- Secretariat –
Nr. 774/17.12.2018
COMUNICATUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 13 DECEMBRIE 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- absent
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- prezentă
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- absent
- Din partea AASMR: nu s-a făcut nominalizarea nici în 2015
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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-na consilier Anca URDA a prezentat stadiul editării ”GHIDULUI COMPETENȚELOR
PROFESIONALE ÎN PLANIFICAREA SPAȚIALĂ”- cuprinzând principii de conduită
profesională, editat de către ECTP-CEU. A fost selectata prin SEAP firma, s-au stabilit tirajul,
modul de prezentare, calendarul. D-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU a informat
cu privire la faptul că nu este de acord cu tipărirea, care implică costuri financiare, propunând
publicarea ghidului pe site, însă i s-a explicat că acțiunea este demarată cu mult timp în urmă și a
fost aprobată în ședințe anterioare, fiind în sensul constituirii fondului de documente fundamentale
ale funcționării ECTP-CEU.
- D-na arh. Liliana-Elza PETRISOR, director executiv, a informat audiența cu privire la
faptul că reprezentanta OAR, d-na lector univ. dr. arh. Veronica MARIN a anunțat că, din motive
personale, nu va mai putea participa la ședințe și că va solicita OAR-ului nominalizarea altui
specialist în loc. De altfel, datorită faptului că lipsesc nominalizări (MDRAP- 2 titulari și 1
supleant, OAR- 1 supleant și de acum și in titular, 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 în aceste condiții va fi și mai greu de asigurat.
- D-na director executiv a anunțat că pe site-ul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ)- Secția de
contencios administrativ și fiscal a fost publicat anunțul privind programarea recursului RUR în procesul
demarat în 2016, în data de 22 octombrie 2019.
- D-na econ. Luminița OPRESCU, angajată part time a secretariatului, a prezentat o propunere de
BUGET pentru anul 2019, subliniind necesitatea completării cu eventuale solicitări de la comisii și birouri
teritoriale.

- D-l. conf.univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, coordonatorul Biroului teritorial Nord Est,
a prezentat a făcut o scurtă prezentare, însoțită de poze, a evenimentelor organizate cu ocazia
Anului Mondial al Patrimoniului, Zilei Urbanistului și Centenarului Romăniei. Astfel, în cursul

lunii noiembrie au fost realizate demersurile pentru tipărirea lucrărilor înscrise în expoziţia
100 de ani de România Modernă, precum şi a catalogului acesteia. Expoziţia a fost
vernisată în data de 7 decembrie, în spaţiul expoziţional pus la dispoziţie de Palas Mall Iaşi.
Au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale (domnul Radu Botez, viceprimar al
municipiului Iaşi), ai mediului universitar (profesori şi studenţi ai Facultăţii de Arhitectură
G.M. Cantacuzino Iaşi), precum şi specialişti atestaţi RUR. O scurtă prezentare a
evenimentelor va fi transmisă spre publicare în ECTP-CEU NEWSLETTER.
- Întrucât este întrunit cvorumul ședinței, se va emite hotărîrea Comisiei de disciplină
în cazul disciplinar prezentat în ședința anterioară.
2.- Propunere privind PROCEDURA DE ATESTARE A PERSOANELOR CARE
OCUPĂ SAU INTENȚIONEAZĂ SĂ OCUPE PRIN CONCURS POSTUL DE ARHITECT
ŞEF.
Au fost discuții pe baza materialului prezentat, unii dintre cei prezenți au cerut simplificarea
procedurii (de exemplu d-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU) și în final s-a
hotărât organizarea unei întâlniri cu d-na avocat care ne asigură consilierea juridică.
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3.- Propunere de grilă de evaluare pentru recunoașterea programelor de Masterat în
domeniu.
D-na conf. univ. dr. urb. Andreea NECȘULESCU a prezentat varianta finală (rezultată în
urma introducerii propunerilor și observațiilor din ședințele trecute) a REGULAMENTULUI
PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PENTRU RECUNOAȘTEREA PROGRAMELOR
DE MASTER ÎN VEDEREA ACORDĂRII DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ împreună cu GRILA
DE EVALUARE. Documentele au fost aprobate în unanimitate și se vor posta pe site.
4.- Comisia de Examinare- validarea rezultatelor sesiunii de examinare în vederea
dobândirii dreptului de semnătură din data de 13 decembrie a.c.
D-na consilier arh. Adina-Elena CĂMUI, secretara Comisiei de examinare a prezentat
Procesul verbal al sesiunii de examinare din data de 13 decembrie 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 13 DECEMBRIE 2018
Validate în ședința C.S. RUR din 13 DECEMBRIE 2018

