- Secretariat –
Nr. 947/10.12.2019
COMUNICATUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 28 NOIEMBRIE 2019.

Ședința Consiliului Superior s-a desfașurat la noul sediu al Registrului Urbaniștilor din
România, bd. N.Bălcescu nr. 17 A, sector 1.
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- prezent
Dr. soc. Georgiana TOTH- prezentă
Arh. Adrian DAN- absent
-

APUR:

Conf. univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU- absentă
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- prezent
AASMR:
Fără nominalizări.

1

Membri supleanti:

MDRAP: Drd. urb. Augustina STAN- prezentă
UAUIM: Conf. univ. dr. arh. Claudiu-Gheorghe RUNCEANU- prezent
AASJR: Arh. Daniela OLARU- nu a fost invitată
APUR : Urb. Paul-Muresan IUGA- nu a fost invitat
AASMR: Nu există nominalizări
Sedința s-a desfășurat regulamentar. Nu au putut participa pe Skype Birourile teritoriale
Iași, Cluj și Timișoara întrucât sediul nou nu are încă conexiune internet.
1.- Probleme curente ale activității R.U.R.
- d-l. Președinte prof. univ. dr. arh. Tiberiu - Constantin FLORESCU a prezentat celor prezenți
noul sediu RUR, care a fost apreciat în unanimitate ca fiind corespunzător din toate punctele de vedere
(locație, aspect, funcționalitate, etc.). Au fost discutate și următoarele transporturi cu exemplare din
publicația URBANISMUL- serie nouă și mobilier casat la UAUIM și arhivă la INCD URBAN INCERC.
- Procedura de atestare a arhitecţilor-şefi şi a specialiştilor care vor să participe la examenul
de ocupare a postului de arhitect-şef: proiectul revizuit, urmare a observațiilor primite, a fost
repostat pe site www.rur.ro în vederea consultării populației, în noua variantă, termenul de consultare
expirand pe data de 29 nov. a.c. Deja s-au primit comentarii. S-a discutat despre examen, despre organizarea
cursurilor de formare. S-a propus si aprobat ca examenul să se organizeze trimestrial, nu lunar și în caz de
necesitate să fie organizate sesiuni suplimentare. S-a discutat despre tariful de atestare, propunându-se
echivalența lui cu a celui de examinare pentru dobândirea dreptului de semnătură. S-a hotărât elaborarea unei
adrese de transmis către Consilii Județene, prin intermediul Birourilor Teritoriale, prin care să putem
cunoaște situația ocupării posturilor de arhitecți șefi (modul de ocupare/perioada, calificarea profesională a
ocupanților). După centralizarea de către Birouri Teritoriale a raspunsurilor primite, se va putea ști unde este
necesară organizarea cursurilor, numărul cursanților. Cursurile vor fi organizate de către Birouri Teritoriale,
acolo unde sunt cele mai multe cerințe. S-a precizat că este necesară, în vederea examenului, organizarea
unei comisii statutare.
La propunerea d-lui Președinte și cu aprobarea celor prezenți, s-a hotărât ca în primul semestru al
anului 2020, Consilul Superior sa facă deplasări la cele 3 birouri teritoriale unde se vor organiza ședințele
curente, se vor organiza și întâlniri cu specialiștii din zonă și vor fi cunoscute prioritățile de organizare a
examenului.
În incheierea subiectului, forma postata a procedurii revizuite, la care se vor introduce observațiile
primite a fost supusă aprobării. Membrii Consiliului Superior au votat in unanimitate documentul.
- A fost pusă din nou în discuție ORGANIGRAMA RUR, cei prezenți fiind rugați să facă propuneri
în vederea aprobării ei în viitoarea ședință.
- RUR a introdus la PCUe (prin d-na ing Anca URDA consilier și d-ra Adina-Elena CĂMUI)
procedura de înscriere la stagiul profesional pentru a da posibilitate candidaților să-și trimită dosarul în
format electronic în scopul evitării deplasării la Birourilor Teritoriale sau la sediul central.
- În continuarea lucrărilor, d-ra arh. Adina-Elena CĂMUI, secrtear Comisie Examinare, a prezentat
REZULTATUL ATESTĂRILOR ŞI EXAMINĂRILOR DIN ŞEDINŢA COMISIEI DE EXAMINARE DIN
DATA DE 28 NOIEMBRIE 2019
Validate în ședința C.S. RUR din 28 noiembrie 2019
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Candidaţi admişi / judeţ - simboluri acordate
Arhitecţi
1. Arhitect BORȘAN D. Roxana Maria – simbol E
2. Arhitect diplomat DASCĂL N. Nicolae – simboluri DZ1 E
3. Arhitect/Urbanist FLOROIU Șt. Iulia-Simona – simboluri DZ1 E
4. Arhitect diplomat IONESCU N. Mihai-Marian – simbol E
5. Arhitect IVANOV C.L. Dan-Ervin – simbol DZ2
6. Arhitect LUCA I. Cristina – simbol E
7. Arhitect diplomat MORAR I. Alin Ilie – simbol E
8. Arhitect diplomat MARIAN M. Gavril – simbol E1
9. Arhitect diplomat PĂLĂLĂU T. Loredana-Theodora – simboluri DZ1 E
10. Arhitect diplomat PÂRVULEȚ G. Mihai – simboluri DZ1 E
11. Arhitect diplomat POPOVICI F. Katalin Aletta – simboluri DZ1 G5
12. Arhitect PETRE-SPIRU N.E. Adrian – simboluri DZ1 E
13. Arhitect SĂPLĂCAN V. Radu – simboluri DZ1 E
14. Arhitect diplomat TEODORESCU H. Liviu Mihai – simbol E
Urbanişti
1. Urbanist DUMITRACHE G. Cătălin-Florin –simboluri DZ1 E
2. Urbanist NEAGU L. Veronica – simbol E
3. Urbanist SĂBĂU G. Andrei-Ștefan – simboluri DZ0 E
4. Urbanist ȘERBAN I. Iulia Ioana – simbol E
5. Urbanist UNGUREANU C. Ana Eliza – simboluri DZ0 E
Extindere drept de semnătură
1.Master urbanist COCHECI M.D. Radu Matei (Atestat cu A B D D3 DZ0 E în 2013 și 2015) – extindere
cu simbolurile C C1 F1 F4
2.Master urbanist MILEA N. Vasile (Atestat cu D3 E la 17.04.2019) – extindere cu simbolul DZ0
3.Urbanist diplomat MUREȘAN-IUGA D. Alina Gina (Atestată cu B C1 D D3 DZ1 E la 16.12.2010) –
extindere cu simbolurile DZ0 G5
Examinare
1. Inginer POP T. Monica – simboluri F4 G1
Candidați amânați
1.Arhitect diplomat RITI E.O. Oliver-Raul
2. Inginer POP T. Monica – simbol C1
Candidați respinși:
1.Arhitect COJOCARU H. Adrian-Ștefan
2.Inginer PÎRVAN I. Radu Paul

