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EDITORIAL
„ As an artificial world, the city should be so in the best sense: made by art,
shaped for human purposes.”
Kevin Lynch

arh. Mircea GRIGOROVSCHI
Biroul Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
Nord-Est

Aşa cum sublinia în introducerea „The European Charter on Participatory
Democracy in Spatial Planning Processes”, Luc-Emile BOUCHE-FLORIN,
Preşedintele onorific al ECTP-CEU şi preşedinte al Grupului de lucru privind
Democraţia participativă,
„Fiecare acţiune de planificare este la bază un act cultural, fiecare
acţiune de planificare are un impact asupra calităţii vieţii, planificarea
spaţială fiind relevantă pentru asigurarea accesului la serviciile esenţiale şi la
exercitarea drepturilor.
Democraţia participativă trebuie integrată în procesele de planificare
ca o componentă esenţială a unei democraţii avansate şi sănătoase.
Implicarea indivizilor şi comunităţilor în definirea spaţiilor în care îşi trăiesc
viaţa este imperios necesară.”

Buletinul informativ editat de Registrul Urbaniştilor din România doreşte
să vină în întâmpinarea nevoii de informare atât a specialiştilor, cât şi a publicului
larg asupra problemelor şi priorităţilor din domeniul planificării spaţiale şi
amenajării teritoriului prin diseminarea informaţiilor utile, a concluziilor
Consiliului Uniunii Europene privind dezvoltarea teritorială şi urbană şi a
hotărârilor Consiliului Superior RUR.
Publicaţia îşi propune să asigure prin acest format un cadru de dialog
profesioniştilor din domeniu şi un cadru de informare cât mai transparentă
cu privire la activitatea organizaţiei.
Registrul Urbaniştilor din România doreşte ca Buletinul informativ să fie un
mijloc eficace de cunoaştere prin informare promptă, obiectivă privind starea
actuală şi evoluţia planificării spaţiale în România.
Un deziderat al apariţiei acestui Buletin este ca paginile sale să ilustreze
exemple de bună practică, reuşitele din domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului.
Prin acest prim număr colectivul de redacţie lansează o invitaţie către toţi
actorii urbani implicaţi în planificarea spaţială să împărtăşească experienţă, idei,
succese.
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REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

Registrul Urbaniştilor din România (R.U.R.) cu sediul central în Bucureşti este
înfiinţat ca instituţie publică, autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral
din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Superior al
Registrului Urbaniştilor din România nr. 101 din 29.07.2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile
de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea
şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România (M.O. nr. 577/13.08.2010).
Preocuparea continuă a Registrului Urbaniştilor din România este
administrarea dreptului de semnătură, certificarea întocmirii documentaţiilor de către
specialişti atestaţi şi garantarea calităţii documentaţiilor de urbanism sau amenajare
a teritoriului.
Activitatea specifică domeniului este reglementată prin prevederile art. 38 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Registrul Urbaniştilor din România are următoarea structură organizatorică:
- Preşedinte
- Consiliu Superior
- Comisii de specialitate:
- Comisia profesională
- Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură

Componenţa Comisiei de Examinare
- Preşedinte - Urb. Liviu BĂILEŞTEANU
- Preşedinte delegat - Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU
MLPDA
Drd. Arh. Anca GINAVAR - titular
Dr. Soc. Georgiana TOTH – supleant
UAUIM
Prof. dr. Arh. Georgică MITRACHE- titular
Conf. dr. Arh. Claudiu-Gheorghe RUNCEANU titular
Conf. Dr. arh. Cristina ENACHE- supleant
RUR
Prof. Dr. Arh. Radu RADOSLAV - titular
Arh. Claudiu SALANŢĂ - titular
Conf.univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI – supleant
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Componenţa Comisiei de Atestare arhitecţi-şefi
- Preşedinte - Urb. Liviu BĂILEŞTEANU
- Preşedinte delegat - Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU
MLPDA
Drd. Arh. Anca GINAVAR - titular
Dr. Soc. Georgiana TOTH – supleant
UAUIM
Prof. dr. Arh. Georgică MITRACHE- titular
Conf. dr. Arh. Claudiu-Gheorghe RUNCEANU titular
Conf. Dr. arh. Cristina ENACHE- supleant
RUR
Prof. Dr. Arh. Radu RADOSLAV - titular
Arh. Claudiu SALANŢĂ - titular
Conf.univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI – supleant

Componenţa Comisiei de Disciplină
Preşedintele Comisiei de Disciplină: Dr. Arh. Florentina IUGAN
Regiunea 1 Sud
Urb. Augustina STAN – membru titular, vicepreşedinte al Comisiei de
Disciplină
Arh. Andreea Ioana ALUCHI – membru supleant
Regiunea 2 Nord-Est
Arh. Mihai TULBURE – membru titular
Arh. Ignis Nejla DUVAGI – membru supleant
Regiunea 3 Vest
Urb. Carmen Iuliana FALNIŢĂ – membru titular
Arh. Doriana Gabriela BALOGH – membru supleant
Regiunea 4 Nord-Vest
Arh. Laura Ioana BAURDA – membru titular
Arh. Adriana RAUS - membru supleant

Componenţa Comisiei de Cenzori
- d-na expert contabil Carmen Mihaela DARSTARU - Preşedinte
- d-na expert contabil Alina TUDUSCIUC
- membru
- d-na economist Diana MATEESCU
- membru
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Consiliul Superior este organul de conducere al Registrului Urbaniştilor din
Romania şi este alcătuit din 13 membri titulari şi 6 membri supleanţi, desemnaţi
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Asociaţia
Profesională a Urbaniştilor din România, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” Bucureşti, Asociaţia Arhitecţilor-Şefi de Judeţe, Asociaţia Arhitecţilor-Şefi
de Municipii şi Ordinul Arhitecţilor din România.

