- Secretariat –
Nr. 695/19.11.2018
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 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- absentă motivat
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- absent motivat
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- absent
- 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 NECȘULESCU- 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
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Invitați:
Stud. urb. Ema-Theodora PLOPEANU- prezentă.
La ședința nu s-a întrunit cvorumul, fiind prezenți doar 6 membrii din cei nominalizați,
astfel că nu au putut fi adoptate hotărâri. A participat pe Skype Biroul teritorial Cluj. 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 evenimentul, la care a fost invitat să participe, de lansare a
proiectului ”Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și
construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile
publice centrale cu responsabilități în domeniu” SIPOCA 50, care a avut loc la MDRAP în ziua de
14 nov. a.c.
- Tot domnia sa a informat audiența cu privire la întâlnirea de toamnă a ECTP-CEU, care se
desfășoară la Bruxelles în perioada 16-17 nov. a.c. Se va propune Strategia ECTP-CEU pe
următorii doi ani, modurile de susținere financiară a organizației, etc.
- D-l Președinte a făcut și o scurtă prezentare a scrisorii transmisă de către CE, legată de
efectuarea testului de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la
profesii, regulamentele RUR trebuind armonizate cu Directiva CE 2018/958, intrată în vigoare.
Acest material va fi trimis de către Secretariat, spre știință, tuturor membrilor Consiliului Superior.
El va trebui examinat îndeosebi cu privire la propunerea de lege de asumare de către România a
prevederilor respective, urmând ca eventualele propuneri de adaptare să fie transmise CNRED prin
intermediul Secretariatului RUR.
- D-na arh. Ileana-Aurora JELEA a prezentat rezultatul anchetei disciplinare declanșată în
urma unei petiții ref. la o documentație PUD în București, întocmită de un specialist cu drept de
semnătură. Rezultatul investigației precum și sancțiunea propusă au fost aprobate de către membrii
Consiliului Superior, hotărîrea nu a putut fi adoptată din cauza cvorumului neconstituit, amânânduse pentru ședința viitoare.
- A fost prezentat Raportul Comisiei de Cenzori din data de 24 oct. a.c., în care se face
referire la faptul că decontul din luna sept. a.c. aferent unor acțiuni desfășurate în vederea celebrării
Zilei Mondiale a Urbanismului, organizate împreună cu APUR în baza Acordului de parteneriat, nu
are la bază toate documentele justificative de cheltuire a banilor avansați de RUR către APUR. S-a
cerut clarificare de urgență a problemelor.
- Facultatea de Urbanism din cadrul UAUIM a organizat, în data de 8 nov. a.c., în
parteneriat cu RUR, Ziua Mondială a Urbanismului, marcând evenimentul prin vernisajul expoziției
de proiecte de licență și dizertație susținute în cursul anului 2017-2018, precum și concursul de
proiecte și activități extraculiculare U+, cu premii și expoziție. În cadrul suitei de evenimente, în
urma verificării documentației transmise aferente candidaturilor și a aplicării criteriilor de jurizare
s-a hotărât în unanimitate, acordarea de către RUR și APUR a Premiului de excelență ”Mihai
Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediția a III-a, doamnei dr. geogr. Simona
GRĂDINARU.
- Legat de același eveniment, el a fost celebrat la Biroul teritorial Cluj-Napoca, prin
organizarea (împreună cu Muzeul de artă, OAR Transilvania, UAR Transilvania), a expoziției cu
tema ”Urbanismul, Arhitectura interbelică și spațiile verzi din intervalul 1918-2018”, deschisă la
Muzeul de Artă Cluj-Napoca, vernisaj urmat de o dezbatere masă rotundă.
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- Reprezentanța teritorială Alba Iulia a fost coorganizatoare a prezentării ”Identificarea
gospodăriilor tradiționale din Țara Moților” organizată la primăria comunei Albac, jud. Alba.
- A fost prezentat un material primit de la d-l. Radu RADOSLAV, Reprezentant teritorial
Timișoara, referitor la activitatea profesională a specialiștilor cu drept de semnătură. S-a hotărât, la
propunerea D-lui Președinte, ca împreună cu toate birourile teritoriale să se organizeze în ședința
din luna martie 2019 o dezbatere cu tema Calitatea documentațiilor de urbanism și amenajarea
teritoriului, ca expresie a exercitării dreptului de semnătură.
- Propunerea privind procedura de atestare a arhitecţilor-şefi şi a specialiştilor care vor să
participe la examenul de ocupare a postului de arhitect-şef- d-na arh. Daniela OLARU a făcut o
serie de observații și propuneri la material, dar nefiind cvorum se amână, de asemenea, pentru
următoarea ședință.
- Propunere de grilă de evaluare pentru recunoașterea programelor de Masterat în domeniuse amână din același motiv.
6.- Diverse.
- A fost prezentată solicitarea Academiei Române privind nominalizarea de către RUR a
unui specialist de marcă pentru a face parte din comisia de evaluare care va selecta ideea pentru
tema de proiectare ”construire clădire corp nou Aulă, în incintă”. S-a hotărăt să se solicite lămuriri,
în adresa primita nefiind clar precizat daca se solicita specialist pentru întocmirea temei de
proiectare, sau ca membru în juriul concursului de idei. Secretariatul va solicita aceste lămuriri.
- S-a dat citire unei reclamații, trimisă spre știință la RUR de către mai mulți locuitori și
membrii ai unor grupuri locale, ref. la demararea ”Etapei pregătitoare de inițiere a PUZ sector 2” cu
accent pe zona Floreasca. S-a discutat despre faptul că procedura de consultare a populației se
desfășoară în etape și cei nemulțumiți au posibilitatea să anunțe acest lucru. RUR nu are competență
de a interveni
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de joi 13 decembrie a.c., ora 14,30.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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