- Secretariat –
Nr. 701/30.09.2019
COMUNICATUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 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 vechiului Consiliu Superior, precum și cei nominalizați să facă parte din noul
consiliu. Prezența la ședință a noilor nominalizați se prezintă în felul urmator:
Membri titulari:
MDRAP:
Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR- prezentă
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- prezent
Dr. soc. Georgiana TOTH- prezentă
Arh. Adrian DAN- a transmis un e-mail în care comunică că întrucât nu este de acord cu nominalizarea nu
participă
-

APUR:

Conf. univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU- prezentă
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- prezent
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU- prezent
Prof. univ. em. dr. arh. Alexandru- Gabriel SANDU - prezent
Conf. univ. dr. urb. Andreea NECȘULESCU- absentă, motivată medical
OAR:
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezentă
Arh. Bogdan Traian BOGOESCU- prezent
-

AASJR:

Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- absent, plecat din țară
AASMR:
Nu există nominalizare încă din 2015

Membri supleanti:
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MDRAP: Drd. urb. Augustina STAN- prezentă
UAUIM: Conf. univ. dr. arh. Claudiu- Gheorghe RUNCEANU- prezent
AASJR: Arh. Daniela OLARU- prezentă
APUR : Urb. Paul-Muresan IUGA- prezent
AASMR: Nu există nominalizare încă din 2015
Sedința s-a desfășurat regulamentar. Au participat pe Skype Birourile teritoriale Iași, Cluj și
Timișoara.
In deschiderea ședinței membrii Consiliului Superior au fost informați de către d-na director
executiv arh. Liliana-Elza PETRIȘOR asupra faptului că, până la această dată, ședințele Consiliului
Superior au fost înregistrate și transmise Skype la Birourile Teritoriale și a cerut permisiunea să se
procedeze în continuare în acest mod. Toți cei prezenți au fost de acord. Pentru început au fost
prezentați cei 3 membrii noi desemnați de către MDRAP pentru noul consiliu.
Singurul punct al ordinii de zi a constat în constituirea noului Consiliu Superior și stabilirea
comisiilor și a Președinților acestora (de examinare, profesională, de disciplină). pe baza
nominalizărilor primite, în conf. cu prevederile art. 6 alin. (2), art. 7(2) Art. 10 (1-7) din
Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România,
precum și Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de
amenajare a teritoriului și de urbanism- Art. 31 (3), aprobate prin Hotărârea nr. 101/2010 a
Consiliului Superior al RUR, precum și prezentarea câtorva probleme de extremă urgență care
necesită soluționare rapidă.
1.- Probleme curente ale activității R.U.R.
Înaintea constituirii noului consiliu, d-l. Președinte prof. univ. em. dr. arh. Alexandru- Gabriel
SANDU a prezentat două probleme urgentete de la ultima ședință (care a avut loc în data de 17
aprilie a.c.) :
1. Ca urmare a Scrisorii de punere în întârziere- Încălcarea nr. 2018/2393, transmisă de
către CE prin care se atrage atenția mai multor instituții românești cu privire la deficiențe legate de
implementarea Directivei 2006/123/CE, RUR trebuie să se înroleze și să-și configureze procedurile
operaționale proprii prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe- www.pcue.ro) administrat de
către Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR). Potrivit actelor europene, RUR este
autoritate competentă și este deja înrolată în PCUe. În îndeplinirea celor stabilite, În cadrul RUR,
un grup constituit din d-l. prof. univ. em. dr. arh. Alexandru- Gabriel SANDU, împreună cu d-na consilier
ing. Anca URDA, din cadrul secretariatului RUR și d-l Iulian NĂSTASĂ- Responsabil cu Protecția
Datelor cu Caracter Personal (D.P.O.), cu concursul PCUe (cu care colaborăm în acest sens de mai
mult timp) lucrează la o procedură de transmitere electronică (ele putând fi depuse în continuare și
în format fizic) a dosarelor depuse în vederea dobândirii dreptului de semnătură, în acest fel
trecându-se la operaționalizarea procedurilor. După întocmirea documentului, acesta va fi discutat și
în Comisia de examinare precum și cu birourile teritoriale.
2. Proprietarul spațiului în care ne desfășurăm în prezent activitatea, la demersurile noastre
privind mutarea sediului (la notificarea lor că din 1 oct. a.c. demarează pentru timp de un an
reabilitarea clădirii), ne-a trimis o nouă NOTIFICARE prin care ne anunță putem rămâne în clădire
până la expirarea contractului, adica 14 decembrie a.c.
