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SET DE INFROMATII URBANISTICE UTILE
PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI TEREN

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-VEST

Arhitectul Şef al Judeţului Cluj, arh. Claudiu Salanţă, a prezentat un set minim
de informaţii, bazate pe legislaţia în vigoare din domeniul urbanistic, care oferă o
imagine clară asupra posibilităţilor şi oportunităţilor de construire pe o proprietate,
informaţii pe care ar trebui să le conţină un anunţ de vânzare a terenurilor. În
acest fel, potenţialul cumpărător va cunoaşte exact cum poate fi valorificat terenul
şi care este preţul corect, în funcţie de cea mai bună utilizare posibilă a terenului.
Pe de altă parte şi cumpărătorii ar trebui să ştie care sunt informaţiile pe care
trebuie să le cunoască, dacă urmăresc un anumit scop atunci când doresc să
achiziţioneze un teren.
Arhitectul Şef al Judeţului Cluj a postat în spaţiul public, pe Facebook, la
rubrica „Bine de ştiut”, setul minimal de informaţii urbanistice pe care ar trebui
să-l conţină un anunţ de vânzare a terenurilor, pe care l-a completat cu noi
informaţii, pe măsură ce a primit observaţii:
• ” Situarea terenului – dacă acesta se află în intravilanul sau în extravilanul
localităţii – bazat pe documentaţiile de urbanism (Planul Urbanistic General -PUG
sau Planul Urbanistic Zonal – PUZ) – informaţiile din cartea funciară nu garantează
situarea terenului în intravilan sau extravilan.

INFORMARE

Să nu uităm faptul că în extravilan nu se poate construi, iar introducerea
în intravilan se face doar în baza PUG (elaborat de primărie la 10-20 de ani) sau
PUZ (elaborat de persoane fizice sau juridice cu costul aferent – pe lângă costul
documentaţiei şi al avizelor se plăteşte şi o taxa de câţiva lei per metru pătrat la
Ministerul Agriculturii pentru asta) – fără nicio garanţie că se avizează/aprobă
documentaţia PUZ (unele se opresc la avizul de oportunitate).
Dacă terenul este situat în extravilan este important de precizat informaţii
precum:
– grevarea terenului de zone de protecţie (Natura 2000, zone protejate de
interes judeţean/local, zone de protecţie a apelor, zone de protecţie arheologică,
zone de protecţie a reţelelor de utilităţi, zone de proiecţie a resurselor de apă sau
resurselor naturale, s.a) sau zone destinate utilităţii publice – care urmează a fi
expropiate (culoare autostradă, centuri, alte drumuri sau utilităţi, de exemplu)
– categoria de folosinţă a terenului (pajişti, agricol, pădure, s.a) pentru a se
prezenta modul în care acesta poate fi utilizat.
- situarea terenului în zone de risc (geotehnic sau inundabilitate).
Dacă terenul este situat în intravilan ar trebui prezentate informaţii cu privire
la ce se poate construi pe acesta, adică:
– Zona în care se află şi caracterul acesteia – zona de locuinţe individuale,
colective, industrială, de urbanizare, de restructurare, mixtă, s.a. – cu minima
descriere a ceea ce se permite a se realiza în acest tip de zonă (de aici ar trebui să
afle potenţialul cumpărător informaţiile referitoare la ce se permite a se realiza pe
teren şi ce este interzis a se realiza) – funcţiuni permise, permise cu condiţii sau
interzise.
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– Situarea terenului în zone de risc: 1. geotehnic – care poate conduce la
necesitatea efectuării unei expertize geotehnice şi la fundaţii speciale sau lucrări
de consolidare; 2. inundabilitate – care necesită îndeplinirea condiţionărilor din
avizul Apelor Române.

