Regulament de organizare şi funcţionare (ROF) a Comisiei de Examinare
în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament este elaborat de Registrul Urbaniştilor din România, denumit în
continuare RUR, prin grija Comisiei de Examinare, denumită în continuare Comisia şi se
aprobă prin Hotărâre a Consiliului Superior RUR, denumit în continuare CS-RUR, conform
prevederilor art. 7 (4), pct. 4 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea RUR,
publicat în MO, partea I, nr. 577 din 13.08.2010.
Art. 2. Comisia este o structură a RUR, instituită în vederea atestării sau examinării privind
dobândirea dreptului de semnătură, conform prevederilor art. 31 (1) din Regulamentul privind
dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism, publicat în MO, partea I, nr. 577 din 13.08.2010.
Art. 3. Comisia are următoarele atribuţii:
(a) Evaluează în vederea atestării, dosarele candidaţilor în vederea dobândirii dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism în cazul
arhitecţilor şi urbaniştilor.
(b) Examinează şi evaluează dosarele candidaţilor în vederea dobândirii dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism în cazul
specialiştilor din domenii conexe, alţii decât arhitecţii şi urbaniştii.
(c) Organizează activitatea de evaluare, examinare şi interviurile în vederea dobândirii
dreptului de semnătură în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(d) Stabileşte sistemul şi baremele de punctare, precum şi punctajul minim necesar pentru
promovarea examenului.
(e) Propune CS-RUR acordarea dreptului de semnătură pentru documentaţii de amenajare
a teritoriului şi de urbanism, candidaţilor care au fost evaluaţi, examinaţi şi
intervievaţi, în condiţiile prezentului regulament şi în conformitate cu prevederile
Regulamentul RUR privind dobândirea dreptului de semnătură.
(f) Monitorizează aplicarea şi respectarea Regulamentului privind dobândirea dreptului
de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
(g) Asigură şi gestionează împreună cu Secretariatul RUR, evidenţa specialiştilor cu drept
de semnătură în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.
(h) Asigură prin grija secretariatului comisiei, publicarea pe pagina de Internet a RUR, a
informaţiilor de interes general privitoare la modul de dobândire a dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
Art. 4. În exercitarea activităţii sale, Comisia este sprijinită de Secretariatul Comisiei şi
colaborează cu Birourile Teritoriale ale RUR.
Art. 5. În evaluarea dosarelor şi examinarea candidaţilor care solicită acordarea dreptului de
semnătură, care au fost înscrişi ca stagiari, Comisia colaborează cu Subcomisia Profesională
pentru Monitorizarea Stagiaturii.
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CAPITOLUL II. ORGANIZAREA COMISIEI
Art. 6. Comisia este organizată în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul
privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
de urbanism.
Art. 7. (1) Comisia este formată din 7 membri titulari şi 4 membri supleanţi. (2) Comisia este
condusă de un preşedinte şi de un preşedinte delegat.
Art. 8. Componenţa Comisiei este stabilită astfel: preşedintele şi preşedintele delegat sunt
numiţi de CS-RUR. Ceilalţi membri titulari şi supleanţi sunt numiţi de către CS-RUR, de
către autoritatea publică centrală care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismul şi de către Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti.
Fiecare numeşte câte 2 membri titulari şi 1 membru supleant.
Art. 9. Membrii Comisiei trebuie să fie specialişti cu drept de semnătură, cu o vechime în
profesie de minimum 10 ani.
Art. 10. (1) Mandatul comisiei este de 2 ani şi va fi exercitat de la data emiterii actului de
constituire a Comisiei până la data expirării duratei acestuia. (2) Mandatul unui membru al
Comisiei încetează în următoarele situaţii:
(a) pierderea calităţii de membru RUR,
(b) renunţarea deliberată la calitatea avută în cadrul Comisiei,
(c) apariţia unei situaţii de incompatibilitate,
(d) săvârşirea unei fapte care contravine Codului Deontologic al RUR, sau care constituie
o abatere disciplinară sancţionată de către Comisia de Disciplină a RUR.
Art. 11. Secretariatul Comisiei este asigurat de un reprezentat al Secretariatului RUR,
desemnat de către CS-RUR. Atribuţiile Secretariatului sunt următoarele:
(a) primirea dosarelor candidaţilor pentru dobândirea dreptului de semnătură şi
verificarea conţinutului acestor dosare în raport cu cerinţele stabilite prin prezentul
regulament,
(b) primirea dosarelor depuse la Birourile Teritoriale RUR,
(c) înscrierea candidaţilor pentru atestare şi examinare în vederea dobândirii dreptului de
semnătură
(d) pregătirea documentelor necesare bunei desfăşurări a şedinţelor Comisiei,
(e) întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor Comisiei,
(f) întocmirea comunicatelor către CS-RUR,
(g) înregistrarea contestaţiilor cu privire la înscrierea candidaţilor, rezultatele evaluărilor
sau desfăşurarea examenului,
(h) comunicarea către candidaţii înscrişi, a rezultatelor evaluării dosarului, interviului şi
examinării.
Art. 12. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
(a) Conduce şedinţele Comisiei
(b) Reprezintă Comisia în CS-RUR
(c) Propune data pentru organizarea atestării sau examinării candidaţilor
(d) Propune întâlniri de lucru membrilor Comisiei
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(e) Urmăreşte şi verifică activitatea Secretariatului Comisiei, întocmirea proceselor
verbale ale şedinţelor Comisiei, comunicarea principalelor informaţii privind procesul
de atestare şi examinare
(f) Deleagă atribuţii membrilor Comisiei.
Art. 13. În cazul absenţei sau indisponibilităţii Preşedintelui, atribuţiile menţionate la art. 12
(a) – (e), sunt preluate de către Preşedintele delegat.
CAPITOLUL III. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI
Art. 14. Comisia de examinare se întruneşte trimestrial sau mai des, în funcţie de solicitările
de dobândire a dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism.
Art. 15. Pentru desfăşurarea şedinţelor comisiei, este obligatorie prezenţa a minimum 4
membri, din care minim 2 titulari. Este obligatorie prezenţa Preşedintelui Comisiei, sau în
lipsa acestuia a Preşedintelui Delegat.
Art. 16. Comisia de examinare stabileşte data atestării sau desfăşurării examenului, după caz,
şi o anunţă public, împreună cu:
(a) calendarul, modul de desfăşurare, precum şi sistemul de punctare;
