- Secretariat –
Nr. 641/29.10.2018
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 18 OCTOMBRIE 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- prezentă
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- prezent
Arh. Bogdan-Traian BOGOESCU- prezent
- 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- absent
- 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- prezent
- Din partea AASMR: nu s-a făcut nominalizarea nici în 2015
Invitați:
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Stud. urb. Ema-Theodora PLOPEANU- prezentă.
La ședința a participat d-na avocat Cerasela POPOVICI, al cărui cabinet asigură asistența
juridica a RUR, precum și d-l. dr. arh. Claudiu RUNCEANU, decan al Facultății de urbanism din
UAUIM.
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 a prezentat demersul RUR de a tipări GHIDUL COMPETENȚELOR
PROFESIONALE ÎN PLANIFICAREA SPAȚIALĂ care include PRINCIPII DE CONDUITĂ
PROFESIONALĂ- editat de ECTP-CEU. Membrii Consiliului Superior au votat în unanimitate
propunerea. Ghidul a fost tradus în limba română, va fi tipărit bilingv, de către aceeași firmă care
asigura și tiparea și publicației URBANISMUL- serie nouă, în tiraj de 250 exemplare.
- D-na arh. Liliana-Elza PETRIȘOR, Director executiv, a solicitat Consiliului aprobarea
cererii d-lui Iulian NĂSTASĂ, Responsabil RUR cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, de a
fi adaptat REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ a RUR în conf. cu Regulamentul (UE)
nr. 679/2016 și Legea 190/2018 – referitoare la protecția datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestora. Solicitarea a fost aprobată.
- D-na arh. Elena-Aurora JELEA, secretar Comisie de disciplină a prezentat modificările
făcute în componența Comisiei București- Ilfov, prin înlocuirea d-nelor arh. Otilia PÂRLEA și
Elena-Liliana MĂGUREANU cu d-nele ing. Mihaela NEDELCU și urb. Olivia CIOBANU.
Propunerile au fost aprobate.
- Întrucât sunt multe materiale în curs de elaborare care necesită timp (procedurile de la pct.
3 și pct. 4 care urmează în prezentul comunicat, ca și finalizarea modificării celor 2 regulamente
aprobate prin Hotărârea nr. 101/2010 a Consiliului Superior RUR- pentru care a fost prelungit
actualul mandat cu 2 ani), s-a propus și aprobat constituirea unui nou Consiliu Superior, în
consecință fiind necesară solicitarea nominalizărilor de la entitățile constituiente.
2.- Comisia de Examinare- validarea rezultatelor sesiunii de examinare în vederea
dobândirii dreptului de semnătură, din 28 septembrie a.c.
D-l. Conf.univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, Președintele Comisiei de examinare a
prezentat Procesul verbal al sesiunii de examinare din data de 28 septembrie 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 28 SEPTEMBRIE 2018 VALIDATE ÎN ȘEDINȚA C.S. RUR
DIN 18 OCTOMBRIE 2018

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).

Candidaţi admişi / judeţ - simboluri acordate
Arhitecţi
1. Arhitect diplomat BÂTE Gh. T. Teodor Mihai (Dambovita) – simboluri DZ2 E
2. Arhitect CSOMORTÁNYI S.I. Adela Maria (Bihor) – simboluri DZ1 DZ2 E
3. Arhitect diplomat DOLOG N. Valentin-Andrei (Bihor) – simbol E
4. Arhitect FODOR Z. Robert (Bihor) – simboluri DZ1 DZ2
5. Arhitect PASTOR V. Corina (Mureș) – simboluri DZ1 DZ2 E
6. Arhitect-urbanist SALAYTAH P. Florica (București) – simboluri DZ2 E
7. Arhitect SCHMIDT I. Adina Crina (Cluj) – simboluri DZ1 E
8. Arhitect VANDICI I. Viana-Laura (Satu Mare) – simboluri DZ1 DZ2 E
Urbanişti
1.Master urbanist RUSU-BUTURIN V. Ioana-Liana (Sibiu) – simboluri DZ0 E
Domenii conexe
1. Inginer diplomat CIONTEA C. Ioana-Adina (Sibiu) – simbol G1
2. Inginer ROȘCA S. Simion-Remus (Sibiu) – simbol G8
2. Inginer-urbanist TOFAN I. Gabriela (Ilfov) – simbol G8
Amânați
1. Urbanist diplomat MOȚCANU-DUMITRESCU D.T. Mădălina (București)
Centralizator candidaţi admişi atestare /examinare /extindere
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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.
Au fost discuții îndelungate pe baza materialelor prezentate, d-na avocat formulând mai
multe observații de natură juridico-administrativă față de cele propuse în documentul prezentat. S-a
hotărât că este necesară constituirea unei Comisii de atestare și în propunerea prezentată să fie
introduse observațiile din ședință, trimițănd apoi textul doamnei avocate. Propunerea, o dată
aprobată, trebuie publicată in MO.
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4.- Propunere de grilă de evaluare pentru recunoașterea programelor de Masterat în
domeniu.
Și la acest punct au fost mai multe discuții, urmând a se introduce câteva modificări și
completări la material prezentat.
5.- Evenimente prilejuite de ziua internațională a urbanismului.
Cei implicați în organizarea evenimentelor au transmis că Trienala de urbanism va fi
organizată în luna martie 2019 și că în această toamnă, în București se vor organiza doar 2
evenimente, unul gazduit de MDRAP (nu știm data exactă) o conferință și o expoziție de proiecte
de licență ale studenților de la Facultatea de urbanism din UAUIM și celălalt la UAUIM, probabil
pe 8 noiembrie a.c..
6.- Diverse.
În urma celor discutate și aprobate în prezenta sedința, au fost adoptate următoarele hotărâri:
- hotărâre de validare a REZULTATULUI ATESTĂRILOR ŞI EXAMINĂRILOR DIN
ŞEDINŢA COMISIEI DE EXAMINARE DIN DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2018;
- hotărâre de modificare a Comisiei de disciplina București-Ilfov;
- hotărâre de modificare și completare a REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ a
RUR în conf. cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 și Legea 190/2018 – referitoare la protecția
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora;
- hotărâre privind implicarea RUR în organizarea evenimentelor prilejuite de ziua
internațională a urbanismului;
- hotărâre privind constituirea unui nou Consiliu Superior.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de joi 15 noiembrie a.c., ora 14,30.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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