INFORMARE

• Autorizarea în zonă – se face direct sau este necesară elaborarea în
prealabil a unei documentaţii de urbanism? Ce tip de documentaţie de urbanism?
PUZ sau PUD (Plan Urbanistic de Detaliu care se întocmeşte pe o singură parcelă)?.
• Suprafaţa minimă a parcelei şi lăţimea minimă admisă pentru a fi
construibilă
• Regimul de înălţime minim şi maxim admis – atât în număr de niveluri cât
şi în metri liniari
• POT = procentul de ocupare al terenului, reprezentând (procentual) cât din
suprafaţa terenului poate fi ocupată de construcţii. (de ex. la o parcelă de 1.000
mp, dacă POT = 35%, înseamnă că pe teren se poate realiza o construcţie cu o
suprafaţă, la sol, de maxim 350 mp = 1.000 mp x 35%)
• CUT = coeficientul de utilizare al terenului, reprezentând un indicator
urbanistic care arată suprafaţa desfăşurată maxima permisă pe teren (de ex. la
o parcelă de 1.000 mp, dacă CUT=1.2, înseamnă că pe teren se poate realiza o
construcţie cu o suprafaţă desfăşurată, reprezentând suprafaţa tuturor nivelurilor,
de maxim 1.200 mp = 1.000 x 1.2).
– Regimul de înălţime, POT şi CUT trebuie respectate cumulativ.
PUG-urile din judeţul Cluj pot fi consultate liber la următorul link:
https://client.fisiere.ro/client/publiclink.aspx…
PUG-ul municipiului Cluj-Napoca se găseşte la acest link: https://primariaclujnapoca.ro/…/plan-urbanistic-general/
Identificarea terenurilor prin extrasul de carte funciara se poate face accesând
pagina dedicată a Agenţiei de cadastru şi Publicitate Imobiliară: http://geoportal.
ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html
Dacă parcela nu se poate identifica în aplicaţie este necesară actualizarea
datelor cadastrale cu costurile aferente. Pentru o corectă informare asupra
condiţionărilor urbanistice se recomandă achiziţia terenului ulterior obţinerii unui
certificat de urbanism”
Sursa: Facebook arh. Claudiu Salanţă- Arhitect Şef al judeţului Cluj
Până când aceste informaţii vor fi adunate într-un ghid sau vor fi impuse
printr-o lege a serviciilor imobiliare, primii care trebuie să se informeze sunt
cumpărătorii, însă informaţiile vin şi în sprijinul proiectanţilor, atât arhitecţi cât
şi urbanişti, în mod special, care de multe ori au rol de consiliere a cumpărătorilor.
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PROIECTUL ”RETHINKING SOMES”
LA BIENALA DE LA VENETIA 2021

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-VEST

A 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di
Venezia sau Bienala de Arhitectură de la Veneţia care va dura 6 luni, s-a deschis
oficial pe data de 22 mai 2021 şi se va încheia pe 21 noiembrie 2021.

RETHINKING SOMES

Tema editiei este “Cum vom trăi împreună?”, curatoriată de Hashim Sarkis, iar 63 de ţări vor participa la eveniment. Proiectul cu care România participă la
Bienala desemnat câştigător în urma concursului naţional este creat de Irina Melita,
Stefan Simion, Stefania Hirleata, Cristian Andrei Badescu şi Radu Tirca. Tema
proiectului “Fading Borders” abordează subiectul migraţiei, fenomen ce a avut loc
după aderarea României la Uniunea Europeană, din anul 2007.
La acest eveniment important participă şi proiectul câştigător la concursul
internaţional Rethinking Someş, pe care Primăria Cluj-Napoca l-a lansat în iunie
2017, al biroului de proiectare Practica (arh. Jaime Daroca, arh. José Mayoral şi
arh. José Ramón Sierra). Proiectul biroului Practica e parte din selecţia oficială a
expoziţiei bienalei, la invitaţia curatorului evenimentului – Hashim Sarkis, directorul
Şcolii De Arhitectură MIT.
Proiectul celor de la Practica se axează pe regenerarea şi re-naturalizarea
malurilor Someşului şi vizează interconectarea diverselor comunităţi care locuiesc
în oraşul Cluj-Napoca. Prin proiect se propune asigurarea unui spaţiu mai amplu
pentru râu şi în acest fel, crearea unei identităţi mai puternice a acestuia prin
generarea unei noi relaţii a acestuia cu comunitatea. Proiectul propune noi
perspective asupra râului, prin remodelarea topografiei şi prin crearea de noi
itinerarii şi spaţii oferite locuitorilor.

Sursa foto: Extras din Proiectul câştigător al concursului Rethinking Someş- autor
Biroul de proiectare Practica
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RETHINKING SOMES

La Bienala de la Veneţia arhitecţii au expus o instalaţie care reprezintă râul
Someş, fiind alcătuită dintr-un model de 20 metri lungime, la scară mare (1: 500)
care traversează întreaga lăţime a Corderia din Arsenale de la Veneţia. Modelul
este însoţit de două panouri de mari dimensiuni, care ilustrează, speciile de plante
şi animale care sunt reintroduse în zonă. Câteva dintre intervenţiile prevăzute în
proiect şi prezentate de echipă sunt: lucrări de terasare, amenajare de spaţii
publice şi locuri pentru activităţi sportive sau de admirat priveliştea, reţea extinsă
de căi pietonale şi de biciclete, readucerea pe mal de apă şi în apă a florei şi faunei
locale.