Consiliul Superior
Membri titulari:
- MLPDA: Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR
Urb. Liviu BĂILEŞTEANU
Dr. soc. Georgiana TOTH
Drd. urb. Augustina STAN
- APUR:

Conf. univ. dr. arh. Simona - Elena MUNTEANU
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU

- UAUIM: Prof. univ. dr. arh. Tiberiu - Constantin FLORESCU
Conf. univ. dr. arh. Claudiu Gheorghe RUNCEANU
Conf. univ. dr. urb. Andreea NECŞULESCU
- OAR:

Dr. arh. Florentina IUGAN
Arh. Bogdan Traian BOGOESCU

- AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI
- AASMR: Membri supleanţi:
MLPDA: Drd. urb. Augustina STAN
UAUIM: Conf. univ. dr. arh. Cristina ENACHE
AASJR: Arh. Daniela OLARU
APUR : Urb. Paul MUREŞAN IUGA
AASMR: Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Consiliul Superior a înfiinţat comisii de
specialitate cu caracter permanent. În activitatea desfăşurată, comisiile adoptă
decizii, iar secretariatul este asigurat de către compartimentul Secretariat Comisii.

Birouri teritoriale
În conformitate cu prevederile legale, Consiliul Superior al Registrului
Urbaniştilor din România a hotărât înfiinţarea la 01.04.2009 a trei birouri
teritoriale organizate pe structura regiunilor de dezvoltare, cu scopul de a
susţine activitatea profesională a specialiştilor cu drept de semnătură şi de a
sprijini administraţia publică locală în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului:
Biroul teritorial Bucureşti - Sediu central
Biroul Teritorial Nord-Est;
Biroul Teritorial Nord-Vest;
Biroul Teritorial Vest;
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Tarife
Tarifele ce se achită în contul Registrului Urbaniştilor din România sunt:
- tariful de atestare sau examinare în vederea dobândirii dreptului de
semnătură;
- tariful de înscriere în Registru;
- tariful privind exercitarea dreptului de semnătură aplicat pe categorii de
documentaţii şi suprafaţa teritoriului studiat.
ANEXA nr. 1 la HOTARAREA nr. 195 din 14 aprilie 2016
Achitarea tarifului se face de către coordonatorul documentaţiei de
amenajare a teritoriului sau de urbanism, după caz, la data înregistrării acesteia la
autoritatea administraţiei publice locale care avizează şi aprobă documentaţia.
Pe documentul de achitare a tarifului privind exercitarea dreptului de semnătură
se vor consemna datele complete de recunoaştere a documentaţiei, precum şi
numele coordonatorului.
Această obligaţie se referă la toate tipurile de documentaţie, indiferent
dacă sunt realizate în birouri individuale sau în cadrul unor firme.
Coordonarea elaborării documentaţiei sau a unor părţi de documentaţii
implică asumarea responsabilităţii specialistului cu drept de semnătură în ceea
ce priveşte calitatea documentaţiei prin aplicarea şi respectarea reglementărilor
legale referitoare la procesul de planificare sau după caz proiectare, conţinutul
documentaţiei şi susţinerea acesteia.
Neachitarea tarifelor privind exercitarea dreptului de semnătură este
sancţionată de către Registrul Urbaniştilor din România cu suspendarea pentru
o perioadă de 6—36 luni a dreptului de semnătură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism.
Coordonarea elaborării documentaţiilor
de amenajarea teritoriului
- simbol «A» planul de amenajare a teritoriului naţional;
- simbol «B» planurile de amenajare a teritoriului judetean, planurile de
amenajare a teritoriului regional, planurile de amenajare a teritoriului
interjudeţean şi planurile de amenajare a teritoriului frontalier;
- simbol «C» planurile de amenajare a teritoriului interorăşenesc sau
intercomunal;
- simbol «C1» planurile de amenajare a teritoriului metropolitan şi
planurile de amenajare a teritoriului periurban al principalelor municipii şi oraşe.
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Coordonarea elaborării documentaţiilor de urbanism
- simbol «D» planurile urbanistice generale de municipii împreună cu
regulamentele locale aferente acestora (P.U.G.+R.L.U.);
- simbol «D3» planurile urbanistice generale de oraşe şi comune împreună
cu regulamentele locale aferente acestora (P.U.G.+R.L.U.);
- simbol «Dz0» planurile urbanistice zonale împreună cu regulamentele
locale aferente acestora (P.U.Z.+R.L.U.);
- simbol «Dz1» planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale de
urbanism aferente pentru parcelări de locuinţe şi alte funcţii asociate acestora
(P.U.Z.+R.L.U.);
- simbol «Dz2» planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale de
urbanism aferente care au drept subiect o parcelare nouă pentru realizarea în
exclusivitate de locuinţe, cu maximum 20 parcele, nu mai mari de 1.000 m2
fiecare (P.U.Z.+R.L.U.);
- simbol «E» planurile urbanistice de detaliu (P.U.D.);
- simbol «E1» planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect
amplasarea unei construcţii de importanţă redusă, aşa cum este definită în Legea
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare (P.U.D.).
Elaborarea unor părţi din documentaţii de
amenajarea teritoriului sau de urbanism

-

simbol «F1» cadrul natural şi calitatea mediului;
simbol «F2» dezvoltarea economică a teritoriului;
simbol «F3» demografia şi forţa de muncă;
simbol «F4» echiparea tehnică a teritoriului;
simbol «F5» protejarea şi dezvoltarea patrimoniului natural;
simbol «F6» protejarea şi dezvoltarea patrimoniului construit;

-

simbol «G1» echipare edilitară;
simbol «G2» sociologie urbană şi demografie;
simbol «G3» calitatea mediului;
simbol «G4» economie urbană;
simbol «G5» studii de istorie urbană;
simbol «G6» amenajare peisagistică;
simbol «G7» căi de comunicaţii şi transporturi;
simbol «G8» studii de teren;
simbol «G9» alte studii.
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ANEXA Nr. 2 - TARIFE
Începând cu data de 22 octombrie 2019 tarifele se pot achita fie cu ordin de
plată, fie la poştă, în contul:
RO12TREZ70020F305000XXXX
TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.