La următorii candidați, propunerile Comisiei de Examinare din sesiunea din 28 noiembrie
2019 au fost modificate și validate în ședința C.S. RUR din 28 noiembrie 2019 :

Nr.
crt.

1

2

Nume şi
prenume
candidat

Arhitect
diplomat
PĂLĂLĂU T.
LoredanaTheodora
Arhitect
diplomat
POPOVICI F.
Katalin Aletta

Rezultatul
atestărilor și
examinărilor
în urma
ședinței
Comisiei de
Examinare
B D D3 DZ0
DZ1 E

Rezultatul
atestărilor și
examinărilor
validate în
ședința CS
RUR

Motivarea modificărilor

DZ1 E

D3 DZ0 DZ1
G5

DZ1 G5

nu au fost întrunite condițiile de studii, conform
Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism,
art.15 alin.(2)
coroborat cu art.49
nu au fost întrunite condițiile de studii, conform
Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism,
art.15 alin.(2)
coroborat cu art.49
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Nr.
crt.

3

Nume şi
prenume
candidat

Arhitect
SĂPLĂCAN
V. Radu

Rezultatul
atestărilor și
examinărilor
în urma
ședinței
Comisiei de
Examinare
D3 DZ0 DZ1 E

Rezultatul
atestărilor și
examinărilor
validate în
ședința CS
RUR

Motivarea modificărilor

DZ1 E

nu au fost întrunite condițiile de studii, conform
Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism,
art.15 alin.(2)
coroborat cu art.49

Ca urmare a solicitărilor avute în timpul sesiunii de examinare, în special cu specialiști angajați în
administrația publică locală, au fost discuții legate de posibilitatea dobândirii dreptului de semnătură, în
perspectiva în care acești au portofoliu de lucrări din activitatea anterioară și si-ar dori intoarcerea în
activitatea privată. Problema importantă este problema stagiului. D-l presedinte FLORESCU și-a reluat
parerea, susținută și în alte ședințe, că ar fi nevoie de acreditarea firmelor care să formeze stagiarii din
domeniu. În prezent se constată o scădere accentuată a calității documentațiilor. De asemeni a fost ridicată și
problema înscrierii la stagiatură, unii solicitanți fiind angajați în administrație.

S-a hotărât ca următoarea ședință să aibă loc joi 19 dec. a.c. ora 15,30, la noul sediu, tema
ședinței fiind propunerea de buget RUR pentru 2020.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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