- Secretariat –
Nr. 438/06.06.2019

COMUNICATUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA, DIN DATA DE 29 MAI 2019.

Ședința Consiliului Superior, inițial programată în data de 15 mai a.c., cănd nu a putut avea
loc întrucît nu s-a întrunit cvorumul de min 7 membrii, fiind prezenți doar 4, după nenumărate
consultări ale membrilor, s-a desfașurat în ziua de 29 mai a.c., 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- prezentă
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- prezentă
- Din partea UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU- absent, 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 – absent motivat
- 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- neinvitat
- 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 motivat medical
- 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 discutat faptul că mandatul Consiliului Superior expiră pe 30 mai a.c. și întrucât
ședința s-a amânat cu 2 saptămâni, nu au putut fi solicitate nominalizările. S-a hotărât solicitarea lor
de urgență, în vederea constituirii Consiliului Superior și a Comisiei de examinare pentru un nou
mandat în ședința următoare, adică 26 iunie a.c.. Din această cauză și examenul pentru dobândirea
dreptului de semnătură se amână pentru luna iulie. S-a solicitat întocmirea unui tabel, care să
conțină date din ultimii 2 ani, privind data primirii nominalizării, perioada mandatului, persoanele
nominalizate.
- A fost prezentat și raportul Comisiei de cenzori care menționează faptul că activitatea
contabilității se desfășoară conform legislației în vigoare.
- În ceea ce privește protocolul cu INA, reprezentanții MDRAP în Consiliu au declarat ca nu
s-a mai discutat nimic în acest sens.
- A fost prezentată întâlnirea d-nelor Director executiv arh. Liliana-Elza PETRIȘOR și ec.
Luminița OPRESCU cu conducerea Ministerului Finanțelor Publice- Unitatea Centrală de
Armonizare pentru Auditul Public Intern. S-a stabilit ca vom încheia un parteneriat între cele 2
instituții publice în vederea asigurării auditului public intern gratuit.
- De la Biroul teritorial Cluj am primit noul contract de inchiriere pentru sediul biroului, cu
chiria marită, așa cum s-a stabilit încă din ședința lunii februarie a.c., stabilită acum la 550 Euro.
2.- Comisia de Examinare- contestație privind acordarea dreptului de semnătură în
șednța data de 22 martie a.c.
- În ceea ce privește contestația depusă de o arhitectă în urma examenului desfășurat în ziua
de 22 martie a.c., s-a hotărât respingerea solicitării, motivată de neîndeplinirea cerințelor legale de
studii, cf. Regulament RUR, hotărâre comunicată în scris specialistei.
3.– Răspunsul la solicitarea absolventei USAMVB privind clarificarea unor prevederi
legate de dobândirea dreptului de semnătură.
A fost expediat raspunsul.
4.- Procedura de atestare a arhitecţilor-şefi şi a specialiştilor care vor să participe la
examenul de ocupare a postului de arhitect-şef .
Materialul a fost transmis cabinetului de avocatură care asigură asistența juridică RUR, care
a făcut observații pe material, observații cu care d-ra dr. arh. Florentina IUGAN, cea care a întocmit
propunerea de procedură nu a fost de acord. În discuțiile din prezenta ședință s-au hotărât totuși
unele modificări/completări, pe care d-na dr. arh. Florentina IUGAN le va opera, va trimte textul
final in vederea postării lui pe site pentru consultare între 15 si 21 zile.
5.- Rezultatul intâlnirii RUR-UCTB privind recunoașterea Masterului Dezvoltare
urbană și regională- UCTB.
În ziua de 8 mai a.c., la sediul nostru a avut loc întâlnirea dintre reprezentanții UCTB,
reprezentați prin Decan, director program și alți 2 profesori (cond. Dr. ing. Viorel POPA, conf. dr.
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ing. Florian GĂMAN, prof. dr. ing. Oana LUCA și conf. dr. ing. Valentin ANTON, din partea RUR
de către conf. dr. arh. Cerasella CRACIUN și din secretariat, director executiv arh. Liliana Elza
PETRISOR și consiliere arh Adina CĂMUI și ing. Anca URDA. Ca urmare a discuțiilor s-a
constituit grupul de lucru care va lucra la acest obiectiv. S-au facut următoarele propuneri: prof. dr.
arh. Radu RADOSLAV, propus și ca președinte, conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, conf. dr.
arh. Andrei Traian LUNCAN (care a refuzat), prof. dr. arh. habil. Adrian IANCU, urb. Liviu
BAILEȘTEANU (care de asemenea a refuzat), lector dr. urb. Matei COCHECI și lector univ. dr.
urb. Sebastian GUȚĂ. Grupul se va constitui și iși va face programul și orarul acțiunii.
6.- Diverse.
- A fost prezentată o scrisoare a unui specialist cu drept de semnătură cu care avem o
corespondență bogată și care întreabă dacă funcționarii publici care au drept de semnătură RUR
trebuie sa predea stampila pe perioada deținerii funcției. Răspunsul este ca HOTĂRÎREA 101/2001
nu conține această prevedere.
- A fost prezentată întrebarea unui specialist cu drept de semnătură care a întocmit o
documentație PUD pentru care a fost plătit la acea dată tariful de exercitare a dreptului de
semnătură. Documentația a fost depusă, a obținut numai avizul preliminar de la circulație, apoi a
fost abandonată în 2017 și se pune intrebarea dacă mai platește din nou tariful la reluarea
documentației. Răspunsul este ca fiind vorba de un nou contract, un nou numar de proiect, chiar
dacă este vorba de același amplasament, coordonator și beneficiar, tariful trebuie achitat.
Ca urmare a discuțiilor din prezenta ședință se vor emite hotărâri referitoare la:
- solicitarea nominalizărilor pentru Consiliul Superior și pentru Comisia de examinare
- constituire grup de lucru pentru recunoaștere Master dezvoltare urbană și regională
- organizare concurs angajare jurist consult
- hotărâre respingere contestatie privind examen drept semnătură din 22 martie a.c.
- aprobare finala ”Procedura de atestare a arhitecţilor-şefi şi a specialiştilor care vor să
participe la examenul de ocupare a postului de arhitect-şef” în vederea postării pe site pentru
consultare publică.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de miercuri 26 iunie 2019, ora 14,30.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIȘOR
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