- Secretariat –
Nr. 557/14.09.2018
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 13 SEPTEMBRIE 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, membrii titulari/membrii supleanți
componenți ai actualului Consiliu Superior, invitați. Prezența la ședința se prezintă in felul urmator:
- membri titulari :
- Din partea MDRAP:
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- 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
Arh. Bogdan-Traian BOGOESCU- absent motivat
- Din partea AASJR:
Arh. Daniela OLARU- absentă motivat
- 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
- Din partea AASMR: nu s-a făcut nominalizarea nici în 2015
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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.
- D-l. Președinte RUR, prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a prezentat intenția RUR de a
publica traducerea ”GHIDULUI COMPETENȚELOR PROFESIONALE ÎN PLANIFICAREA
SPAȚIALĂ”, cuprinzând principii de conduită profesională, editat de către ECTP-CEU. Materialul
a fost tradus și este în curs de adaptare a termenilor specifici la practica românească. Domnia sa,
împreună cu d-na consilier Anca URDA lucrează la adaptarea materialului.
- D-na arh. Liliana-Elza PETRISOR, director executiv, a informat audiența cu privire la
faptul că OAR a trimis în sfârșit a doua nominalizare de membru titular în Consiliul Superior, în
persoana d-lui arh. Bogdan-Traian BOGOESCU, care nu a putut participa la această ședință fiind
plecat din țară. De altfel, datorită faptului că lipsesc nominalizări (MDRAP- 2 titulari și 1 supleant,
OAR- 1 supleant, AASMR- 1 titular și 1 supleant) și destul de des și dintre ceilalți membri unii sunt
implicați în alte activități- ca de exemplu didactice și cvorumul ședinței este greu de asigurat.
2.- Reprezentarea Consiliului Superior al RUR în CNDT- MDRAP și comentarea
lucrărilor supuse discuțiilor.
Se amănă pentru o viitoare ședință în care d-na. dr. arh. Florentina IUGAN și d-l. conf. univ. dr.
arh. Gabriel PASCARIU- președinte APUR, membrii în CNDT-MDRAP, împreună cu
reprezentanții MDRAP din consiliul Superior ( d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR și d-l. urb.
Liviu BĂILEȘTEANU) vor prezenta un material legat de această problemă.
3.- Propunere privind procedura de atestare a arhitecţilor-şefi şi a specialiştilor care
vor să participe la examenul de ocupare a postului de arhitect-şef.
- Referitor la atestarea arhitecților șefi s-a propus și aprobat că în urma absolvirii unui
examen, susținut în sesiuni organizate periodic, să se elibereze un certificat, la cerere, individual, cu
valabilitate stabilită (fără să se precizeze că nu au un drept de semnătură). S-a propus ca de această
procedură sa poată beneficia și absolvenții Secției de Urbanism și Administrarea Teritoriului de la
Sibiu.
4.- Solicitare UTCB pt recunoaștere master Dezvoltare Urbană si Regională.
- S-a aprobat propunerea de revizuire a “PROCEDURII PENTRU RECUNOAȘTEREA
PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER/ STUDII POST UNIVERSITARE ÎN
VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ” urmând ca în următoarea ședință a
CS-RUR să fie supusă examinării și aprobării “GRILA DE EVALUARE PRIVIND
ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PENTRU RECUNOAȘTEREA PROGRAMELOR DE
MASTER ÎN VEDEREA ACORDĂRII DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ”, întocmite de către
Comisia Profesională.
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5.- Trienala de Urbanism și Conferința Națională de Urbanism.
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 ne reprezinte în
organizare, au prezentat propunerile legate de evenimentele comune propuse pentru toamnă și
anume Trienala de urbanism (Best Urban Project 2018) și Conferința Națională de Urbanism (6
noiembrie a.c.). D-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, reprezentant teritorial al biroului
Timișoara a promis transmiterea unui material întocmit de domnia sa, legat de calitatea
documentațiilor din domeniu.
6.- Diverse
- D-na drd. arh. Anca-Ileana GINAVAR a ananunțat că MDRAP va primi vizita unor
specialiști din domeniu din Republica Moldova și că ar fi potrivit să-i aducă la o întâlnire și la RUR,
propunere acceptată.
- D-na arh. Liliana-Elza PETRISOR, director executiv, a anunțat că au fost întocmite de
către o firmă specializată, în baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor valorilor
și protecția persoanelor, ”RAPOARTELE de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică”
pentru cele 4 sedii ale RUR (București- sediul central și cele 3 birouri teritoriale- Cluj-Napoca, Iași,
Timișoara). Concluziile studiilor propun măsuri care pentru fiecare dintre sedii au un cost estimativ
între 1 500- 2 500 lei. Consiliul Superior a hotărât că rapoartele deocamdată rămân în studiu.
- D-na drd. arh. Anca-Ileana GINAVAR a reamintit propunerea domniei sale ca RUR să
organizeze seminarii, discuții legate de buna practică, care să fie postate și pe site-ul www.rur.ro.
- Domnul Președinte a reamintit că în data de 5 octombrie a.c. INCD URBAN-INCERC
organizează, la sediul din București, cea de-a XIV-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială- CERCETAREA
ROMÂNEASCĂ ASUPRA MEDIULUI CONSTRUIT – BILANŢ LA UN CENTENAR AL
MODERNITĂŢII- 2018, unde RUR este partenet media și specialiștii din domeniu sunt invitați.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de joi 18 octombrie a.c., ora 14,30.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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