- În continuare domnul Președinte a vorbit despre activitatea consiliului din ultimul mandat
(rapoartele de activitate fiind transmise incă din mai, cand se așteptau nominalizările), în special
despre neîmpliniri. Astfel, a vorbit despre cele 2 regulamente aprobate prin Hotărârea nr. 101/2010
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a Consiliului Superior al RUR la modificarea cărora se lucrează de câțiva ani și nu exista încă forma
finală, nu s-a făcut pași în organizarea formării profesionale a specialiștilor din domeniu, la
Procedura de atestare a arhitecţilor-şefi şi a specialiştilor care vor să participe la examenul de
ocupare a postului de arhitect-şef, care trebuia postată pe site în vederea consultării inca din luna
aprilie a.c. Domnia sa a menționat faptul că dacă la începutul funcționării RUR-ului exista mai
multă disponibilitate pentru lucrul în echipă în cadrul Consiliului Superior, în ultimii ani echilibrul
s-a deteriorat, unii depun eforturi mari și obțin rezultate restrânse. Domnia sa s-a implicat în
elaborarea multor documente, și, deși nu a fost refuzat direct când a cerut ajutor, nu s-a implicat
nimeni. Este de menționat d-na conf. dr. urb. Andreea NECȘULESCU care s-a implicat foarte
mult în intreaga activitate, raspunzând cu conștiinciozitate de fiecare dată. O altă nereușită este
incapacitatea de a stabili o relație continuă cu administrația publică locală. D-l Președinte amintește
lipsa cooperării între acțiuni, mai ales lipsa perseverenței în finalizarea acțiunilor (cca 70% dintre
acțiuni nu au fost finalizate). O problema o constituie lipsa personalului angajat la secretariat.
Acțiunile sunt de directivare și de implicare, în care se implică foarte puțini, sunt necesari activiștii.
Dacă la începutul activității RUR se sprijinea mult pe activism, acum acesta nu mai există. Este
prezentă o lipsă de inițiativă de acțiune, (d-na Ginavar completează că activitățile trebuie continuate
de aparatul propriu), se constată o lipsă de răspuns la solicitările cetățenilor, lipsa posibilității de
întocmire a unei expertize, lipsa posibilității realizării unei cercetări în domeniul formării
profesioniștilor (absolut necesară evaluării calității documentației în raport cu dreptul de semnătură
aplicat) precum și dificultățile în accesul în profesie, în afirmarea și perfecționarea tinerilor
urbaniști.
D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a mulțumit d-lui prof. univ. em. dr. arh. AlexandruGabriel SANDU pentru întreaga implicare în activitatea conducerii RUR, încă de la înființare din
2004. Domnia sa a arătat că instituția a obținut și rezultate foarte bune, afirmându-se în coordonarea
domeniului. În continuare a arătat că acum perioada activismului este depășită, este de actualitate
noua paradigmă a profesionalismului, a implicării responsabile, eficienței manageriale și nu se mai
practică sistemul ca unul singur să facă de toate, unul se implică în prea multe, alții de loc. Este
necesară o formă de organizare nouă, eficientă, adecvată. D-l. prof. SANDU își manifestă dorința ca
prin Regulamentul de organizare și funcționare a RUR să fie precizat rolul Consiliului Superior.
D-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU consideră că relația cu celelalte entități
care fac parte din Consiliul Superior (MDRAP, OAR, administrația publică locală) este deosebit de
importantă. Domnia sa a precizat că Procedura de atestare a arhitecţilor-şefi şi a specialiştilor care
vor să participe la examenul de ocupare a postului de arhitect-şef, trebuie predată urgent
secretariatului pentru a fi postată pe site, pentru consultare publică.
Vechiul consiliu și-a încheiat activitatea.
D-l. prof. SANDU a mulțumit membrilor Consiliului Superior pentru activitate,
secretariatului RUR și birourilor teritoriale pentru efort și a salutat pe noii veniți în consiliu.
S-a trecut la partea a doua a ședinței, adică la constituirea Consiliului Superior, conform
Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România,
precum și Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de
amenajare a teritoriului și de urbanism- Art. 31 (3), aprobate prin Hotărârea nr. 101/2010 a
Consiliului Superior al RUR.
D-na director executiv arh. Liliana-Elza PETRISOR a dat citire nominalizărilor primite
pentru componența Consiliului Superior și a Comisiei de examinare, care sunt:
Pentru Consiliul Superior:
Membri titulari:
MDRAP:
Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU
Dr. soc. Georgiana TOTH
Arh. Adrian DAN
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-