Sursa foto: Actual de Cluj- Instalaţia care reprezintă râul Someş din incinta expozţiei
de la Veneţia
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RETHINKING SOMES

Sursa foto: Actual de Cluj- Instalaţia care reprezintă râul Someş din incinta expozţiei
de la Veneţia - vedere de sus
Proiectul admirat de vizitatorii de la Bienala, aşteaptă să fie transpus în
realitate de locuitorii oraşului Cluj-Napoca. Până în prezent s-au finalizat o serie
de etape ale proiectului (Plan Urbanistic Zonal, studii de fezabilitate, documentaţie
pentru obţinerea Autorizaţiilor de Construire, Proiect Tehnic) şi au fost obţinute
toate aprobările necesare de la instituţiile implicate, urmând ca în lunile viitoare să
înceapă pregătirile de şantier.
Proiectul ajunge la 35 de milioane de euro (168 milioane de lei), pentru
care Primăria Cluj-Napoca atrage fonduri europene. Prima etapă, revitalizarea
culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someşului, modernizarea şi
extinderea infrastructurii pietonale şi ciclisticile pe malurile râului, zona I – Lunca
Someşului Mic, este în valoare de 123.696.371 lei, iar contribuţia proprie a
municipalităţii se ridică la 34.038.247 lei. A doua etapă a proiectului, Revitalizarea
culoarului de mobilitate aferent Someşului, modernizarea şi extinderea
infrastructurii pietonale şi ciclistice pe malurile râului, zona II – Parcul Armătura
şi zona III – platoul Sălii Sporturilor este în valoare totală de 44.242.722 lei, iar
contribuţia proprie a Primăriei Cluj-Napoca este în valoare totală de 4.199.883lei.
Cu toate acestea, ţinând seama de amploarea şi complexitatea proiectului,
aşa cum spun proiectanţii şi autorităţile, primele rezultate se vor vedea de abia în
anul 2023.
Surse:
https://actualdecluj.ro/foto-video-somesul-de-la-venetia-si-somesul-de-la-cluj-celmai-amplu-proiect-dehttps://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/proiectul-fabulos-alta-fata-malurilor-somesului-ridica-investitia-imensa-cluj-1_5ecbb3105163ec427121d197/index.html
https://www.oar.archi/ro/concursuri/rethinking-somes-1
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/bav2020
https://www.urban.ro/bienala-de-arhitectura-de-la-venetia-2021/
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ROMANIAN CREATIVE WEEK (RCW)
NEW CITIES

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-EST

Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat
industriilor creative româneşti şi primul mare eveniment cu public organizat în
România în 2021, s-a desfăşurat în perioada 2-6 iunie la Iaşi.

NEW CITIES

Architecture, festivalul de arhitectură organizat în cadrul evenimentului,
a încântat publicul cu două mari evenimente, Bahlui Vision şi Walk & Talk with
an Architect. Arhitectura, o componentă importantă a evenimentului a fost
încredinţată către platforma Share Architects în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor
din România filiala Iaşi, cu Uniunea Arhitecţilor din România şi Facultatea de
Arhitectură ”G.M. Cantacuzino” Iaşi.
Gazdele evenimentului au fost Mihai Drişcu - preşedinte OAR Iaşi şi
Florin Mindirigiu - fondator SHARE Architects, iar speakerii invitaţi au fost arhitect
Adrian Soare, partener CUMULUS Architecture, arhitect Andrei Uleia, fondator
DaSein, arhitect Dragoş Epure, co-fondator METROPOLIS Architects, arhitect
Şerban Daniel Lucian, fondator B.I.A. Şerban Daniel Lucian, arhitect Victor Grosu,
fondator Grosu Art Studio, arhitect Alexandru Govozdea, Preşedinte Ordinul
Arhitecţilor din România, conferenţiar dr. arh. Ştefan Bâlici Manager, Director
general Institutul Naţional al Patrimoniului, arhitect Emil Ivănescu, Preşedinte OAR
Bucureşti, profesor dr. arh. Augustin Ioan, Profesor Universitatea de Arhitectură
şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti, arhitect Şerban Ţigănaş, co-fondator Dico &
Ţigănaş, Secretar General UIA, preşedinte SHARE Society, decan Facultatea de
Arhitectură şi Urbanism Cluj-Napoca.
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Conferinţele inspiraţionale ”New Cities” şi-au propus să abordeze o nouă
viziune de dezvoltare a oraşelor adaptate la provocările urbane contemporane şi
calitatea vieţii în oraş. Conferinţele au dezvoltat filosofia unui ”oraş uman”,
promovând participarea şi implicarea în viaţa oraşului, a modului în care individul
trebuie să fie adus înapoi în centrul discuţiei despre viitorul planificării urbane.
În zilele de 3 şi 4 iunie 2021, Sala Voievozilor a Palatului Culturii din Iaşi, a
găzduit Conferinţa ”New Cities. New Iaşi Architecture”, o dezbatere despre
arhitectură şi oraş ca spaţiu de locuire, muncă şi destinaţie turistică şi conferinţa
”New Cities. New in Old”, o dezbatere despre inserţia clădirilor noi în oraşele
istorice şi relaţia arhitecturii noi cu arhitectura de patrimoniu, un subiect de interes
în special pentru Iaşi.

