- Secretariat –

Nr. 496/06.08.2018
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 31 IULIE 2018.

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, membri titulari/membri supleanți ai
Consiliului Superior, invitați. Prezența la ședința se prezintă in felul urmator:
- membri titulari :
- Din partea MDRAPFE:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezentă
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- absent motivat
Lipsa 2 nominalizări
- Din partea APUR:
Lector univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU- absentă
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- prezentă
- 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. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, Președinte Comisie de
Examinare- prezent
- Din partea AASMR: nu s-a făcut nominalizarea nici în 2015
Bucureşti - str. Tudor Arghezi nr. 21, et. 6, sector 2, cod 020943, tel/ fax 021-3118338; 0314251383
e-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro; Site : www.rur.ro
Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte
drepturi prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem.
Pentru orice sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta
electronica (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Invitați:
Stud. urb. Ema-Theodora PLOPEANU- prezentă.
Sedința s-a desfășurat regulamentar. A participat pe Skype Biroul teritorial 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 prezentată Consiliului Superior d-na ec. Luminița OPRESCU, angajată pe perioadă
determinată la RUR, pe postul ramas vacant de la Contabilitate, cu contact parțial de muncă, care șia prezentat activitatea.
2.- Informare referitoare la obligativitatea respectării legislației europene, naționale și
sectoriale care guvernează Punctul de Contact Unic electronic, sistem informatic cu rol
important în simplificarea și debirocratizarea administrativă.
Ca urmare a întâlnirii din data de 6 iulie a.c., care a avut loc la sediul Ministerul
Comunicațiilor și Societății Informaționale și la care au fost invitate, din partea RUR (autoritate
competentă), d-na director Executiv arh. Liliana-Elza PETRIȘOR și d-na ing. Anca URDA, (
persoane desemnate în această activitate încă din 2009), din partea organizatorilor participând - d-l.
Dragoș-Cosmin NICULESCU- Director Cabinet Secretar de Stat, specialist în domeniu și d-na
Maria PERHAITA, Sef Serviciu Implementare Strategie Agenda Digitală- Agenția pentru Agenda
Digitală a României. În urma acestei întâlniri, organizată pe rând cu toate autoritățile competente,
organizatorii prezintă la sediul acestor autorități informări referitoare la obligativitatea respectării
legislației europene, naționale și sectoriale care guvernează Punctul de Contact Unic Electronic,
sistem informatic cu rol important în simplificarea și debirocratizarea administrativă. Ân cazul
nostru, au considerat că prin intermediul acestui sistem se pot transmite și soluționa pe cale
electronică solicitări, chiar și cele privind dobândirea dreptului de semnătură, atât pentru cetățenii
români cât și pentru cei proveniți din statele membre UE, operațiile ducând la eficientizarea
costurilor, iar Punctul Unic putând juca rolul de secretariat transparent. S-a discutat despre
utilitatea semnăturii electronice (opozabilă și în instanță) și oaspeții au prezentat demonstrativ și o
simulare în sistem.
3.- Solicitare UTCB pt recunoaștere master Dezvoltare Urbană si Regională din cadrul
UTCB.
D-ra conf. univ. dr. urb. Andreea POPA, căreia i s-a transmis în ședința trecută sarcina de a
studia, pe baza dosarului înregistrat la RUR, posibilitatea recunoașterii respectivului master, a
prezentat materialul întocmit în acest sens (cuprinzând grilă de verificare, propunere pentru
nominalizare reprezentant RUR la disertații, constituire Comisie de recunoaștere din cadrul
Comisiei profesionale, stabilire taxă de recunoaștere și cuantum). Până la următoarea ședință
domnia sa va revizui regulamentul și va pregăti raportul pentru cazul în speță, în concordanță cu
Ghidul calificărilor în domeniul planificării teritoriale.
4.- Prelungirea mandatului comisiilor la care nu se face nominalizare (profesională, de
disciplină, de cenzori), ci sunt constituite prin propunerile consiliului Superior.
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A fost votată în unanimitate propunerea de prelungire a mandatului.
5.- Propunere privind procedura de atestare a arhitecților șefi.
D-.l Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, Președintele Comisiei de Examinare, a
prezentat subiectul., făcând precizare că este vorba despre o dublă problemă: prima a arhitecților
șefi care îndeplinesc funcția respectivă și cealaltă a celor care vor să devină arhitecți șefi. După
discuții, s-a hotărât că d-l. Grigorovschi va prezenta o procedură de atestare în ședința viitoare. S-a
hotărât și numărul de exemplificări necesare in portofoliul de lucrări inclus în dosarul depus pentru
dobîndirea dreptului de semnătură pentru simbolurile de urbanism cîte 2, iar pentru amenajarea
teritoriului și PUG, cîte una.
6.- Trienala de Urbanism și Conferința Națională de Urbanism.
D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Președinte APUR, a făcut precizări legate de
evenimentele ce se vor organiza în parteneriat cu RUR, inclusiv de ordin financiar. A fost aprobat
cuantumul de cheltuieli stabilite pentru aceste evenimente.Consiliul superior a fost informat cu
privire la solicitarea d-lui arh. Ghe. ELKAN, reprezentant teritorial la Timișoara, cu privire la
necesitatea finalizării conferinței prin anunțarea de noutăți în domeniul urbanismului și, poate,
elaborarea unei ”Carte a urbanismului din România- 100 de ani”. Membrii Consiliului Superior au
considerat ca timpul este mult prea scurt, poate ca inițiativa sa fie materializată in 2019, anul în care
Romînia va avea Președinția Europei.
7.- Diverse.
- D-l. Președinte a incunoștiințat pe cei prezenți că s-a primit o informare de la d-na OanaMihaela SALOMIA- Consilier pentru afaceri europene în cadrul Centrului Național de
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din M.E.N., cu privire la punerea în întarziere prin care
Comisia Europeana a declanșat procedura de infringement împotriva României pentru
netranspunerea Directivei 2013/55/UE. Aspectele constatate de Comisia Europeană vizeaza atât
modul de completare a RegProf de catre AC-urile romane, cât și adoptarea legislației specifice. S-a
menționat că RUR nu este în culpă.
- D-na arh. Liliana-Elza PETRIȘOR, director executiv, a reamintit celor prezenți necesitatea
finalizării modificărilor la cele două regulamente RUR, motiv care a stat la baza prelungirii de două
ori a mandatului prezentului Consiliu Superior.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de joi 13 septembrie a.c., ora 14,30.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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