APUR:

Conf. univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU
Prof. univ. em. dr. arh. Alexandru- Gabriel SANDU
Conf. univ. dr. urb. Andreea NECȘULESCU
OAR:
Dr. arh. Florentina IUGAN
Arh. Bogdan Traian BOGOESCU
-

AASJR:

Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI
AASMR:
Nu există nominalizare încă din 2015
Membri supleanti:
MDRAP: Drd. urb. Augustina STAN
UAUIM: Conf. univ. dr. arh. Claudiu- Gheorghe RUNCEANU
AASJR: Arh. Daniela OLARU
APUR : Urb. Paul-Muresan IUGA
AASMR: Nu există nominalizare încă din 2015
Conform regulamentului, S-a trecut la alegerea Președintelui. Sunt propuși, d-na Conf. univ. dr. arh.
Simona- Elena MUNTEANU, d-l. Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Dr. arh. Florentina IUGAN,
D-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU. Rând pe rând și-au aratat indisponibilitatea (dna MUNTEANU- e presedinte APUR și timpul nu-i permite, d-l. PASCARIU are următorii doi ani
foarte încărcați, refuză propunerea și d-na IUGAN, singurul care a acceptă, deși este conștient că
este foarte ocupat, este d-l FLORESCU). S-a trecut la vot deschis și d-l FLORESCU a fost ales în
unanimitate Președinte RUR. Domnia sa a mulțumit celor prezenți și a propus-o pe d-na Dr. arh.
Florentina IUGAN Președinte delegat. Propunerea a fost votată în unanimitate. Cele două comisii urmează să
se constitie la propunerea președinților lor.

Pentru Comisia de examinare s-au primit următoarele nominalizari:
MDRAP
Drd. Arh. Anca GINAVAR - titular
Arh. Adrian DAN - titular
Dr. Soc. Georgiana TOTH – supleant
UAUIM
Prof. dr. Arh. Georgica MITRACHE- titular
Conf. dr. Arh. Claudiu-Gheorghe RUCEANU titular
Conf. Dr. arh. Cristina ENACHE- supleant
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RUR
Prof. Dr. Arh. Radu RADOSLAV - titular
Arh. Claudiu SALANȚĂ - titular
Conf.univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI – supleant
Conform regulamentului, RUR a propus cei 2 membrii titulari și supleantul precum și
Președintele- d-l. Urb. Liviu BĂILEȘTEANU și Președinte delegat- d-l. Conf. univ. dr. arh.
Gabriel PASCARIU, care au fost votați în unanimitate, prin vor direct.
Membrii Consiliului Superior au propus și votat în unanimitate Președintele Comisiei de
disciplina, pe d-na. Conf. univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU și președintele Comisiei
profesionale, pe d-na conf. dr. arh. Angelica STAN.
D-l Prof. univ. em. dr. arh. Alexandru- Gabriel SANDU a propus și înființarea unei Comisii organizatorice.
Se vor emite următoarele Hotărâri ca urmare a prezentei ședințe:
- de aprobare a activității fostului Consiliu Superior;
- de constituire a noului Consiliu Superior;
- de constituire a celor tre comisii (de examinare, profesională, de disciplină);
- de aprobare a mutării sediului;
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de joi 31 octombrie 2019, ora 14,30.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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