NEW CITIES

De asemenea, în premieră pentru Iaşi, iniţiativa New Iaşi Architecture a
facilitat accesul specialiştilor, publicului şi tinerilor într-unul din şantierele
importante ale oraşului: Proiectul Palas Campus, printre cele mai mari clădiri de
birouri din România ca suprafaţă, ajungând la peste 60.000 mp, care îşi propune
să consolideze centrul oraşului drept o destinaţie care susţine evoluţia
antreprenoriatului local şi a industriilor creative.
Invitaţii din public, oameni de cultură, arhitecţi, urbanişti, peisagişti, profesori,
arhitecţi şefi, ingineri, antreprenori, reprezentanţi ai administraţiei locale şi centrale,
reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, specialişti în managementul
transportului, specialişti în calitatea mediului, studenţi, public larg au fost purtaţi
într-o fascinantă călătorie prin oraşele lumii, cu probleme în prezent şi soluţii în viitor.
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NEW CITIES

Cum vor evolua oraşele? Sunt oraşele suficient de prietenoase cu locuitorii
lor? Care sunt tendinţele mondiale în urbanism? Vom trăi în oraşe verticale?
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NEW CITIES

Mai multe picturi murale au fost expuse în această perioadă pe Podul
Avram Iancu (fostul pod Trancu) din Iaşi, ”Tramvaiul creatorilor”, expoziţia de
desen şi arhitectură ”Great Monthly Challenge, un workshop dedicat construcţiei
de bărcuţe realizate din materiale reciclate sunt doar câteva dintre surprizele
aduse de Bahlui Vision. Totodată, au fost instalate mai multe piese de mobilier
urban de design, care vor îmbogăţi zona de promenadă a Râului Bahlui şi unele
parcuri din Iaşi, transformându-le în adevărate oaze de relaxare şi de creaţie, după
modele similare din mari oraşe europene.
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NEW CITIES
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NEW CITIES

Microparcul, un proiect de creativitate colaborativă între studenţi ai secţiei
de peisagistică şi cei de la Facultatea de Arhitectură s-a dorit un manifest pentru
nevoia de spaţiu verde şi pentru contribuţia mică pe care fiecare dintre noi o
poate aduce pentru a schimba cu gesturi micro un oraş macro.
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NEW CITIES

O altă surpriză a fost „Walk and Talk with an Architect”, eveniment în cadrul
căruia cinci voluntari arhitecţi/studenţi la Arhitectură au purtat câte o pancartă
cu textul „Hai să vorbim Arhitectură!” şi au încurajat trecătorii să facă o plimbare
de-a lungul Bahluiului, timp în care să vorbească despre arhitectură.
În cadrul Festivalului Architecture a fost organizat şi Walk & Talk, powerd
by George, primul banking inteligent, un concurs pentru instalaţii dedicat activării
Râului Bahlui, între Podul de Piatră şi Campusul Tudor Vladimirescu din Iaşi.
Câştigătorul Concursului Walk & Talk, competiţie în care au fost înscrise 15 lucrări,
a fost desemnat de juriul RCW în data de 28 aprilie 2021 şi este Sebastian
Comănescu, autorul proiectului Sowing Futures.
Alte două proiecte înscrise în competiţia Walk & Talk, powerd by George,
primul banking inteligent - Orizont 360, o lucrare realizată de Teodora
Alexandra Moraru şi de Alexandru Mihalachi, şi Muza, o lucrare aparţinând lui
Felix Aftene - au fost expuse pe axa de desfăşurare a Romanian Creative Week:
Copou, Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, Palatul Culturii, Palas, Splai Bahlui.
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INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION
SPITALUL DE COPII CLUJ -NAPOCA

Luna trecută (în perioada 13-17 iunie 2021) a avut loc jurizarea proiectelor
înscrise la Concursul Internaţional de Soluţii “Spitalul de Copii Cluj-Napoca”, o
competiţie lansată oficial pe data de 12 februarie 2021. Autoritatea contractantă a
concursului este Consiliul Judeţean Cluj.
Membrii juriului (Membri titulari: arh. Claudiu Salanţă, dr. Aldea Cornel
Olimpiu, dr. Vasile-Florin Stamatian, arh. Benedict Zucchi, arh. Jan de Vylder, arh.
urb. Bogdan Traian Bogoescu, arh. Vlad Rusu – reprezentant OART) au premiat cele
mai bune soluţii pentru un Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii, situat în zona de
sud-est a Municipiului Cluj-Napoca, la limita cartierelor Gheorgheni şi Borhanci, în
felul următor:

COMPETITII

PREMIUL I – Proiect nr. 119 – EB2026 – PLANHO CONSULTORES. S.L.P. , PROFESSIONAL LIMITED COMPANY în asociere cu 4B CONSULTANŢĂ ARHITECTURĂ S.R.L.
Autori principali: PLANHO (architects) Enrique Vallencillos Segovia, Manuel
Perez Hernandez
Coautori: Mara Victoria Vergu-Bogoescu, Matei Bogoescu, Radu Costăchescu, Tudor Costăchescu
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COMPETITII
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COMPETITII

PREMIUL II – Proiect nr. 125 – OA2021 – S.C. ONE ARCHITECTS S.R.L.
Autori principali: arch. Florin Radac, arch. Bogdan Chioran, arch. Dan Andrei
Pintea, Coautori: arch. Spiro Koça , arch. Andreea Năstase
PREMIUL III – Proiect nr. 105 – UG1492 – S.C. ARHI BOX S.R.L. în asociere
cu S.C. ARHI ACTUS DEVELOPMENTS S.R.L., Autor principal: Arh. Gabriel Cătălin
Colobăţiu, Coautori: Arh. Dr. Dragoş Dascălu, Arh. Dr. Mihai Racu, Arh. Adrian
Florin Pop , Arh. Călin Florin Lada
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LEGEA 350/2001