Candidaţi admişi / judeţ - simboluri acordate
Arhitecţi
1. Arhitect COCA N.R. Alexandru Răzvan, jud.Cluj – simboluri DZ1 DZ2 E
Urbanişti
1. Urbanist BORCEA D. Irina Alexandra, jud. Constanta – simboluri DZ1 E
2. Master urbanist CONSTANTIN T. Ana-Maria, jud. Dolj – simboluri DZ1 DZ2 E
3. Urbanist EFTIME A.D. Andrada, București – simboluri DZ1 E
4. Master urbanist POSTOLACHE V. Diana-Cristina, București – simboluri DZ0 E
Extindere drept de semnătură
1. Arhitect-urbanist CRĂCIUN Gh. Cerasella, București, (atestată cu simbolurile B C D E F6 G5 G6 în
12.07.2005) – extindere simbol A
2. Arhitect diplomat DOLOG N. Valentin-Andrei, jud.Bihor, (atestat cu simbolul E în 18.10.2018) –
extindere simboluri DZ1 DZ2
3. Arhitect-urbanist SALANȚĂ V. Claudiu-Daniel, jud.Cluj, (atestat cu simbolurile DZ0 E în 19.12.2013) –
extindere simbol D
4. Urbanist diplomat SUCIU I.V. Ioan Augustin, jud.Prahova, (atestat cu simbolurile D3 DZ0 E în
04.10.2012) – extindere simbol G4
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Centralizator candidaţi admişi atestare /examinare /extindere

Nr.

Judeţ

crt.

Specialitate
Urbanism

Total
Arhitectură

Domenii conexe

1.

Bihor

2.

București

3.

Cluj

4.

Constanța

1

5.

Dolj

1

1

6.

Prahova

1 ext.

1 ext.

Total

1

3+1 ext.

1 ext.

1 ext.

1 ext.

1+1 ext.

1 + 1 ext.

1+1 ext.

1

2

2+3 ext.

0

9

5.- Diverse.
- A fost supusă aprobării solicitarea de înscriere la stagiu a unei inginere cu studii la
Politehnica București în profil mecanic specialitatea mașini și echipamente termice și master în
urbanism la UAUIM. Cererea a fost aprobată cu precizarea că i se va comunica solicitantei, încă de
la înscrierea în stagiu, simbolul dreptului de semnătură pe care îl poate primi.
- Se vor emite hotărîri referitoare la validarea rezultatelor examinării, la soluționarea cazului
disciplinar și la aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR
PENTRU RECUNOAȘTEREA PROGRAMELOR DE MASTER ÎN VEDEREA ACORDĂRII
DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ împreună cu GRILA DE EVALUARE.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de joi 17 ianuarie 2019, ora 14,30.
Cu prilejul Anului Nou 2019, Consiliul Superior urează tuturor specialiştilor cu drept de
semnătură acordat de către Registrul Urbaniştilor din România, colegilor din celelalte organizaţii
profesionale, conducerii şi direcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice, precum şi structurilor asociative ale administraţiei publice locale, un an nou
bun, cu realizări şi multe bucurii.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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