DOCUMENTAŢII DE AMENAJAREA TERITORIULUI
Plan de amenajare a teritoriului
Naţional
Studiu de fundamentare aferent Secţiunilor PATN
Zonal regional
Studiu de fundamentare aferent Secţiunilor PATZR
Zonal:
•
Interjudeţean
•
Frontalier
•
Metropolitan, periurban al principalelor municipii
şi oraşe
Zonal:
•
Interorăşenesc sau intercomunal
•
Interorăşenesc sau intercomunal care cuprinde
localităţi cu monumente istorice, înscrise în Lista
patrimoniului mondial
Judeţean:

500 euro
500 euro
500 euro

300 euro
500 euro
500 euro

DOCUMENTAŢII DE URBANISM
B1. Plan urbanistic general şi regulament local aferent acestuia
Municipiul Bucureşti
Municipiu
• rang I (conf. clasificării din legea 351/2001)
• rang II (conf. clasificării din legea 351/2001)
Oraş
Comună
Municipii, oraşe şi comune care includ staţiuni
balneare/turistice declarate sau monumente,
ansambluri sau situri înscrise în Lista
monumentelor istorice
Municipii, oraşe şi comune care cuprind
monumente istorice înscrise în Lista
patrimoniului mondial

1500 euro
500 euro
500 euro
150 euro
100 euro

+25 euro
+50 euro
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DOCUMENTAŢII DE URBANISM
B2. Plan urbanistic zonal şi regulament local aferent acestuia
PUZ - uri de complexitate redusă pentru zone funcţionale diverse (rezidenţiale,
mixte, de circulaţie, de activităţi, de echipare tehnică, capacităţi pentru energii
regenerabile etc.) în intravilan sau extravilan
- mai mic sau egal cu 0,50 ha
110 euro
- între 0,50 - 1,00 ha
165 euro
- între 1,01 - 5,00 ha
220 euro
- între 5,01 - 20,00 ha
300 euro
- între 20,01 - 50,00 ha
400 euro
- peste 50,0 ha
500 euro
PUZ - uri de complexitate ridicată (zone centrale, zone protejate, zone turistice
etc.)
- Sector al municipiului Bucureşti sau zonă Centrală a
municipiului Bucureşti
- Zona centrală a municipiului în integralitatea sa
- Părţi din zona centrală a municipiului sau zona centrală
a oraşului
- Zone protejate sau părţi de zone protejate de orice tip
sau zone turistice sau părţi de zone turistice de interes naţional până
la 20 ha inclusiv
- Zone protejate sau părţi de zone protejate de orice tip sau
zone turistice sau părţi de zone turistice de interes naţional peste
20 ha

750 euro
500 euro
350 euro
400 euro
500 euro

B3. Plan urbanistic de detaliu
- Imobile clasate în Lista monumentelor istorice şi cele care se
amplasează în zone protejate, inclusiv municipiul Bucureşti
- Alte imobile

75 euro
60 euro

ALTE STRATEGII ŞI PLANURI
Alte documentaţii sau părţi de documentaţii prevăzute de legea 350/2001
- Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/
metropolitană
300 euro
- Strategia de dezvoltare spaţială a localităţii
100 euro
- Planul de mobilitate urbană zonal periurban/metropolitan
200 euro
- Planul de mobilitate urbană
100 euro
a) tarif de atestare sau de examinare în vederea dobândirii
sau a extinderii dreptului de semnătură
b) tarif pentru înscriere în Registrul Urbaniştilor
c) tarif pentru modificare ştampilă şi certificate în cazul
extinderii dreptului de semnătură

50 euro
35 euro
25 euro
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FORMULAR DECLARAŢIE
În vederea facturării
tarifului de exercitare a
dreptului de semnătură în
conformitate cu Hotărârea nr.
195/14.04.2016 a Consiliului
Superior al RUR specialistul cu
drept de semnătură trebuie
să transmită Serviciului
Contabilitate RUR formularul
corespunzător completat şi
semnat, împreună cu dovada
plăţii, prin corespondenţă
poştală sau remitere directă
la sediul central al RUR, prin
fax la nr. 0314251382 sau
prin e-mail: contabilitate@
rur.ro.
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FORMULAR DECLARAŢIE
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[{*}] Art. 38., Legea 350/2001
(2) Dreptul de semnătură se acordă de către Registrul Urbaniştilor din România,
care se înfiinţează ca instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, cu
atribuţii în domeniul Amenajării Teritoriului şi Urbanismului, finanţată integral
din venituri proprii, constituite din tarifele de atestare sau de examinare în
vederea dobândirii dreptului de semnătură, de înscriere în Registrul
Urbaniştilor din România şi de exercitare a dreptului de semnătură, din tarife
aferente celorlalte activităţi desfăşurate în exercitarea competenţelor legale,
precum şi din alte surse legale.
(3) Specialiştii cu drept de semnătură se înscriu în Tabloul naţional al
urbaniştilor, evidenţă ce se gestionează de către Registrul Urbaniştilor din România.
(4) Registrul Urbaniştilor din România îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) adoptă Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţii de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi Regulamentul referitor
la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, cu avizul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
b) în cadrul controlului activităţii desfăşurate de către specialiştii cu drept de
semnătură în exercitarea respectivului drept, colaborează cu orice alte organe şi
instituţii în drept, la nivel central sau local, inclusiv prin transfer de informaţii relevante;
c) organizează cursuri de formare profesională continuă în domeniul amenajării
teritoriului şi urbanismului;
d) elaborează studii, cercetări, analize în vederea fundamentării de proiecte de
acte normative, norme, proceduri, coduri, alte reglementări în domeniul amenajării
teritoriului şi urbanismului, inclusiv în cooperare cu organele administraţiei publice
centrale şi/sau locale, cu structurile lor de specialitate în domeniu, precum şi cu
structurile lor asociative;
e) elaborează şi aprobă regulamentul orientativ de organizare şi desfăşurare
a concursurilor de soluţii în domeniul urbanismului, peisagisticii şi amenajării
teritoriului, în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România;
f) elaborează proiectul statutului profesiei de urbanist, cooperând în acest scop
cu structuri asociative ale profesiei;
g) are competenţă în privinţa organizării şi desfăşurării examenului pentru
dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Amenajării Teritoriului
şi Urbanismului;
h) desemnează specialişti cu drept de semnătură pentru a face parte din comisia
de examinare/testare/intervievare a candidaţilor la dobândirea calităţii de expert tehnic
judiciar în specializarea urbanism şi amenajarea teritoriului;
i) desemnează, la solicitarea organizatorilor concursurilor, specialişti în comisiile
de atribuire a licitaţiilor publice pentru concursuri, studii şi documentaţii de urbanism şi
amenajarea teritoriului.
(5) Regulamentele prevăzute la alin. (4) lit. a) şi e), precum şi statutul
prevăzut la lit. f) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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PROCEDURĂ ATESTARE ARHITECŢI -SEFI