ORDONANTA DE URGENTA
PRIVIND MODIFICAREA LEGII NR. 350/2001

Ţinând cont de faptul c
ă din cele 41 de judeţe funcţia de arhitect-şef este
ocupată pe perioadă nedeterminată sau pe perioadădeterminată în doar 27 de
judeţe, din cele 103 municipii funcţia de arhitect-şef este ocupată pe perioadă
nedeterminată sau pe perioadă determinată în doar 54 de municipii, din cele 6
sectoare ale municipiului Bucureşti în 4 sectoare este ocupatpe perioad
ă
nedeterminată sau pe perioadă determinatăfuncţia de arhitect-şef, în cele 216
oraşe funcţia de arhitect-şef este ocupat
ă pe perioadă nedeterminat
ă sau pe
perioadă determinatăîn 76 de oraşe, iar din cele 2.862 de comune funcţia de
arhitect-şef este ocupat
ă pe perioad
ă nedeterminat
ă sau pe perioad
ă determinat
ă
în doar 19 dintre acestea, ţinând seama căla nivel naţional există3 judeţe în
cadrul cărora funcţia de arhitect-şef nu este ocupată pe perioadă nedeterminată
sau pe perioadă determinată, respectiv Gorj, Buzău şi Ialomiţa, în nicio unitate
administrativ-teritorială, luând în considerare lipsa de arhitecţi-şefi la nivelul
unit
ăţilor administrativ-teritoriale, fapt care creeaz
ă impedimente majore în
întocmirea documentaţiilor prev
ăzute de lege pentru elaborarea planurilor
urbanistice generale, zonale şi de detaliu, în emiterea avizelor de oportunitate
pentru elaborarea planurilor urbanistice zonale iniţiate de investitorii privaţi,
în emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare,
generându-se un blocaj important în implementarea investiţiilor private şi
publice, inclusiv realizate cu fonduri europene, având în vedere că neadoptarea
unor mă
suri urgente în vederea soluţionă
rii conduce la blocaje în ceea ce
priveşte desfăş
urarea activit
ăţii autorit
ăţilor administraţiei publice locale de
autorizare a construcţiilor şi realizare a investiţiilor indiferent de sursele de
finanţare a acestora, fonduri private sau fonduri publice, naţionale sau europene,
luând în considerare faptul căaceste blocaje genereaz
ă riscul ca investitorii
v
ătă
maţi în drepturile lor s
ă se îndrepte în justiţie împotriva autorit
ăţilor
administraţiei publice locale, ţinând cont de faptul c
ă prin neexercitarea
atribuţiilor specifice nu se poate asigura îndeplinirea obligaţiei statului de
garantare a dreptului constituţional al cet
ăţenilor la un mediu s
ăn
ătos şi la
proprietate, având în vedere faptul căaceste elemente vizează interesul general
public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a că
ror reglementare
nu poate fi amânată, se impune elaborarea unui act normativ care să
soluţioneze problemele menţionate în regim de urgenţă.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţăde urgenţă.
Art. I. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 36, alineatele (9) - (11) vor avea următorul cuprins:
“(9) În vederea profesionaliză
rii şi asigură
rii structurilor de specialitate
necesare dezvoltării coerente şi durabile, oraşele şi comunele care nu pot asigura
organizarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului
în cadrul aparatului propriu pot constitui asociaţii de dezvoltare intercomunitar
ă,
constituite în condiţiile legii, împreună cu alte comune, oraşe sau municipii, în vederea
asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi
teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.
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Specialiştii din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
, care presteaz
ă
servicii în domeniul amenaj
ării teritoriului şi urbanismului, exercităprerogative
de putere public
ă şi pot semna documentele emise sau întocmite în numele
autorită
ţilor administraţiei publice locale pentru care asigur
ă serviciile publice
respective.
(10) Pentru comunele care nu pot asigura ocuparea funcţiei de arhitect-şef
şi nu aparţin unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile
legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea
urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire, atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către un funcţionar
public definitiv din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor
de formare profesional
ă continu
ă de specialitate în domeniul amenajă
rii
teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor.
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (9) i (10), atribuţiile pot fi îndeplinite
şi de că
tre structura de specialitate de la nivel judeţean sau al municipiului
Bucureşti, pentru sectoarele acestuia, pe bază de convenţie.”
2. Articolul 361 va avea următorul cuprins:
“Art. 361. - (1) Funcţia de arhitect-şef este ocupată, în condiţiile legii, de un
funcţionar public, având formaţia profesionalădupăcum urmează:
a) de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist
absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului
şi amenaj
ării teritoriului, la nivelul judeţelor, municipiilor reşedinţ
ă de judeţ,
municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului Bucureşti;
b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum
şi de inginer în domeniul construcţ
iilor sau inginer cu specialitatea inginerie
economicîn construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă
de specialitate în domeniul amenajă
rii teritoriului, urbanismului şi autoriză
rii
construcţiilor, la nivelul municipiilor, altele decât cele prev
ăzute la lit. a), şi
oraşelor;
c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum
şi de inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea
inginerie economicăîn construcţ
ii, absolvenţ
i ai cursurilor de formare
profesionalăcontinu
ă de specialitate în domeniul amenaj
ării teritoriului,
urbanismului şi autorizării construcţiilor, la nivelul comunelor.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) care au formaţia profesională
de inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea
inginerie economicîn construcţii şi care au promovat concursul pentru
ocuparea funcţiei publice, dar nu au studii în domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului, au obligaţia să absolve cursurile de formare profesională specifice
organizate de Institutul Naţional de Administraţie în colaborare cu
Registrul Urbaniştilor din România, sub coordonarea Ministerului Dezvoltă
rii,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de maximum un an de la numire,
sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.
(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în
situaţia în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef
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de la nivelul municipiilor, cu excepţia municipiilor reşedinţăde judeţ, a municipiului
Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, nu se prezintă persoane
care să îndeplineascăcondiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la
art. 468 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare, se pot stabili condiţii pentru a permite
participarea la concurs şi a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 5 ani.
(4) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţăa Guvernului
nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care la
concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef de la nivelul
oraşelor şi comunelor nu se prezint
ă persoane care s
ă îndeplinească
condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. a)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare, se pot stabili condiţii pentru participarea la concurs şi a
persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 3 ani.
(5) Unit
ăţile administrativ-teritoriale pot coopera, conform art. 36 alin.
(9) - (11), pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor
atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale în domeniile
ce privesc activit
ăţile de control, inspecţie, urbanism şi amenajarea teritoriului,
pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitarăale c
ăror membri sunt sau la nivelul structurilor
judeţene cu personalitate juridicăale structurilor asociative ori la nivelul
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca
fiind de utilitate publică, potrivit legii sau prin cooperare între unităţi administrativ
- teritoriale.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 370 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
personalul de la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau de la nivelul
structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ori de la
nivelul structurilor asociative ale autorită
ţilor administraţiei publice locale
recunoscute ca fiind de utilitate publică, respectiv prin cooperare între unităţi
administrativ - teritoriale, care realizează activităţile prevzute la alin. (5), exercită
prerogative de putere publică şi pot semna documentaţiile, procesele - verbale,
avizele, certificatele şi autorizaţiile emise sau întocmite în numele autorităţilor
administraţiei publice locale.
(7) Regimul juridic al conflictelor de interese şi incompatibilităţilor aplicabil
funcţionarilor publici, prevăzut de cartea I titlul IV capitolul II din Legea nr. 161/2003
privind unele m
ăsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnit
ăţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător
şi personalului prevăzut la alin. (6).”
Art. II. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin
prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dupăaprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
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PROCEDURA DE EXAMINARE A PROFESIONISTILOR
CARE AU OBTINUT DREPT DE SEMNATURA
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CAPITOLUL I . DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Prezenta procedură de examinare (denumită în continuare „Procedura”)
a profesioniştilor care au obţinut un drept de semnătură, un alt drept echivalent
sau un titlu de calificare într-un alt stat membru, stabileşte condiţiile, termenele şi
modalitatea de examinare referitoare la prevederile art. 6 alin (4) din Regulamentul
privind obţinerea dreptului de semnătură pentru documentaţii de amenajare
a teritoriului şi de urbanism, publicat în MO, partea I, nr. 577 din 13.08.2010
numit în continuare „regulament”.
Art.2. Prezenta Procedură este elaborată de Registrul Urbaniştilor din
România, în calitate de autoritate competentă, denumit în continuare RUR, prin
grija Comisiei de Examinare, denumită în continuare Comisia şi reglementează
verificarea cunoştinţelor referitoare la cadrul normativ al amenajării teritoriului şi
urbanismului, în vigoare la data examinării.

