Regulament privind Recunoașterea programelor de LICENŢĂ ŞI MASTER
de către Registrul Urbaniștilor din România în vederea acordării dreptului de
semnătură

Art. 1 Prezentul Regulament privind recunoașterea programelor de LICENŢĂ ŞI MASTER de
către Registrul Urbaniștilor din România în vederea acordării dreptului de semnătură este elaborat
în conformitate cu Hotărârea nr. 404/2006 din 29/03/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 319 din 10/04/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, cu
Legea Educaţiei Naţionale publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
Platforma privind formarea în domeniul planificării spațiale a Consiliului European al
Urbaniștilor, cu Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile
de amenajare a teritoriului şi urbanism şi cu Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România publicate în Monitorul Oficial, partea I, nr. 577 din
13.08.2010.

Art. 2 Registrul Urbaniștilor din România (RUR) recunoaște în vederea acordării dreptului de
semnătura numai programe de studii de licență sau masterat acreditate pentru unitatea de
învăţământ respectivă, conform legii, în cadrul domeniului de studii de licență sau de masterat
corespunzător.

Art. 3 (1) Scopul programelor de licență și masterat servește dezvoltării capabilității de
identificare și înțelegere a problemelor care se impun în planificarea spaţială urbană şi teritorială,
în organizarea şi configurarea spaţiului, la nivelul formaţiei de bază (licenţă) sau la nivelul de
aprofundare – specializare (masterat).
(2) Programele de masterat se pot adresa şi disciplinelor şi profesiunilor conexe planificării
spaţiale.
(3) Programele de master recunoscute în vederea acordării dreptului de semnătură pot fi:
MASTER DOMENIU URBANISM
MASTER DE URBANISM ÎN ALT DOMENIU
(4) Programele de master cu problematică de urbanism și programele de master de urbanism în alt
domeniu nu pot fi recunoscute pentru acordarea dreptului de semnătură decât pentru elaborarea de
părți din documentații, respectiv pentru categoriile G și F.
(5) Programele vor trebui să dovedească existența unei abordări multidisciplinare (diferenţiate pe
cele două niveluri) a aspectelor fizice, sociale, culturale, economice, ecologice și politice ale
teritoriului, metodele fiind analiza, sinteza, creația și compoziția, gestiunea și administrarea
spațială, prin dezvoltarea aprofundării acestora în raport cu particularitatea programului de studii
și cu scara teritorială respectivă.
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(6) Programele vor trebui să dovedească existența competențelor referitoare la dezvoltarea
capabilității de identificare și înțelegere a problemelor care se impun în planificarea spaţială urbană
şi teritorială, în organizarea şi configurarea spaţiului- conform supliment diplomă
Calificări și cunoaștere referitor la:
• Contextul spaţial de natură economică, socială şi de mediu necesar procesului decizional ;
• Structura politică şi juridică care constituie cadrul procesului decizional ;
• Capacitatea de a iniţia şi implementa planuri şi politici ;
• Competenţe analitice, de proiectare şi de comunicare în vederea argumentării alegerilor
inclusiv punerea în practică a cunoştinţelor rezultate din cercetări;
• Provocările de natură etică, inclusiv nevoia unor abordări incluzive şi a învăţării reflexive;
• Capacitatea de a colabora şi de a lucra în echipă.

