- Secretariat –
Nr. 304/22.04.2019

COMUNICATUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA, DIN DATA DE 20 MARTIE 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 nu au participat. 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:
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
- 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. 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.
- A fost prezentată solicitarea Ministerului Finanțelor Publice- Unitatea Centrală de
Armonizare pentru Auditul Public Intern legată de prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul
public intern. Întrucât bugetul RUR este sub 5 000 000 000 lei, Consiliul Superior a hotărât, în baza
acestei solicitări, că în conf. cu legea sus menționată, nu este obligatoriu să înființeze structură
proprie de audit public intern și că va apela la serviciile UCAAPI, cu care va încheia un protocol,
pentru asigurarea acestei funcții.
- A fost prezentat Raportul lunar al Comisiei de cenzori care precizeaza ca totul este in
ordine în activitatea de contabilitate a RUR.
- De la Biroul teritorial Cluj am primit confirmarea măririi chiriei, discutată încă din ședința
lunii februarie a.c., stabilită acum la 550 Euro. Consiliul a aprobat solicitarea și în ideea că spațiul
este suficient de generos pentru a putea gazdui și organizarea de cursuri profesionale.
2.- Comisia de Examinare- validarea rezultatelor sesiunii de examinare în vederea
dobândirii dreptului de semnătură din data de 22 martie a.c.
D-ra arh. Adina CĂMUI- Secretar Comisie Examinare a prezentat rezultatul evaluării comisiei și
toate propunerii acesteia au fost validate.
REZULTATUL ATESTĂRILOR ŞI EXAMINĂRILOR DIN ŞEDINŢA COMISIEI DE
EXAMINARE DIN DATA DE 22 MARTIE 2019
Validate în ședința C.S. RUR din 17 aprilie 2019

Candidaţi admişi / judeţ - simboluri acordate
Arhitecţi
1. Arhitect BORȘA S.V. Sergiu Adrian – simboluri DZ1 DZ2 E
2. Arhitect diplomat BUDUȘAN T. Marius – simboluri DZ1 E
3. Arhitect-urbanist BUNU E. Mihaela – simboluri DZ0 E
4. Arhitect diplomat GACICHEVICI M. Anne-Marie – simboluri D DZ0
5. Arhitect diplomat GĂGEANU S.E. Diana-Stepanida – simboluri DZ1 DZ2 E
6. Arhitect LAZIN S. Alina Roxana – simboluri DZ1 DZ2 E
7. Arhitect diplomat LĂSCUȘ V. Vicențiu – simboluri DZ1 DZ2 E
8. Arhitect-urbanist MARINESCU D. Mihaela – simboluri D3 DZ0 E
9. Arhitect diplomat MORARI C Adriana-Elena - simboluri DZ1 DZ2 E
10.Arhitect OPREAN-CRAȘOVEANU A.M. Daniel-Marcel – simboluri DZ2 E
Urbanişti
1. Master-urbanist DORILĂ C. Veronica – simboluri D3 DZ0 E
2 .Master-urbanist MILEA N. Vasile – simboluri D3 E
3. Master-urbanist TULBURE D. George Ștefan – simboluri DZ0 E
Extindere drept de semnătură
1. Master-urbanist NECȘULESCU S. Andreea (atestată cu simbolurile D,E la 26.09.2006, simbolul
C la 19.04.2007 și simbol G6 la 17.09.2009) – extindere cu simbolurile G5 F5 F6
2. Master-urbanist BORCEA D. Irina Alexandra (atestată cu simbolurile DZ1, E la 13.12.2019) –
extindere cu simbolul DZ0
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3. Master-urbanist CONSTANTIN T. Ana Maria (atestată cu simbolurile DZ1, DZ2, E la 13.12.2018)
– extindere cu simbolul DZ0
4. Arhitect diplomat MIHALACHE P.M. Traian Andrei (atestat cu simbolul E la 21.09.2017)extindere cu simbolurile DZ1 DZ2
5. Urbanist diplomat SUCIU I.V. Ioan Augustin (atestat cu simbolurile DZ0 E la 04.10.2012, cu
simbolul D3 la 30.04.2015 și cu simbolul G4 la 13.12.20180 – extindere cu simbolul G7
Examinare
1. Inginer MUȚ T. Dan- simbol G8
2. Inginer SILAGHI I. Florin-Vlad – simbol G1
3. – Clarificări privind activitătile Grupului de lucru pentru refacerea regulamentelor
RUR.