INFO

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA COMISIEI
Art.3 Comisia de examinare pentru examenul de legislaţie se organizează
şi funcţionează conform prevederilor generale din capitolul III al regulamentului.
Art.4 Secretariatul Comisiei se asigură de către un secretar desemnat în
acest scop din cadrul Secretariatului RUR.
Art.5 Comisia se întruneşte în regim de urgenţă, în funcţie de solicitările
de dobândire a dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, ale profesioniştilor care au obţinut un drept de
semnătură, un alt drept echivalent sau un titlu de calificare într-un alt stat,
conform art 6 alin (4) din regulament.
Art.6 Pentru desfăşurarea examenului, este obligatorie prezenţa a minimum
4 membri, din care minimum 1 titular. Este obligatorie prezenţa Preşedintelui
Comisiei sau în lipsa acestuia a Preşedintelui Delegat.
Art.7 Comisia de examinare îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii
a) stabileşte bibliografia pentru examinarea candidaţilor;
b) elaborează subiectele de tip grilă şi stabileşte baremul de evaluare şi
notare, cu asigurarea confidenţialităţii acestora din momentul elaborării şi până la
data susţinerii examenului;
c) corectează şi notează conform baremului stabilit, răspunsurile fiecărui
candidat;
Art.8 La încheierea examenului, activitatea Comisiei de examinare şi
rezultatele evaluării se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii
acesteia prezenţi la examen.
CAPITOLUL III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN
Art.9 Condiţiile de înscriere şi de depunere a dosarului în vederea participării
la examenul de legislaţie pentru obţinerea dreptului de semnătură sunt cele
prevăzute în regulament.
Art.10. Confirmarea eligibilităţii dosarului este stabilită de secretarul
Comisiei după analiza dosarului candidatului şi consultarea Preşedintelului
Comisiei.