Art. 4 (1) Programele de licență și masterat trebuie să dovedească susținerea interdisciplinarității,
prin intercondiționare tematică și organizare, asociind cercetarea și mediile academice și
profesionale într-un cadru științific orientat spre problematica programului de studiu; la nivelul
programelor de masterat interdisciplinaritatea trebuie să fie evidentă în planul metodologic.
(2) Nu pot fi acceptate programele de studii de masterat în domeniul urbanism cu tematică generală
de urbanism; doar programele de master de urbanism în alt domeniu pot avea tematică generală de
urbanism.
(3) Programul de master va dovedi dezvoltarea capacității de lucru în echipă cu alți profesioniști
sau cu grupuri interesate punând accent pe dezvoltarea capacităţii de negociere argumentată și pe
acomodarea cu sistemul de planificare participativă.
(4) O pondere majoritară în cadrul curriculei programelor de masterat trebuie acordată
disciplinelor de aprofundare (obligatorii) și celor de sinteză; ponderea acestora va fi de minim 4 în
cazul celor de aprofundare și minim 2 în cazul celor de sinteză.
(5) în cazul în care se consideră necesar, pentru apropierea unora dintre studenţi (care provin din
formaţii în care nu a existat o minimă informaţie în domeniul planificării spaţiale) se pot prevede
suplimentar, în categoria disciplinelor cu caracter general, discipline de suport urbanistic (evaluate
cu maximum 10 credite).
(6) Stagiul de practică profesională este obligatoriu, ponderea acestuia fiind de minim 56 ore
(7) Programele de masterat vor folosi sistemul de credite transferabile şi vor necesita obţinerea a
120 ECTS, repartizate pe 3 semestre a câte 30 de ECTS şi un ultim semestru aferent pregătirii
disertaţiei de masterat ce va avea echivalentul a 30 de ECTS (implicând cercetare, activităţi de
formare adiacente şi redactarea disertaţiei).
(8) Problemele incluse în planul de învăţământ ale masteratului vor putea fi :
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a) pentru MASTER DOMENIU URBANISM
discipline de specialitate (cu pondere de ~70%)
discipline cu caracter general (cu pondere de ~20%)
discipline complementare (cu pondere de ~10%)
c) pentru MASTER DE URBANISM ÎN ALT DOMENIU
discipline de specialitate (cu pondere de ~50%)
discipline cu caracter general (cu pondere de ~20%)
discipline complementare (cu pondere de ~30%)
(9) Absolvenţii programelor de studii de master trebuie să dovedească dobândirea de competenţe
și abilităţi pentru abordare teoretică, cercetare și creaţie practică; în acest sens este necesară
asigurarea în cadrul curriculei a unei evidente ponderi echilibrate a celor trei tipuri de activitate,
tematicile cursurilor și proiectelor practice trebuind adaptate la modul de practicare a urbanismului
în România și în alte ţări ale Uniunii Europene (UE); în curriculă trebuie să se reflecte implicarea
studenților în activitatea de cercetare a departamentului respectiv (minimum 2 credite în
programele de master)
(10) Programele de licenţă vor folosi sistemul de credite transferabile şi vor necesita obţinerea a
240 ECTS (repartizate pe 8 semestre a câte 30 ECTS) la care se adaugă 10 credite pentru lucrarea
de licenţă (de diplomă) orientativ, disciplinele care vor constitui obiect de studiu în cadrul acestor
programe vor avea caracter introductiv în domeniu (10% corespunzător la 24 credite) de formaţie
fundamentată (40% corespunzător la 96 credite) de formaţie specializată pe competenţa
specializată acordată în final de diplomă (40% corespunzător la 96 credite) şi complementar (10%
corespunzător la 24 credite); se recomandă a se avea în vedere opţionalitatea studenţilor pentru o
parte a disciplinelor de formare specializată (cca 30% din cuprinsul acestora) şi pentru cele de
formare complementară.

Art. 5 (1) Studiile universitare de licență trebuie să asigure, în sensul competenţelor rezultate:
a) cunoaşterea și înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi
ale
ariei de specializare, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională;
b) utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de
concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului;
c) dezvoltarea de abilități pentru aplicarea unor principii şi metode de bază în rezolvarea
de probleme / situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată;
d) utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea,
meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii;
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e) elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în
domeniu.
(2) Absolvenţii programelor de studii de licență în urbanism trebuie să dovedească dobândirea de
competenţe și abilităţi pentru abordare teoretică, cercetare și creaţie practică; în acest sens este
necesară asigurarea în cadrul curriculei a unei evidente ponderi echilibrate a celor trei tipuri de
activitate, tematicile cursurilor și proiectelor practice trebuind adaptate la modul de practicare a
urbanismului în România și în alte ţări ale Uniunii Europene (UE); în curriculă trebuie să se reflecte
implicarea studenților în activitatea de cercetare a departamentului respectiv (minimum 2 credite
în programele de licenţă)