(b) conţinutul dosarului de înscriere;
(c) lista reglementărilor legale în vigoare în domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului;
(d) tematica şi bibliografia.
Art. 17. În vederea atestării şi examinării, Comisia desfăşoară următoarele activităţi:
(a) Studiază şi evaluează conţinutul dosarului depus de către candidat. Membrii Comisiei
care evaluează conţinutul dosarelor exprimă un punct de vedere verbal sau scris, care
este consemnat de către secretariatul Comisiei în procesul verbal de şedinţă. În cazul
în care dosarul este necorespunzător, candidatul va fi respins sau amânat, după caz în
scopul completării sau refacerii dosarului.
(b) Evaluează în vederea atestării conţinutul dosarului, portofoliul de lucrări al
candidatului precum şi rezultatul interviului. Rezultatul evaluării este consemnat în
procesul verbal al şedinţei.
(c) Stabileşte în vederea examinării sistemul şi baremele de punctare, precum şi
punctajul minim necesar pentru promovare. Acestea sunt precizate în Anexa nr. 5 la
prezentul regulament şi sunt aprobate de CS-RUR. Punctajul fiecărui candidat
examinat se decide în plenul Comisiei şi se consemnează în procesul verbal al
şedinţei.
(d) Urmăreşte consemnarea de către secretariatul Comisiei a rezultatelor evaluării
dosarelor, ale interviului şi examinării, în procesul verbal al şedinţei. Procesul verbal
al şedinţei se semnează de către toţi membrii prezenţi ai Comisiei şi se înregistrează
în Registrul de procese verbale al Comisiei.
(e) Întocmeşte, prin grija secretariatului lista cu propunerile de dobândire a dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în
vederea aprobării ei de către CS-RUR.
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(f) Analizează contestaţiile depuse în termenul legal, cu privire la înscrierea
candidaţilor, rezultatele evaluărilor sau desfăşurarea examenului şi propune CS-RUR
răspunsuri posibile.
Art. 18. Şedinţele Comisiei, pentru dobândirea dreptului de semnătură pot fi programate şi în
oraşele sedii ale Birourilor Teritoriale RUR, în funcţie de numărul de solicitări.
Art. 19. La examenul pentru obţinerea dreptului de semnătură pentru specialişti din domenii
conexe urbanismului, pot fi invitaţi să participe, cu titlul de observator fără drept de vot, câte
un reprezentant al asociaţiilor profesionale de specialitate cu care RUR are stabilit un protocol
de colaborare.
Art. 20. Rezultatele şedinţelor Comisiei sunt publicate pe pagina de Internet a RUR, prin grija
secretariatului Comisie în termenul legal stabilit.
CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 21. Data organizării şedinţei Comisiei în vederea atestării sau examinării este anunţată pe
pagina de Internet a RUR, cu cel puţin 15 zile înainte, conform prevederilor art. 32 din
Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură.
Art. 22. Membrii Comisiei vor fi anunţaţi prin grija secretariatului, cu cel puţin 10 zile înainte
de data de desfăşurare a întrunirii.
Art. 23. Hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate în cadrul
şedinţei de atestare şi examinare.
Art. 24. Registrul de procese verbale al Comisiei de examinare este ţinut de către
Secretariatul RUR.
Art. 25. Membrii Comisiei nu au dreptul de a emite recomandări în vederea dobândirii
dreptului de semnătură.
Art. 26. Dosarele candidaţilor se pot depune şi la Birourile Teritoriale RUR, care le vor
înainta către Comisie, însoţite de punctul de vedere al acestora cu privire la conformitatea
conţinutului dosarului (conform cerinţe Anexa 1), prin grija secretariatului Comisiei.
Depunerea dosarelor la Birourile Teritoriale se poate face conform arondării teritoriale
stabilite de CS-RUR, după cum urmează:
(a) La Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est având sediul în municipiul
Iaşi, candidaţii din judeţele Iaşi, Vaslui, Bacău, Neamţ, Suceava, Botoşani precum şi
din judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea.
(b) La Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest având sediul în municipiul
Timişoara, candidaţii din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş precum şi
din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea.
(c) La Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, având sediul în municipiul
Cluj-Napoca, candidaţii din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu
Mare, Sălaj precum şi din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu.
Candidaţii din judeţele din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia (judeţele Prahova,
Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa), precum şi cei cu domiciliul în
municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov vor depune dosarele numai la sediul central al
Registrului Urbaniştilor din România, din Bucureşti.
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Art. 27. În vederea atestării candidaţilor pentru dobândirea dreptului de semnătură în
conformitate cu prevederile art. 27 (1), în afară de evaluarea dosarului candidatului pe baza
recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare, a experienţei profesionale cuprinsă în curriculum
vitae şi a portofoliului de lucrări, va fi programată şi participarea la un interviu în cadrul
Comisiei pentru verificarea cunoaşterii la zi, de către candidat, a reglementărilor şi politicilor
din domeniu.
Art. 28. Candidaţii care provin din administraţie trebuie să demonstreze experienţa
profesională prin lucrări de amenajarea teritoriului sau urbanism la a căror întocmire au
participat anterior ocupării postului de funcţionar public. Experienţa profesională se poate
demonstra şi prin referate de expertiză asupra unor documentaţii de amenajarea teritoriului şi
urbanism întocmite în cadrul sarcinilor de serviciu.
Art. 29. După validarea rezultatelor atestării sau examenului de către Consiliul Superior al
Registrului Urbaniştilor din România, specialiştii care au primit drept de semnătură pot ridica
ştampila şi certificatele în max. 6 luni, după care eliberarea acestora se poate face numai cu
aprobarea scrisă a Consiliul Superior, în concordanţă cu prevederile Art. 27.-(1) b din
Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în MO, partea I, nr. 577 din 13.08.2010.
Art. 30. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa CS-RUR din data de 12.01.2012 şi
poate fi modificat sau completat la propunerea CS-RUR.
Art. 31. Anexele 1-5 sunt parte integrantă a prezentului regulament.