Procedura de atestare a persoanelor care ocupă temporar, care
intenţionează să ocupe funcţia publică de arhitect - şef sau care sunt titulare
ale funcţiei publice de arhitect - şef se referă la evaluarea şi recunoaştearea
capacităţii tehnice şi a experienţei profesionale a persoanelor fizice în vederea
exercitării funcţiei publice de arhitect-şef în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Calitatea de specialist atestat pentru ocuparea funcţiei publice de
arhitect-şef se dobândeşte potrivit dispoziţiilor Procedurii, în cadrul sesiunilor
de atestare organizate de RUR şi se dovedeşte cu certificatul de atestare emis
de RUR.
Sesiunile de atestare se desfăşoară la nivel naţional, de regulă trimestrial,
în sesiuni ordinare şi sunt organizate de către Comisia de atestare.
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În vederea înscrierii la sesiunea de atestare, solicitantul transmite la RUR,
prin intermediul platformei ”Punctul de contact unic electronic” (PCUe),
disponibilă la adresa de internet https://edirect.e-guvernare.ro, următoarele
documente în format electronic needitabil:

DOCUMENTE NECESARE
A. În cazul persoanelor care intenţionează să ocupe funcţia publică de
arhitect-şef sau care ocupă temporar funcţia publică de arhitect-şef:
a) cerere de înscriere, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa
nr. 2 la Procedură şi semnată olograf de către solicitant sau cu semnătură
electronică calificată;
b) actul de identitate al solicitantului, în termen de valabilitate;
c) diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior
acreditate, împreună cu foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz,
precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în
condiţiile legii în cazul absolvenţilor de instituţii de învăţământ superior din
alte state;
d) diploma de absolvire a unui program de master sau de
specializare postuniversitară în domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului, după caz, precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a
acesteia, emis în condiţiile legii în cazul absolvenţilor de programe de
master sau de specializare postuniversitară din alte state;
e) certificatul de absolvire a cursurilor de formare profesională
continuă de specialitate în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului
şi autorizării construcţiilor, după caz;
f) curriculum vitae, în formatul Europass prevăzut în Anexa nr. 3 la
Procedură, semnat olograf de către solicitant pe toate paginile sau cu
semnătură electronică calificată;
g) adeverinţă/adeverinţe emisă/emise de persoane juridice sau de
persoane fizice autorizate şi semnată/semnate olograf de către emitent
sau cu semnătură electronică calificată, din care rezultă vechimea în profesie,
respectiv experienţa profesională;
h) alte documente care atestă titluri de calificare, pregătirea
profesională sau recunoaşterea activităţii profesionale a solicitantului;
i) dovada achitării tarifului de atestare.
B. În cazul persoanelor care sunt titulare ale funcţiei publice de
arhitect-şef se depun documentele prevăzute la cap. A, cu menţiunea că
în locul documentului/documentelor prevăzute la lit. g) se depune
adeverinţă de vechime în muncă sau extras din Revisal şi, după caz, cartea
de muncă.
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Articolul 13
Dacă este cazul, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii, autoritatea competentă informează solicitantul în scris, prin
intermediul PCUe, cu privire la:
a) documentele lipsă ori neconforme cu prevederile Procedurii sau orice
neclarităţi legate de documentele din dosar;
b) obligaţia solicitantului de a transmite la autoritatea competentă, prin
intermediul PCUe, completările/clarificările necesare în termen de maxim 10
zile lucrătoare de la data primirii solicitării RUR în acest sens, sub sancţiunea
respingerii cererii de înscriere.
Articolul 14
Validarea sau invalidarea cererii de înscriere la sesiunea de atestare şi a
documentelor anexate acesteia se finalizează prin comunicarea, în scris,
solicitantului, la adresa acestuia de e-mail indicată în cerere, a deciziei
Preşedintelui RUR, motivate, de admitere sau de respingere a cererii, în termen
de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. În cazul în care,
ulterior înregistrării cererii, solicitantul a transmis completări/clarificări cerute de
către autoritatea competentă, termenul de comunicare a deciziei Preşedintelui
RUR se prelungeşte cu numărul de zile lucrătoare calculat de la data transmiterii
informării prevăzute la art. 13 până la data primirii completărilor/clarificărilor
solicitate de către autoritatea competentă.

