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COMUNICATUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2019.

Ședința Consiliului Superior s-a desfașurat la sediul 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- absent
AASMR:
Fără nominalizări.
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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.
- Organigrama RUR nu a putut fi prezentată întrucât nu a fost transmisă propunerea de modificare și
completare a celei prezentate în luna octombrie a.c.
- Referitor la contestațiile privind dreptul de semnătură acodat în ŞEDINŢA COMISIEI DE
EXAMINARE DIN DATA DE 28 NOIEMBRIE 2019, membrii Consiliului Superior au hotărât în
unanimitate petenților li s-a comunicat că au fost solutionate pozitiv fiind initiată o notă referitoare la

motivarea deciziei și urmând ca după adoptarea acesteia prin Hotarâre a Consiliului Superior, să le
fie transmisă și comunicarea oficială.
- Întrucât d-na dr. arh. Angelica STAN a declarat că nu are timpul necesar să indeplinească
funcția de Președinte al Comisiei profesionale, a fost propusă, propunere aprobată în unanimitate,
să îndeplinească această funcți d-na conf. dr. arh. Cristina ENACHE.
- D-ra Dr. arh. Florentina IUGAN a făcut o prezentare a întâlnirii cu specialiștii urbaniști și
administrația publică din Bistrița-Năsăud, referitor la domeniu. Printre cei prezenți se aflau multe persoane
interesate de aplicarea Procedurii de atestare a arhitecţilor-şefi şi a specialiştilor care vor să participe

la examenul de ocupare a postului de arhitect-şef și de absolvirea cursului de formare, așa ca este
foarte posibil să organizăm pentru început cursuri acolo, administrația publică locală oferindu-și tot
sprijinul. Dr. arh. Florentina IUGAN a promis că va prezenta propunerea referitoare la acest subiect.
- A fost prezentată centralizarea răspunsurilor primite la adresa RUR nr. 928/5.12.2019, prin care
solicitam situația arhitecților sefi, trimisă birourilor teritoriale în vederea transmiterii în toate
judetele arondate acestora. Acest demers a fost făcut în intenția de a cunoaște situația arhitecților
șefi, modul in care sunt angajați, pe perioada determinată sau nedeterminată, posturile libere,
studiile absolvite, totul în vederea stabilirii necesitatea organizarii examenelor de atestare a lor, a
cursurilor de formare a acestora, zona în care sunt prioritare, etc.Singurii care au înțeles întru totul
și de la început ce se solicită au fost angajații Biroului Teritorial Iași, care au transmis tabelele
centralizate pe județe și bine întocmite, de la județele arondate. De la Cluj am primit direct de la
fiecare UAT, fiind necesară retransmiterea datelor de către noi spre Cluj. Cum ar fi fost daca toate
cele 3222 UAT-uri ne-ar fi raspus direct? Abia în ziua ședinței- 19 decembrie am primit
răspunsurile de la Timișoara și Cluj, dar incomplete. Termenul de raspuns a expirat de mult, multe
nu au raspuns, este și cazul celor arondate la biroul central (în special județele din sudul țării).
Materialul întocmit a fost apreciat, de altfel a fost cerut și de reprezentanții ministerului în consiliu.
Asa cum și-a propus și a anuntat in sedintele anterioare privitor la actiunile RUR pe 2020,
D-l Presedinte intentioneaza organizarea a câte unei sedințe de CS la sediul fiecarui birou teritorial,
urmată de o întânire cu specialiștii locali, incepand cu luna martie, luna în care se propune deplasare
la Iași. Vom face o evaluare financiară pentru a fi prevazute cheltuielile în buget.
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- D-na arh. Liliana-Elza PETRIȘOR, director executiv, a anunțat că a fost eliberat sediul vechi la
termenul fixat, mutatul încheindu-se cu transferarea arhivei.

Urmare a acestei ședințe se va emite hotărâre referitoare la alegerea Președintei Comisiei
profesionale.
S-a hotărât ca următoarea ședință să aibă loc joi 16 ianuarie 2020 la ora 15,30, la noul
sediu, tema principală a ședinței fiind propunerea de buget RUR pentru 2020.
Cu prilejul Anului Nou 2019, Consiliul Superior urează tuturor specialiştilor cu drept de
semnătură acordat de către Registrul Urbaniştilor din România, colegilor din celelalte organizaţii
profesionale, conducerii şi direcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice, precum şi structurilor asociative ale administraţiei publice locale, un an nou
bun, cu realizări şi multe bucurii.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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