Art. 6 Conform Cartei Europene a Urbaniștilor elaborate de către Consiliul European al
Urbaniștilor (ECTP-CEU), în formarea de planificare spaţială, curricula trebuie să cuprindă
discipline care să acopere minim următoarele aspecte: înțelegerea mediului, teorie și metodologie,
cadrul instituțional, tehnici și practici profesionale și materii de specialitate, și să permită:
a) acoperirea și tratarea diferitelor scări spațiale și diferitelor orizonturi de timp, implicate de
planificarea spațială în concordanţă cu încadrarea tematică a programului;
b) asigurarea relaționării diverselor medii de viață și a contextelor acestora: urban, rural,
dezvoltat sau în curs de dezvoltare în concordanţă cu particularitatea tematică a programului;
c) evaluarea și încorporarea celor mai noi tehnici și practici profesionale privind studierea
dezvoltării urbane și teritoriale;
d) cuprinderea și parcurgerea de studii academice cât și dobândirea de experiență prin
practica profesională directă;
e) asigurarea studiului problematicii tematice în ansamblul întregului domeniu al dezvoltării
și planificării spațiale, incluzând și contribuția altor discipline;
f) includerea unui minim de subiecte de studiu pe care Consiliul le definește periodic ca fiind
necesare pentru a asigura calitatea și nivelul minim al pregătirii profesionale a urbaniștilor.

Ghidul ECTP- CEU identifică următoarele competențe profesionale:
1: Raţionamentul proceselor de planificare
2: Sisteme socio-economice
Competenţa de bază 3: Mediul construit
4: Sisteme de mediu
Competenţa de bază 5: Tehnici de planificare spaţială
Competenţa de bază 6: Instrumente de planificare spaţială
Competenţa de bază 7: „Rezultatele” planificării spaţiale
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Competenţa de bază 8: Cercetare independentă

Art. 7 Programele de studii de licenţă se termină prin susţinerea unei lucrări – proiect cu un
conţinut în limitele curriculei, însoţit de prezentarea unui memoriu justificativ, iar programele de
studii de masterat se termină prin susţinerea publică a unei disertaţii care, împreună cu un proiect
demonstrativ, trebuie să certifice asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale care
corespund calificării universitare estimate şi o bună capacitate de tratare a unei problematici
complexe.

Art. 8 (1) Pentru programele de licență în domeniul urbanism și master în domeniul urbanism
minim 50% cadrele didactice care dețin posturi de titulari de disciplină trebuie să fie specialiști cu
drept de semnătură RUR.
(2) Pentru programele de master cu problematică în urbanism și master de urbanism în alte
domenii minim 25% din cadrele didactice trebuie să fie specialiști cu drept de semnătură RUR.

Art. 9 (1) Recunoașterea de către Registrul Urbaniştilor din România (RUR), în vederea obținerii
dreptului de semnătură, a programelor de licență organizate în România, se realizează la solicitarea
instituției organizatoare a programului de formație respectiv prin depunerea unui dosar care va
cuprinde:
a) o descriere generală (intenție, sursă și mod de recrutare a studenților, organizare a
programului de activitate, organizare și conținut al examenului de diplomă, organizarea
stagiului de practică și cercetării;
b) curricula (cu o succintă analiză de ponderi);
c) cadrele didactice pe specialități cu precizarea titlurilor și vechimii;
d) pentru programele de licență - lista subiectelor de diplomă iar pentru programele de
masterat lista subiectelor de disertație, la ultima promoție;
e) o copie-specimen de diplomă cu specificarea competențelor acordate.
(2) Se pot recunoaște și punctual programe de master în vederea dobândirii dreptului de semnătură,
pe bază de cerere individuală depusă de către candidați persoane fizice absolvenți ai respectivelor
programe
(3) Recunoașterea punctuală a programelor de master pe bază de cerere individuală nu conferă
recunoaștere instituțională a programului respectiv.

Art. 10 (1) Programele de licență sau masterat efectuate în afara țării se recunosc individual, pe
aceleași repere de conținut, la solicitarea celui interesat prin depunerea unui dosar (independent de
cererea de obținere a dreptului de semnătura) cuprinzând următoarea documentație:
a) curricula;
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b) lista competențelor acordate;
c) prezentarea examenului de finalizare;
d) copie de pe diploma de calificare acordată.
(2) Recunoașterea se poate realiza doar după prezentarea documentelor de studii recunoscute și
echivalate de CNRED
(3) În situația în care recunoașterea este solicitată de instituția organizatoare, se aplică aceeași
procedură și aceleași tarife ca în cazul programelor organizate în România.

