.07.2018
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 9 IULIE 2018.

Ședința Consiliului Superior, inițial programată în ziua de 28 iunie a.c., când nu a putut avea
loc din imposibilitatea asigurării cvorumului, majoritatea participanților fiind implicați în activități
didactice simultane, 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
componenți ai actualului Consiliu Superior, precum și cei nou nominalizați, invitați. Prezența la
ședința se prezintă in felul urmator:
- membri titulari :
- Din partea MDRAPFE:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezentă
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- prezent
Lipsa 2 nominalizări
- Din partea APUR:
Lector univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU- absentă
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- absentă
- Din partea 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
-Din partea OAR:
Lector univ. dr. arh. Veronica MARIN- prezentă
Lipsă o nominalizare
- Din partea AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezentă
- Din partea AASMR:
Nu există nominalizare încă din 2015 deși s-a cerut în repetate rânduri
- membri supleanţi:
- Din partea MDRAP: lipsă nominalizare încă din mai 2017
- Din partea APUR: Conf.univ.dr.arh. Gabriel PASCARIU- prezent
- Din partea UAUIM: conf. univ. dr. urb. Andreea POPA- prezentă
- Din partea OAR: nu s-a făcut nominalizarea nici in 2015
- Din partea AASJR: Conf.univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- absent motivat
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- Din partea AASMR: nu s-a făcut nominalizarea nici în 2015
Invitați:
Stud. urb. Ema-Theodora PLOPEANU- prezentă.
Sedința s-a desfășurat regulamentar. Au participat pe Skype Birourile teritoriale (Cluj și
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 3 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 activității R.U.R.
- A fost prezentat ”Dosarul Programului de Master Dezvoltare Urbană si Regională” din
cadrul UTCB transmis în vederea analizării și recunoașterii sale de către RUR pentru dobândirea
dreptului de semnătură și întocmit conform prevederilor regulamentului corespunzător.
S-a hotărât analizarea dosarului în Comisia Profesională RUR și prezentarea rezultatului
întro viitoare ședință.
- D-l. conf.univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Președinte APUR, împreună cu d-na lector
univ. dr. arh. Veronica MARIN, desemnată de catre Consiliul Superior RUR să se ocupe de
evenimentele respective, au prezentat propunerile legate de evenimentele comune propuse pentru
toamnă și anume Trienala de urbanism (Best Urban Project 2018) și Conferința Națională de
Urbanism (8 noiembrie a.c.).Pentru Trienală au fost făcute prezentări legate de secțiunile
concursului, condiții de participare, proceduri, calendar, juriu, premii, buget; pentru conferință, la
care organizatorilor RUR și APUR li se alătură partenerii instituționali PMB-ARCUB , MDRAPFE
și Facultatea de Urbanism a UAUIM și media- revista ARHITECTURA, IGLOO și ZEPPELIN, s-a
făcut propunerea pentru locație- sediul ARCUB, pentru care s-a și transmis solicitatrea catre PMB.
A fost propus și bugetul estimat pentru cca 100-120 participanți. Toate propunerile au primit
aprobarea Consiliului Superior.
- D-na ing. Anca URDA, consilier în secretariatul RUR, a anunțat că ECTP-CEU a transmis
textul final al Ghidului competențelor profesionale în planificarea spațială aprobat în adunarea
organizației din toamna anului 2017 de la Leuven. Textul va fi confruntat cu traducerea făcută de
RUR și tipărit în ediție bilingvă, așa cum s-a procedat și cu celelalte două materiale anterioare
(Carta urbanismului european și Carta europeană a democrației participative) și cum s-a aprobat.
2.- Comisia de Examinare- validarea rezultatelor sesiunii de examinare in vederea
dobandirii dreptului de semnatura din 27 iunie a.c.
D-ra arh. Adina Elena CĂMUI, consilier în Secretariatul RUR, secretar al Comisiei de
examinare, a prezentat Procesul verbal al sesiunii de examinare din data de 27 iunie a.c. Consiliul
Superior a validat rezultatele, care se prezintă după cum urmează :
REZULTATUL ATESTĂRILOR ŞI EXAMINĂRILOR DIN ŞEDINŢA COMISIEI DE
EXAMINARE DIN DATA DE 27 IUNIE 2018
Validate în ședința C.S. RUR din 9 IULIE 2018
Candidaţi admişi / judeţ - simboluri acordate
Arhitecţi
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1. Arhitect-urbanist BĂRBULESCU A.P. Andreea, București – simboluri DZ0 E
2. Arhitect diplomat NEAGU S. M. Marcela Cecilia, Cluj - simboluri DZ1 DZ2 E
3. Arhitect diplomat SOCACIU Gh. Ionuț-Răzvan, București - simboluri DZ1
4. Arhitect-urbanist VÎRVESCU C. Florian-Corneliu, Arad - simboluri DZ0 E
Urbanişti
1. Master urbanist COZMA C. Lucia–Elena, București - simboluri DZ0 E
2. Urbanist DUMITRIU T. Emilian-Torino, București - simbol E
3. Master urbanist PAPAMIHALOPOL-NICOLAU A. Medeea Adriana, București - simboluri DZ0 E
Domenii conexe
1. Geograf STOICA D. Ilinca-Valentina, București – simboluri F1 F3
Extindere drept de semnătură
1. Arhitect BĂLUȚĂ-SICLITARU V. Beatrice, București, (atestată 30.04.2015 cu simbolul E) – extindere
simbol DZ1
2. Master urbanist BUȘCĂ S. Angela Cristina, Olt, (atestată 13.10.2016 cu simbolul DZ0 G5) – extindere
simbol E
3. Arhitect diplomat DANIEL T. Eugenia, Maramureș, (atestată 04.10.2012 cu simbolul DZ2 E1) - extindere
simbluri DZ1 E
4. Master urbanist PANĂ N. Nicoleta-Roxana, București, (atestată 21.09.2017 cu simbolurile DZ0 E) –
extindere simbol D3
5. Urbanist diplomat RĂDULESCU M. Maria Alina, Prahova, (atestată 28.06.2012 cu simbolurile DZ0 E) –
extindere simbol D3
Amanați
1. Inginer-urbanist TOFAN I. Gabriela, Ilfov
Centralizator candidaţi admişi atestare /examinare /extindere
Nr.