TARIF ATESTARE
Articolul 16
(1) Tariful de atestare este echivalentul în lei a sumei de 50 de euro, la
cursul BNR din ziua plăţii.
(2) Tariful de atestare se plăteşte prin transfer bancar sau mandat poştal
în contul IBAN RO12TREZ70020F305000XXXX deschis la Trezoreria
Municipiului Bucureşti, CIF 17244352.
(3) În cazul cererilor de înscriere respinse prin decizia Preşedintelui RUR,
tariful de atestare nu se returnează.
Articolul 17
Sesiunile de atestare a candidaţilor se desfăşoară exclusiv în limba română.

SESIUNE ATESTARE
Articolul 18
(1) Pentru persoanele care intenţionează să ocupe funcţia publică de
arhitect-şef, persoanele care ocupă temporar funcţia publică de arhitect-şef
sau titularii funcţiei de arhitect-şef care doresc să ocupe ulterior funcţia publică
de arhitect-şef la un nivel superior celui prezent, sesiunea de atestare se
desfăşoară în două etape: proba practică şi proba scrisă, ambele având loc în
aceeaşi zi.
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PCUe _ ATESTARE
În vederea înscrierii la sesiunea de atestare, pe platforma ”Punctul
de contact unic electronic” (PCUe), disponibilă la adresa de internet
https://edirect.e-guvernare.ro, se parcurg următoarele etape:

CREARE CONT NOU
Pe PCUe se creează
un cont din meniul
Cont nou - Creare cont
persoană fizică

se completează
câmpurile:
date personale
adresa
securitate

După creare, contul trebuie activat accesând link-ul de activare transmis pe e-mail.
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PCUe _ ATESTARE

Se accesează tab-ul
toate procedurile

CREARE CONT NOU

Registrul Urbaniştilor
din România

Descrierea procedurii şi
documentele necesare

Lansează solicitare
Depunere documente
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NOUA CARTĂ DE LA LEIPZIG
În perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2020 au fost organizate în
cadrul Preşedinţiei germane a Consiliului UE, în format de video-conferinţă,
reuniunea informală a miniştrilor responsabili cu dezvoltarea urbană şi
reuniunea informală a miniştrilor responsabili cu coeziunea teritorială.
În cadrul celor două întâlniri au fost aprobate noua Cartă de la Leipzig şi
versiunea revizuită a Agendei Teritoriale, denumită Agenda Teritorială 2030,
ambele reprezentând documente strategice pentru dezvoltarea integrată,
rezilientă şi sustenabilă a oraşelor şi regiunilor europene.
Carta de la Leipzig a fost construită în jurul dezvoltării urbane integrate
şi sustenabile şi a contribuit la conştientizarea şi implementarea acestor idei în
Europa.
Prima dată semnată în 2007, Carta de la Leipzig are ca principal mesaj
promovarea dezvoltării urbane integrate şi durabile şi stabileşte - pentru prima
dată într-un singur document UE - principiile cheie din spatele acestuia.
Principiile Cartei de la Leipzig sunt despre a lua în considerare simultan
diverse aspecte ale politicii urbane - în spaţiu şi în sectoarele de activitate,
precum şi în timp. Aceasta încurajează implicarea publicului larg în elaborarea
politicilor şi se concentrează, de asemenea, asupra „cartierelor defavorizate”
din oraşe, având o prioritate deosebită când vine vorba de coeziunea fizică şi
socială.
Condusă de Germania, care deţinea preşedinţia rotativă a Consiliului UE
la acea vreme, Carta de la Leipzig a fost semnată de miniştri din întreaga UE,
afirmând angajamentul lor de a integra aceste principii în politicile naţionale
şi locale.
În zilele noastre, însă, provocări globale urgente precum schimbările
climatice, pierderea biodiversităţii, lipsa resurselor, mişcările migraţionale,
schimbările demografice, pandemiile şi economiile în schimbare, au un impact
direct şi local asupra oraşelor din toată Europa.
În plus, tehnologiile digitale transformă drastic societatea, creând
potenţiale beneficii politice, sociale, ecologice şi economice. Totuşi aceste
tehnologii declanşează noi provocări profunde, cum ar fi decalajul digital,
lipsa intimităţii, securitatea şi probleme şi dependenţe de piaţă.
Ca răspuns la aceste provocări Carta a trebuit revizuită.
La mai mult de 20 de ani de la prima Cartă de la Leipzig, contextul
cu care se confruntă oraşele europene s-a schimbat semnificativ, aşteptându-se
de obicei ca autorităţile oraşului să facă mai mult cu mai puţin.
Elementele cheie au inclus criza financiară, creşterea situaţiilor de urgenţă
climatică şi creşterea populismului. Deşi Carta iniţială de la Leipzig susţine o
politică urbană naţională coerentă, aceasta este departe de a fi norma în toate
statele membre.
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Noua Cartă de la Leipzig îşi propune o revizuire semnificativă a principiilor
dezvoltării urbane pentru a le face mai relevante pentru situaţia actuală,
revizuire bazată pe priorităţile lor pentru UE şi recunoaşte rolul important pe care
îl joacă oraşele ca sursă a provocărilor şi a soluţiilor potenţiale din jurul
situaţiilor de urgenţă climatică, calitatea aerului şi sănătatea, locuinţele,
mobilitatea etc.
Oraşele sunt locuri de pluralism, creativitate şi solidaritate.
Transformarea urbană se bazează pe integrarea dimenisunilor sociale,
ecologice şi economice ale dezvoltării durabile.