Art. 11 Examinarea dosarului pentru programele de licență sau masterat organizate în România,
se completează printr-un raport de observare întocmit de un delegat al Consiliului Registrului
Urbaniştilor din România (RUR) asupra unei sesiuni de diplome, respectiv disertații.

Art. 12 (1) În cazul programelor de licență sau masterat organizate în România, recunoașterea
este condiționată de îndeplinirea condițiilor și de confirmarea raportului de observare; examinarea
se finalizează în minim 6 săptămâni de la depunerea dosarului și la maxim 2 săptămâni de la vizita
de observare.
(2) Examinarea se poate încheia cu acceptare prelabilă (până la realizarea Raportului de observare),
acceptare, amânare cu recomandări sau respingere.

Art. 13 (1) Solicitarea este examinată în cadrul Comisiei profesionale de către un grup de lucru
numit de către Consiliu la propunerea președintelui Comisiei.
(2) Rezoluția propusă de către grupul de lucru este prezentată Consiliului Superior al Registrului
Urbaniştilor din România (RUR), transferându-se ulterior într-o hotărâre a acestuia.
(3) Grupul de lucru este format din 4 membri: trei vor fi propuși de Președinte Comisiei
Profesionale și unul va fi propus de Președintele Comisiei de Examinare RUR.
(4) Activitatea prestată de membrii Grupului de lucru este remunerată pe bază de decont justificativ
cu numărul de ore alocate fiecărei activități.

Art. 14 Programul acceptat se trece pe lista programelor de licență sau masterat recunoscute de
către Registrul Urbaniştilor din România (RUR), precizându-se instituția organizatoare, perioada
de funcționare, data acceptării, dreptul de semnătură care poate fi obținut în baza recunoașterii
programului.

Art. 15 (1) Reconfirmarea recunoașterii programului de studiu se face la 5 ani, la solicitarea
comisiei profesionale, pe baza unei informări asupra situației la zi, din partea instituției
organizatoare; comisia va putea solicita și alte documente lămuritoare.
(2) Instituția organizatoare va depune la dosar și planurile de învățământ pentru promoția care va
absolvi programul de master în anul universitar de dinainte de împlinirea termenului de 5 ani
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(3) Schimbarea caracteristicilor programului acceptat impune solicitarea reconfirmării
recunoașterii.
(4) Schimbările caracteristicilor programului acceptat care impun reconfirmarea înainte de
termenul de 5 ani presupun: modificarea a mai mult de 30% din planul de învățământ, sau a
titularilor cursurilor la mai mult de 30% din materii
(5) În situația în care Grupul de Lucru identifică ca au fost schimbate caracteristicile programului
recunoscut anterior, instituția solicitantă va fi informată în scris și se va percepe un nou tarif de
recunoaștere program de licență sau masterat.

Art. 16 (1) Tariful pentru realizarea procedurii de recunoaştere se fixează anual prin decizia
Consiliului Superior.
(2) Suplimentar față de acest tarif de recunoastere, institutia organizatoare va suporta integral
cheltuielile aferente vizitei pentru întocmirea Raportului de observare (cost deplasare și cazare))
(3) Tariful se aplică pentru evaluarea dosarului aferent unui singur program de studii o singură
dată
(4) În cazul solicitării de completări acestea pot fi depuse în maxim 3 luni de la transmiterea
răspunsului către solicitant, fără perceperea unui alt tarif.
(5) În cazul respingerii dosarului, la redepunerea unui nou dosar, procedura de evaluare se reia
integral, fapt pentru care se percepe un nou tarif pentru procedura de evaluare dosar.
(6) În cazul depunerii de dosare simultan pentru mai multe programe de studii ale aceleiași
universități, tariful pentru procedura de evaluare aferent fiecărui program beneficiază de o reducere
de 20%.
(7) Pentru reconfirmarea recunoașterii programului de studiu se percepe tarif de analiză dosar de
30% per program din tariful pentru procedura de recunoaștere stabilit în acel an.
(8) La reconfirmarea unui program de studiu, dacă schimbarea caracteristicilor programului
impune reluarea procedurii de recunoaștere, în această situație se aplică tariful integral pentru
procedura de recunoaștere
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