- Secretariat –
Nr. 166/26.02.2019
COMUNICATUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 21 FEBRUARIE 2019.

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/membri 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 motivat, plecată din
țară
- Din partea UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- absent motivat, plecat din
țară
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent motivat
-Din partea OAR:
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezentă
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 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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Invitați:
arh. Ileana TUREANU- Președintă UAR- absentă
lector univ. dr. urb. Sebastian GUȚA- Preşedinte AAUPR- absent
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. (precizări privind plata tarifelor drept
semnătură; solicitare Academia Română, situație ocupare posturi arhitecți șefi, procedura de
atestare a arhitecţilor-şefi şi a specialiştilor care vor să participe la examenul de ocupare a
postului de arhitect-şef, etc. )
- Prima problemă discutată a fost cea legată de propunerea de Parteneriatul propus de INA,
care prevede ”ca pe baza acordului reciproc, a disponibilităţii fondurilor şi a aprobării formale din
partea structurilor de management ale celor două instituţii, părţile să desfășoare activități de
cooperare viitoare cu privire la organizarea cursurilor de formare profesională continuă de
specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor”. La
această secțiune a ședinței, cu discuții aprinse, a participat și d-na avocat care asigură asistența
juridică a RUR și a avut discuții lămuritoare cu consilierul juridic INA. Problemele ridicate au fost
legate de necesitatea implicării unor persoane care să cunoască bine domeniul, preferabil din cadrul
cadrelor didactice de la Facultatea de Urbanism din cadrul UAUIM, care să întocmească/ avizeze o
curriculă a cursurilor propuse. De asemenea, trebuie lămurită problema formatorilor, problemele
legate de finanțarea activităților și repartizarea veniturilor și mai ales impărțirea responsabilităților
fiecărei părți. S-a hotărât ca forma inițială și cele intermediare ala Protocolului să fi transmise
tuturor membrilor Consiliului Superior care sa-și prezinte eventualele observații și sugestii în cel
mai scurt timp, urmând ca la ședința următoare să se adopte forma finala.
Obiectivele principale sunt: stabilirea curriculei, prevederile legii 350 privind arhitectii șefi, o listă a
formatorilor și disemniarea în teritoriu.
- Propunere privind PROCEDURA DE ATESTARE A PERSOANELOR CARE OCUPĂ
SAU INTENȚIONEAZĂ SĂ OCUPE PRIN CONCURS POSTUL DE ARHITECT ŞEF va fi
transmisă tuturor membrilor Consiliului Superior care sa-și prezinte eventualele observații și
sugestii până pe 17 martie a.c., urmând ca la ședința următoare să se adopte forma finala.
- A fost prezentată o propunere de formular care să conțină datele referitoare la
documentația pentru care se achită tatiful de exercitare a deptului de semnătură, formular ce va fi
postat pe site-ul www.rur.ro și pe care fiecare specialist are obligația sa-l completeze și semneze pe
propria raspundere, pentru a preîntâmpina problemele legate de tariful diferit perceput pentru
amplasarea în zone centrale/ protejate/ balneare/turistice. Propunerea a fost votată în unanimitate și
modelul de formular a fost deja postat pe site.
- A fost discutată adresa Academiei Române de revenire la solicitarea de nominalizare a
unui specialist în ”Comisia de evaluare” privind ”Construirea de clădirea corp nou Aulă, în incinta
Academiei”. Au fost făcute 3 nominalizări: arh. Traian-Bogdan BOGOESCU, dr. arh. SimonaElena MUNTEANU și dr. arh. Radu RADOSLAV, ultimul fiind votat în unanimitate.
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- D-na arh. Liliana-Elza PETRIȘOR, director executiv, a anunțat că începând cu luna
februarie a.c., întră în vigoare, conform Legii nr. 153 privind salarizarea, o nouă tranșă de marire a
salariilor.
2.- Modificare regulamente RUR- propunere hotărâre, constituire grup lucru,
calendar, bugete alocate.
D-na conf. univ. dr. urb. Andreea NECȘULESCU (POPA) a prezentat propunerea de
hotărâre cuprinzând aceste lucruri, propunere care a fost aprobată în unanimitate. Grupul de lucru
va fi compus din 9 specialiști. In acest sens va fi emisă hotărârea Consiliului Superior.
3.- Informare privind scrisoarea de punere în întârziere în cauza 2018/2303 transmisă
de Comisia Europeană autorităților române ca urmare a transpunerii incorecte a Directivei
2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările introduse de
Directiva 2013/55/EU .
Scrisoarea transmisă la majoritatea autorităților competente din România solicită raspuns
privind modul în care profesiile reglementate se încadrează în prevederile Directivei. Dl.
Prof.univ.dr. arh Alexandru SANDU a informat CS-RUR că un răspuns este în curs de elaborare si
v-a fi trimis cat mai curand posibil. Intrucat s-a constat că între prevederile Regulamentelor
Registrului Urbaniștilor din România (RUR) aprobate prin Hotarârea nr. 101/2010 a CS-RUR și
prevederile Directivei nu există contradicții- răspunsul nostru va demonstra și argumenta preluarea
și transpunerea corectă a prevederile Directivei.
4.- Diverse.
- A fost menționată solicitarea secretarului-manager de la Biroul Teritorial Timișoara,
privind salariul pe care-l va primi în februarie a.c., solicitare care a fost transmisă pentru soluționare
firmei de Resurse Umane cu care colaboram.
- Biroul Teritorial Cluj ne-a anunțat că locatorul spațiului în care-și desfășoară activitatea a
făcut anunțul că va mari chiria, care în acest moment este sub pretul pieței. Cuantumul va fi stabilit
după două luni, perioadă în care se va percepe aceeași chirie, menționată prin act adițional la
actualul contract care expiră. Propunerea a fost votată în totalitate.
- A fost prezentat faptul că sunt mai multe solicitări de nominalizare de experți judiciari din
domeniu. Din cauză ca numarul lor este foarte redus și mulți si-au făcut cerere de suspendare,
tribunalele vor trebui sa-și aleaga specialiștii din lista specialiștilor cu drept de semnătură RUR.
- D-na lector univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU a prezentat pe scurt dezbaterea
publică preliminară privind redactarea Codului Patrimoniului Cultural, la care au participat ca
nominalizate din partea RUR d-nele dr. arh. Georgeta GABREA și arh. Doina-Mihaela
BUBULETE. S-a hotărît, ca pe baza celor discutate, un grup de lucru alcătuit din specialiști cu
drept de semnătură înscriși la RUR, să se întâlneasca în două săptămâni și să formuleze observații.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de miercuri 20 martie 2019, ora 14,30.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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