TREI DIMENSIUNI
ALE ORAŞELOR EUROPENE
Oraşul drept
Puterea transformatoare a oraşelor oferă şanse egale şi dreptate pentru toţi,
indiferent de sex, statut socio-economic, vârstă şi origine. Un oraş drept oferă
oportunităţi tuturor pentru a se integra în societate.
Toate grupurile sociale, inclusiv cele mai vulnerabile, ar trebui să aibă acces
egal la servicii de interes general, inlcusiv educaţie, servicii sociale, asistenţă
medicală şi cultură.
Oraşul verde
Puterea transformatoare a oraşelor contribuie la combaterea încălzirii
globale şi la calitatea ridicată a mediului în utilizarea aerului, apei solului şi
terenului.
Dezvoltarea de medii urbane de înaltă calitate pentru toţi inlcude acces
adecvat în spaţii verzi şi recreative.
Oraşele sunt chemate să protejeze şi să regenereze ecosistemele pe cale
de dispariţie şi speciile sale, să utilizeze soluţii bazate pe natură, unde
infrastructura verde şi albastră de înaltă calitate să poată găzdui condiţii
meteorologice extreme.
Zonele verzi şi albastre bine proiectate, gestionate şi conectate reprezintă
o condiţie prealabilă pentru medii de viaţă sănătoase, care să se adapteze la
schimbările climatice şi să păstreze şi să dezvolte biodiversitatea în oraşe.
Oraşul productiv
Puterea transformatoare a oraşelor se bazează pe o economie diversificată
care generează locuri de muncă, asigurând în acelaşi timp o bază financiară
solidă pentru o dezvoltare urbană durabilă.
Oraşele ca şi locaţii atractive, inovatoare şi competitive necesită o forţă
de muncă calificată, infrastructură socială, tehnică şi logistică, precum şi spaţiu
accesibil. Asigurarea acestor condiţii prealabile, inclusiv un mediu inovator
favorabil precum şi oportunităţile de producţie locală şi regională ar trebui să
facă parte integrantă din planificarea urbană.
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Digitalizarea este o tendinţă transformatoare majoră, intersectorială, ce
afectează toate dimensiunile dezvoltării urbane durabile. Oferă în multe privinţe
o oportunitate pentru transformarea urbană.
Digitalizarea trebuie modelată într-un mediu sustenabil, inclusiv şi echitabil.

PRINCIPII CHEIE PENTRU
BUNA GUVERNARE URBANĂ
Principiile cheie de lucru din Carta din 2007 sunt încă valabile. Cu toate
acestea ele necesită o actualizare în vederea provocărilor globale de astăzi şi
implementarea de către toţi cei implicaţi în dezvoltarea urbană.
Politica urbană pentru binele comun
Autorităţile publice ar trebui să acţioneze în interesul bunăstării publice,
oferind servicii şi infrastructură pentru binele comun.
Abordare integrată
Toate domeniile politicii urbane trebuie coordonate într-un mod spaţial,
sectorial şi temporal.
Participare şi co-creaţie
Abordarea integrată necesită implicarea publicului larg precum şi a
publicului social, economic şi alte părţi interesate cu scopul de a le lua în
considerare preocupările şi cunoştinţele.
Participarea publică în procesele de dezvoltare urbană ar trebui să implice
toţi actorii urbani, fapt ce ar întări şi democraţia locală.
Guvernare pe mai multe niveluri
Fiecare nivel guvernamental - local, regional, metropolitan, naţional,
european şi global - are o responsabilitate specifică pentru viitorul oraşelor
noastre, bazat pe principiile de subsidiaritate şi de proporţionalitate.
Abordare bazată pe loc
Locurile ar trebui considerate ca puncte de referinţă pentru o abordare
verticală şi orizontală integrată. Strategiile urbane şi instrumentele de finanţare
urbană ar trebui să se bazeze pe o analiză solidă a situaţiei locale, în special
potenţiale beneficii şi riscuri, părţi interesate şi restricţii, în timp ce urmăreşte
dezvoltarea bazată pe loc.
O guvernare urbană solidă care vizează binele comun este necesară
pentru a transforma toate oraşele în sisteme urbane drepte, verzi şi
productive.
Noua Cartă de la Leipzig asigură un cadru puternic pentru o
guvernare urbană bună şi durabilă. Accentuează puterea transformatoare
a oraşelor pentru binele comun prin principii cheie, dimensiuni cheie şi
domenii specifice de acţiune.
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AGENDA TERITORIALĂ 2030

Miniştrii responsabili pentru amenajarea teritoriului, dezvoltarea teritorială
şi/sau coeziunea teritorială, în cooperare cu Comisia Europeană, Parlamentul
European, Comitetul European al Regiunilor, Comitetul European Economic şi
Social, Grupul Băncii Europene de Investiţii şi importante asociaţii europene şi
naţionale au revizuit Agenda teritorială lansată în 2007 şi actualizată în 2011.
Agenda Teritorială a Uniunii Europene este documentul care a contribuit
la orientarea procesului de dezvoltare teritorială, în acord cu principiul coeziunii
teritoriale, cea de-a treia dimensiune a construcţiei Uniunii Europene, alături de
coeziune socială şi economică, inclusă în Politica de Coeziune odată cu adoptarea
Tratatului de la Lisabona din 2007.
Agenda Teritorială 2030 rămâne un document politic, strategic la nivel
european, care va orienta politicile naţionale din domeniul dezvoltării teritoriale,
dar în acelaşi timp aduce plus valoare printr-o abordare orientată spre
implementare şi creştere a vizibilităţii. Astfel, prin acţiunile pilot propuse pentru
a implementa priorităţile noii Agende Teritoriale vor fi identificate instrumente
şi soluţii concrete care vor conduce la conştientizarea importanţei dimensiunii
teritoriale a coeziunii la nivel european. Versiunea revizuită a Agendei Teritoriale
2030 a avut ca punct de pornire evidenţele privind inegalităţile dintre locuri şi
oameni, precum şi dezideratele politice privind o Europă prosperă, justă şi verde.

