BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr.433 /21.09.2015

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest –
AUGUST - SEPTEMBRIE 2015
- În vederea monitorizării lucrărilor de amenajarea teritoriului și urbanism efectuate de specialiștii
atestati de către RUR și a achitării taxei de exercitarea dreptului de semnătură, s-a transmis, din
partea biroului teritorial, către toți membrii o scrisoare prin care s-a comunicat decizia Consiliului
Superior ca aceste date să fie transmise Secretariatului general din trei în trei luni. Totodată s-a
reamintit obligația specialistului coordonator al acestor lucrări de a achita tarifele de exercitarea
dreptului de semnătură și de a anexa documentației copia certificatului de atestare eliberat de RUR,
drept dovadă a capacității profesionale și aplicarea ștampilei. Aceste precizări s-au considerat
necesare având în vedere numeroasele cazuri în care, deși elaborează documentații de amenajarea
teritoriului și urbanism, specialiștii nu ștampilează lucrarea și cel mai probabil nu achită tariful de
exercitarea semnăturii. De asemenea, s-a specificat că, atât o activitate necomformă cu
regulamentul RUR, cât și netransmiterea datelor solicitate de biroul teritorial, intră în sfera
abaterilor disciplinare. În acest sens, propunem identificarea cazurilor de abateri disciplinare și
înaintarea lor către Comisia de Disciplină pentru soluționare lor. În urma solicitării biroului s-au
primit un număr de 58 tabele cu informațiile solicitate (numele specialistului, categoria de lucrari
pentru care este atestat de RUR, denumirea lucrării și localitatea, HCL sau aviz CTATU sau
specificarea că nu a elaborat lucrări în perioada respectivă).
- În contextul actual este cunoscut faptul că în primăriile multor comune există persoane
responsabile cu urbanismul care nu au pregătirea necesară și adesea nici continuitate la locul de
muncă. În unele cazuri, în urma unor discuții telefonice cu persoanele care au responsabilități în
domeniul urbanismului din cadrul primăriilor de comune, s-a constat ca există situații în care nu se
cunoaște existența și rolul RUR, dar nici care sunt specialișii care au dreptul să elaboreze
documentații de amenajarea teritoriului și urbanism, că aceștia trebuie să fie atestați, diferențiat pe
categorii de lucrări și că trebuie să atașeze documentațiilor dovada plății taxei de exercitare a
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dreptului de semnătură. Drept urmare, în cadrul biroului teritorial s-a elaborat o adresă către
primăriile de comune din teritoriul arondat, în care s-a amintit rolul RUR, direcții posibile de
colaborare conform Regulamentului de organizare și funcționare al RUR, obligațiile specialiștilor
cu drept de semnătură, înscriși în RUR, la depunerea documentațiilor spre avizare (în special
achitarea tarifului de exercitarea dreptului de semnătură), simbolurile aferente dreptului de
semnătură pe categorii de documentații, actualmente valabile și echivalența simbolurilor aferente
dreptului de semnătură dobândite în temeiul Regulamentului RUR din 2006 cu cele din 2010.
Propunem extinderea acestui demers.
- Ca urmare a solicitării primite de biroul teritorial din partea Consiliului Județean Maramureș
pentru nominalizarea unor specialiști cu drept de semnătură înscriși în RUR pentru Comisia
Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism,s-a transmis o adresă cu lista specialiștilor cu
competențele necesare, care pot face parte din comisia amintită precum și informația referitoare la
simbolurile aferente drepturilor de semnătură.
- La începutul lunii septembrie Dl. arh. Gheorghe Elkan, reprezentant teritorial și președintele
Comisiei Centrale de Disciplină a participat, la București, la ședința Comisiei Centrale de
Disciplină, organizată în scopul dezbaterii materialului prezentat Consiliului Superior în luna iunie
și stabilirii măsurilor imediate în cadrul noii comisii. Materialele și propunerile rezultate în urma
dezbaterilor se vor prezenta Consiliului Superior spre aprobare.
- În cadrul lunii august, Dl. Arh. Gheorghe Elkan, membru din partea RUR în Comisia Tehnică de
Amenajare a Teritoriului și de Urbanism al Consiliului Județean Cluj, a participat la ședința lunară.
- S-a reactualizat baza de date a specialiștilor cu drept de semnătură și a stagiarilor RUR, acestea
fiind transmise către Secretariatul central.
- Din cadrul biroului teritorial s-a răspuns solicitărilor, întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu)
legate de modalităţile de plată a tarifelor, a dobândirii dreptului de semnătură, înscrierea în stagiu,
etc.
- De asemenea, specialiștii cu drept de semnătură și stagiarii RUR au fost informați prin newsletter
de apariția ultimului număr al revistei ”Urbanismul-Serie nouă” – ”Cercetare în urbanism și
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amenajarea teritoriului”, noutățile legislative apărute, evenimentele, noutățile și modificările apărute
pe site-ul RUR.

Reprezentant teritorial

Şef birou teritorial

arh. Gheorghe ELKAN

dr. geograf Diana RETEŞAN
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