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COMUNICATUL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI SUPERIOR AL
REGISTRULUI URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 14 OCTOMBRIE 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 Consiliului Superior. Prezența la ședință se prezintă în felul urmator:
Membri titulari:
MDRAP:
Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR- prezentă
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- absent
Dr. soc. Georgiana TOTH- prezentă
Arh. Adrian DAN- absent
-

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- absent motivat
-

AASJR:

Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- prezent
AASMR:
Nu există nominalizare încă din 2015
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Membri supleanti:
MDRAP: Drd. urb. Augustina STAN- absentă motivat
UAUIM: Conf. univ. dr. arh. Claudiu- Gheorghe RUNCEANU- absent motivat
AASJR: Arh. Daniela OLARU- absentă
APUR : Urb. Paul-Muresan IUGA- absent
AASMR: Nu există nominalizare încă din 2015
Sedința s-a desfășurat regulamentar. Au participat pe Skype Birourile teritoriale Iași, Cluj și
Timișoara.
Motivul principal al convocării ședinței extraordinare a fost alegerea viitorului sediu al
RUR, având în vedere faptul că actualul contract de închiriere expiră la 14 decembrie a.c., dată după
care clădirea intră în consolidare.
Înainte de constituirea actualului Consiliu Superior d-na director executiv arh. Liliana-Elza
PETRISOR a analizat un numar de 18 oferte. Dintre acestea, alături de d-l. Președinte prof. univ. dr.
arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU și d-na conf. univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU, care a
făcut o analiză comparativă a lor, au fost vizionate 8 și supuse unei analize comparative 5.. La
selecționarea lor s-a ținut cont de amplasament, căutându-se clădiri destinate birourilor și în
apropierea instituțiilor cu care colaboram frecvent, cu acces lesnicios la transport public, de
suprafața oferită spre închiriere, de compartimentare- astfel încât să nu necesite amenajări
importante, de dotările existente, de durata contractului, și, foarte important și nu pe ultimul plan,
de bugetul total necesar funcționării. De la ultima mutare de sediu, care a avut loc în 2007, prețurile
au crescut extraordinar de mult.
În urma analizei făcute, toți cei prezenți au votat pentru amplasamentul din Bd. N. Bălcescu
nr. 17 A. d-l. Președinte a promis că va propune un contract pentru o durată mai mare, aceasta
putând aduce și scăderea chiriei. Se va lucra la eficientizarea activității RUR, în principal a
Birourilor teritoriale, în vederea creșterii veniturilor instituției și a funcționării sustenabile a tuturor
sediilor RUR.. Este necesară stabilirea unei noi organigrame. În vederea mutării trebuie stabilit ce
se va face cu numărul mare de exemplare disponibile din publicația URBANISMUL- serie nouă,
existând mai multe propuneri (donat la facultăți, comercializat la deșeuri hartie).
S-a discutat despre 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 i-a predat
d-lui președinte materialul, la care acesta a făcut observații și l-a trimis spre completare, urmând ca până la
sfârșitul săptămânii să fie postat pe site în consultare.
A fost prezentată o adresă primită de la biroul teritorial Cluj- de la d-l arh. Elkan, reprezentantul
teritorial, referitoare la expertiza juridică, căruia d-l președinte i-a promis răspuns în decurs de o săptamână.
A fost anunțată demisia, începând cu data de 24 octombrie a.c., a d-nei casiere Georgeta IOAN. S-a
hotărât că nu va mai fi angajat casier și tarifele vor fi plătite doar prin ordin de plată sau prin mandat poștal.

D-na director executiv arh. Liliana-Elza PETRISOR a amintit că în ședința anterioară nu a
fost constituită și Comisia de cenzori. A propus păstrarea a două dintre membrele vechii comisii și
cooptarea unei noi membre, întrucât cea de a treia avea un program extrem de încărcat care o
împiedica să participe la ședințe.
A fost aprobată următoarea Comisie de cenzori:
- d-na expert contabil Viorica NICOLAE
- preşedinte
- d-na expert contabil Olivia-Petruța IVAS - membru
- d-na expert contabil Maria FLOREA
- membru
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Ca urmare a prezentei ședințe s-au emis următoarele hotărâri:
- desființarea postului de casier
- operaționalizare proceduri înscrise pe PCUe
- negocierea contractului și mutarea sediului în B-d. N. Bălcescu nr. 17A București
- constituirea și componența Comisiei de cenzori
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de joi 31 octombrie 2019, ora 15,30.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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