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EVALUARE PERSONAL ANGAJAT RUR IN VEDEREA OPTIMIZARII
ACTIVITATII SI A REDUCERII CHELTUILILOR
Puncte tari
(Strenths):
- Hotararea
101/2010 cu
cele 2
regulamente
bine intocmite
- componenta
Consiliului
Superior
- numar mare
de specialisti
cu drept de
semnatura
inregistrati
- personalul
bine pregatit,
competent,
documentat,
amabil
- experienta
dobandita prin
functionarea
din 2005
- regulamente
proprii de
functionare
bine intocmite,
- datele se afla
postate pe site,
actualizate la
zi
- imagine de
marca
puternica
- sediul este
ultracentral

ANALIZA SWOT -

Slabiciuni (Weaknesses):
- incarcare prea mare la
secretariatul general si lipsa
personalului
- lipsa dotarilor necesare,
imbatranirea echipamentelor si
imposibilitatea inlocuirii lor
datorita legislatiei impuse
institutiilor publice
- in conf. cu ATRIBUTIILE
BIROURILOR
TERITORIALE ALE RUR
sunt carente in activitatea lor
(incluzand si coordonatorii
regionali, cu exceptia celei de
la Craiova, care chiar are o
activitate sustinuta si bogata) in
ceea ce priveste
responsabilitatile 1
- promovare institutionala
insuficienta
- nerespectarea programului de
lucru de catre toti salariatii, fie
la sediul central, fie la birouri
teritoriale
- dificultatea unor angajati de a
se adapta lucrului in echipa, in
salturi, de a avea spirit de
initiativa, de a avea atitudine
proactiva
- nivelul de salarizare acelasi
din nov. 2008

Oportunitati
(Opportunities):
- imaginea institutiei
- necesitatea
formarii profesionale
a arhitectilor sefi
- necesitatea
organizarii corpului
de experti tehnici
extrajudiciari in
domeniu

Amenintari (Threats):
- incasarile din ce in ce
mai reduse
- criza economica
- legislatie deficitara in
domeniu
- schimbarea frecventa
si haotica a contabilitatii
institutiilor publice
- costurile operationale
sunt in crestere
- pretul chiriilor a
crescut
- activitate insuficienta a
Comisiei de cenzori,
care desi au fost
solicitati lunar, vin de 2
ori/an si nu par a fi prea
la curent cu
contabilitatea
Institutiilor Publice.
Sunt platiti lunar.
- activitate redusa a
Inspectorului HR, care
vine de 2 ori/an,
elaboreaza documente
superficiale, platit lunar
- imposibilitatea
controlului strict al
achitarii tarifului de
exercitare a dreptului de
semnatura
- limitele impuse
institutiilor publice
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“- sa asigure reprezentarea Registrului Urbaniştilor din România în relaţiile cu autorităţile
administraţiei publice judeţene şi locale, cu organizaţiile profesionale (Ordinul Arhitecţilor din
România, Uniunea Arhitecţilor din România, Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România,
Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România, Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Municipii din
România, etc.) şi alţi factori interesaţi (Inspectoratele Teritoriale în Construcţii, Comisiile Zonale
de Monumente şi Situri Istorice, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului, Camerele de Comerţ şi
Industrie, serviciile deconcentrate ale autorităţilor publice, autorităţi judecătoreşti, instanţe etc.);
- sa coordoneze şi sprijine activitatea comisiilor teritoriale profesionale şi de disciplină;
- Biroul teritorial sa informeze periodic Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România
privind prestaţia personalului angajat şi activitatea urbaniştilor.
- sa constituie şi gestioneze baza de date a specialiştilor atestaţi cu drept de semnătură şi sa poata
confirma la cererea celor interesaţi, palmaresul specialistului în cauză;
- sa constituie şi gestioneze baza de date cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism aprobate;
- sa colaboreze cu Arhitecţii-şefi precum şi cu structurile de specialitate ale consiliilor judeţene şi
ale primăriilor de municipii, oraşe şi comune cu privire la activitatea profesională a specialiştilor,
la lista documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism elaborate, la înregistrarea plăţii
tarifelor de exercitare a dreptului de semnătură pe categorii de documentaţii şi la selectarea celor
mai reprezentative documentaţii elaborate, în vederea participării la expoziţii de nivel regional şi
naţional;
- bazele de date sa fie alcătuite la nivelul regiunii de dezvoltare iar structurarea informaţiilor si
coordonate de către secretariatul Registrului Urbaniştilor din România”.
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STRATEGIA SI PROGRAMUL DE MASURI
Obiectiv
Cresterea nivelului
finantarii

Cresterea eficientei
activitatii

O mai buna
mediatizare

Masuri
- Urmarirea achitarii tarifelor - birourile teritoriale
- Organizarea cursurilor de formare profesionala a arhitectilor sefi
- Organizarea atribuirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in domeniu
- Angajare personal competent la nivel de secretariat
- Infiintare birouri teritoriale in zonele deficitare, dupa intocmirea unei
analize de necesitate
- Intocmirea unui audit economic, cu masuri de eficientizare
- Propuneri de legislatie specifica platite pe obiect, nu la ora si pe persoane
implicate
- ROF cu masuri disciplinare (intarzieri, nerespectarea sarcinilor de
serviciu)
- Masuri de stimulare financiara a personalului cu initiativa
- Implicarea specialistilor RUR in elaborarea unui nou cadru legislativ
alaturi de institutiile administratiei publice centrale
- Angajarea comisiei de cenzori si inspectorului HR pe baza de contract pe
lucrare
- Implicarea entitatilor constituente ale Consiliului Superior - APUR,
AASJ, ASM
Arh. Liliana Elza Petrisor
Director Executiv RUR
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