PREMISELE AGENDEI
În acest sens, Agenda Teritorială 2030 îşi propune să întărească
dimensiunea teritorială în procesul de elaborare a politicilor sectoriale la toate
nivelurile de guvernare şi în toate sectoarele, şi totodată, să asigure
corespunzător nevoile unui viitor sustenabil tuturor zonelor (locurilor) şi
oamenilor.
Agenda teritorială se bazează pe concluziile ESPON ”Raportul privind
starea teritoriului european”(2019), ESPON „Cadrul european de referinţă
teritorială” (2019) şi Al şaptelea raport al Comisiei Europene privind economia,
socialul şi coeziunea teritorială” (2017). De asemenea, ia în considerare
rapoartele recente privind amenajarea teritoriului, coeziunea teritorială şi
dezvoltarea teritorială, politica de coeziune a UE şi celelalte părţile relevante ale
politicilor sectoriale ale Comisiei Europene, Comitetului European al Regiunilor şi
ale Grupului Băncii Europene de Investiţii.
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CADRE ŞI AGENDE POLITICE
Agenda teritorială ia în considerare cadrele şi agendele politice recente,
inclusiv Agenda Naţiunilor Unite 2030 pentru dezvoltare durabilă şi obiectivele
de dezvoltare durabilă (2015), Acordul de la Paris (2015), Noua agendă
urbană a Naţiunilor Unite (2016), documentul de reflecţie al Comisiei Europene
“Către o Europă durabilă până în 2030” (2019), propunerea pentru viitoarea
politică de coeziune a UE 2021-2027 (2018), Agenda urbană pentru UE (2016),
Noua Cartă de la Leipzig (2020), Declaraţia Cork 2.0 privind o viaţă mai bună
în zonele rurale (2016) şi principiile OECD privind politica urbană şi rurală
(2019), precum şi Acordul verde european, cu planul său de investiţii pentru
o Europă durabilă şi mecanismul de tranziţie justă (2020), Programul de
redresare a Uniunii (2020) şi concluziile relevante ale preşedinţiilor austriece,
române, finlandeze şi croate ale Consiliul UE.

COEZIUNE TERITORIALĂ
Agenda teritorială oferă un cadru orientat spre acţiune pentru a
promova coeziunea teritorială în Europa. Coeziunea teritorială este un
obiectiv al Uniunii Europene introdus prin Tratatul privind Uniunea Europeană
(articolul 3 din TUE), înseamnând promovarea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate şi armonioase între şi în interiorul ţărilor, regiunilor, oraşelor şi
municipalităţilor, precum şi asigurarea unui viitor pentru toate zonele şi
oamenii Europei, bazându-se pe diversitatea locurilor şi subsidiaritate. Permite
şanse egale, inclusiv accesul la servicii publice pentru oameni şi întreprinderi,
oriunde s-ar afla. La scară urbană, aceste aspecte sunt abordate în Noua
Cartă de la Leipzig. Coeziunea teritorială consolidează solidaritatea pentru a
promova convergenţa şi a reduce inegalităţile dintre zonele mai bune şi cele
cu perspective mai puţin prospere sau care au rămas în urmă. Coeziunea
teritorială ajută toate locurile să funcţioneze cât mai bine folosindu-şi
propriile active prin investiţii bazate pe loc. Acest lucru aduce beneficii Europei
în ansamblu şi fiecărei ţări în parte.
Agenda teritorială subliniază importanţa şi promovează orientarea către
planificarea strategică a teritoriului şi solicită consolidarea dimensiunii teritoriale
a politicilor sectoriale la toate nivelurile de guvernanţă. Acesta urmăreşte să
promoveze un viitor incluziv şi durabil pentru toate regiunile şi să contribuie la
realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în Europa.
Pandemia COVID-19 a schimbat elaborarea politicilor şi perspectivele
de dezvoltare viitoare. Deoarece implicaţiile şi răspunsurile politice variază între
teritorii din cauza condiţiilor diferite, pandemia arată că teritoriile contează şi
sunt extrem de interdependente. Coeziunea teritorială ar trebui să joace un rol
important în procesul de recuperare.
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Politicile de dezvoltare teritorială şi cooperarea în ceea ce priveşte
obiectivele comune sunt esenţiale pentru a spori rezistenţa municipalităţilor,
regiunilor şi ţărilor, consolidând în acelaşi timp procesele de recuperare a
acestora.

PRINCIPII
Agenda teritorială şi Noua Cartă de la Leipzig împărtăşesc abordarea
bazată pe loc, coordonarea politicilor şi cadrele politice eficiente pe mai multe
niveluri ca principii comune.
Agenda teritorială susţine acestea ca principii generale pentru toate
locurile şi sectoarele politice. Noua Cartă de la Leipzig oferă îndrumări pentru
aplicarea acestora în oraşe, zone urbane, regiunile lor funcţionale şi zone
periurbane. Prin urmare, este susţinută cooperarea consolidată între şi de-a
lungul nivelurilor spaţiale, inclusiv parteneriatele urban-rurale.
După cum se prevede în Noua Cartă de la Leipzig, principiile bunei
guvernări urbane şi designul calităţii asigură locuri atractive, incluzive, durabile,
adaptabile, făcându-le mai plăcute şi mai atractive pentru ca oamenii să
lucreze, să trăiascăşi să se bucure.
Este esenţial ca autorităţile publice să planifice în mod proactiv un
design inclusiv şi de înaltă calitate atunci când doresc să dezvolte oraşele
şi satele.