ANEXE LA REGULAMENT
Anexa 1: Conţinutul dosarului de înscriere pentru dobândirea dreptului de semnătură
Anexa 2: Model recomandare
Anexa 3: Model cerere tip
Anexa 4: Model CV european
Anexa 5: Sistem şi baremuri de punctare pentru examinare
* Anexele 1, 2, 3 şi 4 pot fi descărcate de la butonul Info atestare/examinare

Anexa 5: Sistem şi baremuri de punctare pentru examinare
Art. 1. Examinarea candidaţilor în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform prevederilor art. 34 din
Regulamentul RUR, cuprinde 3 probe, ponderate după cum urmează:
(a) 40% pentru conţinutul dosarului de înscriere, inclusiv al portofoliului de lucrări;
(b) 30% pentru examinarea cunoştinţelor privind reglementările în domeniul amenajării
teritoriului şi al urbanismului;
(c) 30% pentru interviu.
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Art. 2. Punctajul acordat fiecărei probe este un scor (parţial) între 0 şi 10. Punctajul rezultat
prin însumarea ponderată a evaluărilor la cele 3 probe este de asemenea un scor între 0 şi 10.
Pentru dobândirea dreptului de semnătură este necesar ca scorul parţial obţinut de candidat
pentru fiecare probă în parte să fie de minim 5, iar scorul totul de minim 6.
Art. 3. Scorul total reprezintă media ponderată a scorurilor parţiale ale celor 3 probe. Pentru
fiecare probă, scorul parţial se obţine ca medie aritmetică a notelor acordate de toţi membri
prezenţi ai Comisiei. Notele acordate de către aceştia vor fi note întregi.
Art. 4. În vederea notării, membri Comisiei vor lua în considerare următoarele criterii: nivelul
de pregătire şi specializare în domeniu, importanţa şi amploarea lucrărilor elaborate, relevanţa
activităţilor ştiinţifice şi de cercetare, nivelul de cunoaşterea a reglementărilor în domeniu,
capacitatea de interpretare a unor situaţii concrete de dezvoltare spaţială.
Art. 5. Calcularea scorului pentru prima probă – evaluarea conţinutului dosarului se face în
conformitate cu grilele de mai jos:
Grilă pentru candidaţii cu vechime în domeniu de minim 6 ani*
Nr.
Componente ale dosarului depus de candidat
crt.
1. CV care să cuprindă descrierea în detaliu a pregătirii şi
activităţii profesionale (n1)
2. Activitatea practică (portofoliul de lucrări) (n2)
3. Activitatea ştiinţifică (listă studii elaborate, cărţi, articole
de specialitate publicate) (n3)
Scor final