D-na conf. univ. dr. urb. Andreea NECȘULESCU, coordonatoarea grupului, a făcut o scurtă
prezentare, arătând faptul ca la solicitarea făcută către membrii Grupului de lucru numit, să se
înscrie să lucreze la materiale, în afara domniei sale, nu au mai răspuns decât doi doritori în a-și
arăta preferința pentru regulamentul de lucru ales și anume d-ra dr. arh. Florentina IUGAN și d-l.
arh. Bogdan-Traian BOGOESCU. D-na consilier ing. Anca URDA a promis că trimite celor
implicați materialele ajutătoare pe care le deține secretariatul, respectiv Directiva 2005/36/CE
consolidată precum și răspunsul RUR transmis ca răspuns la Scrisoarea CE de punere în întârziereîncălcarea nr. 2018/2303.
4.- Procedura de atestare a arhitecţilor-şefi şi a specialiştilor care vor să participe la
examenul de ocupare a postului de arhitect-şef .
D-ra dr. arh. Florentina IUGAN a prezentat varianta finală care a fost acceptată pentru a fi
supusă consultației publice și apoi adoptării. Urmează programarea pașilor de urmat în acest sens.
5.- Stabilirea intalnirii RUR-UCTB privind recunoașterea Masterului Dezvoltare
urbană și regională.
D-na consilier ing. Anca URDA a anunțat pe cei prezenți că a stabilit întâlnirea Comisiei
pentru recunoașterea programelor de licență și master/studii postuniversitare de către RUR (cf.
HOTĂRÂRE Consiliu Superior nr. 264/31 iulie 2018, alcătuită din d-l. conf.univ. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI, d-na conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN, d-na lector univ. dr. arh.
Veronica-Ileana MARIN și d-na conf. dr. arh. habil. Cerasella CRĂCIUN) cu reprezentanții
UNIVERSITĂȚII TEHNICE DE CONSTRUCȚII București cu privire la MASTERUL de
dezvoltare urbană și regională. Întâlnirea va avea loc în data de 8 mai a.c. la sediul RUR.
6.- Diverse.
- D-l. Președinte, prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a comunicat că adunarea CEUECTP va avea loc în perioada 11-12 mai a.c. la Madrid, întîlnire la care a fost invitat în mod
special, mai ales că este în aceeași perioadă cu Președinția Rotativă a României la CE. Domnia sa a
anunțat că nu poate să participe.
- D-l. urb. Liviu BĂILEȘTEANU a anunțat că în perioada 7-8 mai a.c. are loc la MDRAP
ședința responsabililor din domeniu din țările membre. A mai vorbit și despre fondurile alocate de
MDRAP primăriilor pentru întocmirea de PUG-uri.
- A fost prezentată o solicitare a unei absolvente USAMVB de de clarificare a unor
prevederi legate de dobândirea dreptului de semnătură. Se va întocmi răspunsul de către Comisia de
examinare și Comisia profesională prin consultarea cu d-na avocat care ne asigura asistența juridică.
Materialul conține peste două zeci de întrebări la care nu se va putea da un raspuns complet în
termenul legal de 30 zile, ținând cont și de zilele libere din această perioadă, ceea ce va impune în
primul rând motivarea întărzierii.
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- D-na arh. Anca-Ileana GINAVAR a întrebat de stadiul Protocolului ce trebuie încheiat cu
INA, întrucât ar trebui făcută referire la unele standarde ocupaționale din domeniu, urmând să ne
facă precizări. Tot domnia sa a vorbit despre stadiul elaborării la MDRAP a Legii geodezului și a
Legii geodezului în cadastru.
Ca urmare a acestei ședințe vor fi emise următoarele Hotărâri:
- Hotărâre privind validarea rezultatelor sesiunii de examinare în vederea dobândirii
dreptului de semnătură din data de 22.02 a.c.
- Hotărâre privind auditul intern.
- Hotărâre privind acceptarea cuantumului chiriei Biroului teritorial Cluj.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de miercuri 15 mai 2019, ora 14,30.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRIȘOR
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