PRIORITĂŢI

ACŢIUNI

Priorităţile enunţate în Agenda teritorială 2030 trebuie să fie susţinute
de acţiuni ale jucătorilor angajaţi. Abia atunci priorităţile şi preocupările Agendei
teritoriale cu privire la inegalităţile spaţiale şi la tranziţia către o economie neutră
din punct de vedere climatic pot fi abordate în mod adecvat.
Luate împreună, acţiunile ar trebui să întărească:
• guvernare pe mai multe niveluri;
• abordări bazate pe loc;
• impactul teritorial şi coerenţa politicii sectoriale coordonate;
• cooperarea între teritorii;
• coeziunea teritorială la nivel european;
• coeziunea teritorială la nivel transfrontalier, transnaţional, inter- şi
intraregional;
• contribuţiile statelor membre şi ale ţărilor vecine la coeziunea teritorială.
Agenda teritorială 2030 se constituie astfel într-un cadru de politică
orientat către acţiune, menit să promoveze coeziunea teritorială în Europa şi
să ofere orientare strategică pentru consolidarea dimensiunii teritoriale în
cadrul tuturor politicilor şi la toate nivelurile de guvernare, inclusiv la nivel
transfrontalier, în scopul unui viitor durabil pentru toate teritoriile şi pentru
toţi oamenii. (Concluziile Consiliului privind dezvoltarea urbană şi teritorială Bruxelles, 3 decembrie 2020)
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PROIECT DE ACTUALIZARE PUG DIN UAT GIROC,
COMPONENTĂ A POLULUI DE CREŞTERE TIMIŞOARA

ing. Sanda PREDESCU
şef Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare Vest

În cadrul dezbaterilor profesionale cu reprezentanţii comunităţilor locale/
judeţene organizate în ultima perioadă fie de autorităţile locale vecine din Polul
de Creştere Timişoara (PCT) pentru a rezolva probleme comune (a se vedea
întâlnirea dintre specialişti implicaţi şi autorităţile locale din Ghiroda şi
Dumbrăviţa -UAT-uri componente ale PCT desfăşurată în decembrie 2020), fie de
CJ Timiş (a se vedea întâlnirea dintre specialişti implicaţi şi administraţiile locale
din Polul de Creştere Timişoara-PCT din ianuarie 2021), Reprezentantului
Teritorial al Registrului Urbaniştilor din România pe Regiunea de Dezvoltare Vest,
prof. univ. emerit dr. arh. Radu Radoslav a participat în data de 09.02.2021, la
iniţiativa dr. arh. Cristian Mărăcineanu, preşedintele Comisiei de Urbanism al
Consiliului Local Giroc, la o analiză în format online (pe platforma zoom) al
stadiului proiectului de actualizare al PUG-ului din UAT Giroc, componentă a
Polului de Creştere Timişoara (PCT).
Acest demers a avut loc în faţa executivului din administraţia locală, al
reprezentanţilor noului deliberativ, al reprezentantului CJ Timiş (prin arh-şef
Pălălău Loredana), al specialiştilor din domeniu (din partea OAR şi din partea
universitară prin arh. Danciu Mihai), în spiritul noilor directive europene de
tranziţie spre ENERGIA VERDE ŞI DIGITALIZAREA (în sensul transparentizării
actului de întocmire/aprobare al documentului mai sus amintit necesar creşterii
calităţii vieţii).
Intervenţiile aplicate ale Reprezentantului Teritorial al Registrului Urbaniştilor
din România pe Regiunea de Dezvoltare Vest (după prezentarea stadiului
lucrării) s-au referit la necesitatea fructificării oportunităţilor locale existente şi
viitoare, oferind o viziune coerentă de dezvoltare în raport cu PCT, prin punerea
în prim-plan a intereselor comunităţilor locale existente bine definite de
localităţile Giroc şi Chişoda. Aceste oportunităţi sunt oferite de noile artere
rutiere prevăzute în planul regional/periurban de dezvoltare (Centura Rutieră
Sud şi Vest a municipiului Timişoara sau de dublarea radialei rutiere existente
de cea care continuă în Giroc - Bulevardul Sudului din Timişoara), de existenţa
reţelei feroviare secundară din România ce traversează UAT Giroc şi ce poate
să faciliteze în viitor deplasările navetiştilor spre centrul Timişoarei, evitând
astfel blocajele rutiere existente. Creşterea exponenţială a poluării excesive
din zonă se poate elimina treptat şi prin întărirea şi dezvoltarea de
coridoare ecologice verzi-albastre şi a perdelelor forestiere.
Reprezentantul RUR a atras atenţia reprezentanţilor comunităţii locale
asupra nevoii de implicare în deciziile executivului ce se referă la extinderea
necontrolată a intravilanului existent în concordanţă cu posibilităţile de
introducere a utilităţilor edilitare şi de începerea facilităţilor educaţionale de
către Consiliul Local Giroc.
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Aplicarea acestor măsuri propuse poate contribui la dezvoltarea socială,
economică şi ecologică a comunei Giroc în viitoarele decenii în acord cu
prevederile europene, evitând pericolul de transformare a celor două localităţi
componente în simple cartiere dormitor ale Timişoarei (aşa cum se prezintă acum).
S-a menţionat că toate discuţiile desfăşurate cu această ocazie demonstrează
necesitatea unei a doua reuniuni.
În concluzia dezbaterii, preşedintele Comisiei de Urbanism din cadrul
Consiliului Local Giroc, domnul dr. arh. Cristian Mărăcineanu a solicitat
organizarea acestor şedinţe ale Comisiei de Urbanism de tip deschis (cu invitaţi),
în mod recurent, o dată la fiecare două luni, astfel încât specialiştii, actorii
implicaţi în procesul de elaborare şi factorii decizionali să poată analiza
împreună evoluţia lucrărilor PUG-ului, etapele necesare de urmat şi încadrarea
elaborării PUG-ului în graficul semnat de părţi prin contract.

PUG Giroc
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