Judeţ

crt.

Specialitate
Urbanism

Total
Arhitectură

Domenii conexe

1.

Arad

2.

București

3.

Cluj

4.

Maramureș

5.

Olt

1 ext.

1 ext.

6.

Prahova

1 ext.

1 ext.

Total

1
3+1ext.

3+3 ext.

2+1ext.

1
1

6+2ext.

1

1

1 ext.

1 ext.

4+2 ext.

1

8+5ext.
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3.- Prelungirea mandatului comisiilor
(profesională, de disciplină, de cenzori).

care

funcționează

fără

nominalizare

Se amană pentru ședința următoare.
4. Prevederile proiectului de OUG de modificare a Legii 350/2001 și ale Codului
administrativ.
D-na arh. Daniela OLARU a prezentat Proiectul de lege privind Codul administrativ și
adresa transmisă de către Asociația Arhitecților Șefi de Județe (AASJ), a cărei Președintă este, către
Parlamentul României- Camera Deputaților și Senat, Uniunea Națională a Consiliilor Județene
(UNCJ), Asociația Municipiilor din România (AMR), Registrul Urbaniștilor din România (RUR),
Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR), Ordinul Arhitecților din România
(OAR) și Uniunea Arhitecților din România (UAR), prin care propune o serie de amendamente la
această lege, argumentând că forma în care a fost adoptată ar putea avea grave consecințe asupra
planificării dezvoltării localităților (s-a referit la Art. 626, care ar trebui eliminat- prin care funcțiile
publice de arhitect șef se transformă în funcții de natură contractuală; răspunderea semnatarilor
salariați ai ADI pe actele publice; profesionalizarea domeniului prin implicarea în organizarea și/sau
în comisiile de concurs pentru ocuparea funcției publice specifice de arhitect șef a unor
reprezentanți ai RUR și cadre didactice din universitățile de profil, etc.). S-a hotărât să fie transmisă
o adresă către OAR prin care să fie invitați a lua atitudine împreună cu RUR și AASJ. A fost
prezentată și OUG nr. 51/21.06.2018, de modificare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene (este vorba valabilitatea prevederilor
documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și de prorogarea până la 31 decembrie
2023 a termenelor prevăzute la art. V din OUG nr. 7/2011 și OUG nr. 85/2012.
5.- Stadiul implementării procedurilor privind protecția datelor cu caracter personal.
- D-na director executiv arh. Liliana-Elza PETRISOR a prezentat necesitatea angajării prin
Contract de prestări servicii, a unui Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal -DPO conform legii, (Conform Regulamentului UE 2016/679 Art. 37 alin (1) lit. a), autorităţile sau
organismele publice trebuie să aibă desemnat un DPO). Membrii Consiliului Superior au acceptat in
unanimitate solicitarea. S-au primit două oferte din care a fost aleasă cea mai avantajoasă economic,
dar si calitativ, ofertantul posedând și Certificat international de calificare PECB.

6.- Diverse.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de marți 31 iulie a.c., ora 14,30.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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