Punctaj
maxim
10

Pondere
criteriu (%)
30%

10
10

50%
20%

n1x0,3+n2x0,5+n3x0,2

Grilă pentru candidaţii cu vechime în domeniu sub 6 ani*
Nr.
Componente ale dosarului depus de candidat
crt.
1. CV care să cuprindă descrierea în detaliu a pregătirii şi
activităţii profesionale (n1)
2. Activitatea practică (portofoliul de lucrări) (n2)
3. Activitatea ştiinţifică (listă studii elaborate, cărţi, articole
de specialitate publicate) (n3)
4. Raportul de evaluare a desfăşurării stagiului (n4)
Scor final

Punctaj
maxim
10

Pondere
criteriu (%)
30%

10
10

30%
20%

10
20%
n1x0,3+n2x0,3+n3x0,2+n4x0,2

Grilă pentru candidaţii din administraţie (arhitecţi şefi)*
Nr.
Componente ale dosarului depus de candidat
Punctaj
Pondere
crt.
maxim
criteriu (%)
1. CV care să cuprindă descrierea în detaliu a pregătirii şi
10
30%
activităţii profesionale (n1)
2. Raportul de activitate care atestă experienţa specifică
10
50%
privitoare la analiza, evaluarea, avizarea, coordonarea unor
documentaţii de amenajarea teritoriului şi /sau urbanism (n2)
3. Activitatea practică (portofoliul de lucrări) (n3)
10
10%
4. Activitatea ştiinţifică (listă studii elaborate, cărţi, articole
10
10%
de specialitate publicate) (n4)
Scor final
n1x0,3+n2x0,5+n3x0,1+n4x0,1
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*Notă: elemente precum titluri oficiale de calificare, documente care atestă pregătirea
profesională, certificare de absolvire ale unor programe de specializare, achitarea tarifului de
examinare, recomandări sunt documente obligatorii, care nu se punctează; lipsa lor conduce la
respingerea sau amânarea evaluării dosarului.
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