BULETIN INFORMATIV NR. 5/ IUNIE 2021

22

INFO

CAPITOLUL IV. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA EXAMENELOR
Art.11 RUR organizează examenul de legislaţie, în regim de urgenţă, în
funcţie de solicitările de dobândire a dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, ale profesioniştilor
care au obţinut un drept de semnătură, un alt drept echivalent sau un titlu de
calificare într-un alt stat.
Art.12. Secretariatul RUR stabileşte data desfăşurării examenului în urma
consultării membrilor Comisiei şi o anunţă public, împreună cu:
(a) calendarul, modul de desfăşurare, precum şi sistemul de punctare;
(b) lista reglementărilor legale în vigoare în domeniul urbanismului şi
amenajării teritoriului;
Art.13 Data, locul şi ora desfăşurării examenului, lista candidaţilor ale căror
cereri au fost admise de către autoritatea competentă, şi bibliografia specifică
se publică pe pagina de internet a RUR cu minimum 15 zile înainte de data
programată pentru desfăşurarea examenului.
CAPITOLUL V . DESFĂŞURAREA EXAMENULUI ŞI CONDIŢII DE PROMOVARE
Art.14 Examinarea candidaţilor se desfăşoară exclusiv în limba română.
Art.15.Examenul de legislaţie constă într-o probă unică în formă de probă
scrisă. Proba scrisă constă în rezolvarea unor subiecte de tip grilă formulate pe
baza bibliografiei specifice, în scopul evaluării cunoştinţelor de legislaţie în
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. Timpul alocat probei scrise este de
120 de minute.
Art.16 La ora programată pentru susţinerea probei scrise, candidaţii sunt
acceptaţi în sala de examen pe baza actului de identitate în original. Candidaţii
întârziaţi vor fi consideravi absenţi.
Art.17 Candidaţii pot avea asupra lor, exclusiv pe suport hârtie, documentele
prevăzute în bibliografia specifică, pe care le pot consulta pentru susţinerea
probei.
Art.18 Utilizarea telefoanelor mobile sau a altor mijloace electronice este
interzisă pe perioada desfăşurării examenului.
Art.19 Orice încercare de fraudă în timpul desfăşurării probei scrise, se
sancţionează cu eliminarea candidatului din examen.
Art.20 Eliminarea candidatului se face în prezenţa tuturor membrilor
Comisiei de examinare participanţi şi se consemnează în procesul-verbal al sesiunii
de examinare.
Art. 21. Condiţia de promovare a probei scrise este obţinerea a minimum
75% din punctajul maxim prevăzut în baremul de evaluare şi notare. Subiectele
vor fi verificate de către minimum 2 membri ai Comisiei.
Art. 22. Examinarea online se poate desfăşură doar în condiţiile utilizării
unei platforme specializate de tip „exam.net”, „TCExam” sau altele.
Art. 23 Rezultatele examenului se comunică în scris candidaţilor şi se
afişează pe pagina de internet a RUR în termen de maximum 24 de ore de la
data încheierii probei.
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CAPITOLUL VI . CONTESTAŢII
Art.24 Candidaţii care nu au promovat examenul de legislaţie pot formula
contestaţie, motivată, în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării
rezultatelor pe pagina de internet a RUR.
Art.25 Contestaţia se depune de către candidat, personal sau prin
reprezentant legal, la sediul RUR sau se transmite prin e-mail în format electronic
needitabil la adresa comisieexaminare@rur.ro
Art.26 Contestaţia/contestaţiile se soluţionează de către Comisia de
soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 zile de la înregistrarea acesteia/acestora.
Art.27 Comisia de soluţionare a contestaţiilor se organizează şi
funcţionează conform prevederilor Regulamentului referitor la organizarea şi
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România.
CAPITOLUL VII. VALIDAREA REZULTATELOR?
Art.28 Rezultatele finale ale sesiunii de examinare, rămase definitive
după soluţionarea eventualelor contestaţii, împreună cu documentele aferente
examenului şi, după caz, soluţionării contestaţiilor, se centralizează de către
Secretariatul RUR
Art. 29. Candidaţii care au promovat examenul de legislaţie se pot înscrie
la examenul de atestare pentru obţinerea dreptului de semnătură în condiţiile
prevăzute de Regulament.
Art.30 Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România validează
rezultatele examenului de atestare şi acordă, prin hotărâre, dreptul de semnătură
specialiştilor, în conformitate cu regulamentul.
CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art.31 Candidatul care nu poate participa la sesiunea de examinare pentru
care a fost programat poate solicita autorităţii competente, în scris, cel mai târziu
cu 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a sesiunii de atestare:
a) reprogramarea participării în următoarea sesiune;
b) retragerea cererii de înscriere la sesiunea de examinare.
Art.32 Dacă, din motive independente de voinţa candidatului programat la
examen (motive de sănătate, deces în familie, altele de această natură), survenite
cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare, acesta nu
s-a putut prezenta, dosarul de înscriere şi tariful de examinare plătit îşi păstrează
valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe, la cerere, la următoarea
sesiune de examinare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei
de fapt care a determinat neprezentarea la sesiunea la care a fost programat iniţial.
Art.33 Reprogramarea prevăzută la art. 31 lit. a) se poate solicita o singură
dată, pentru următoarea sesiune de examinare, caz în care dosarul de înscriere şi
tariful de examinare plătit îşi păstrează valabilitatea.
Art.34 Candidatul care nu se prezintă la sesiunea de examinare din alte
motive decât cele prevăzute la art. 31 şi art. 32 sau care nu a promovat proba/
probele din cadrul sesiunii de examinare poate reveni cu o nouă cerere şi un nou
dosar, în vederea înscrierii la un nou examen.
Art.35 Încălcarea prevederilor prezentei Proceduri atrage răspunderea juridică,
în condiţiile legii.
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PUBLICATII

În ediţia cu numărul 53 a publicaţiei EuroUrbanismul regăsim dezbătută
tema Ecosistemul oraşelor - tema celui de-al patrulea episod ”O oră cu arhitectul”,
moderată de arhitectul Şerban Ţigănaş şi care l-a avut ca invitat special pe arhitectul
Klaus Birthler, implicat în iniţiativele Centrului pentru Mediul Construit, Asociaţiei
Unda Verde, De-a Arhitectura, fost Arhitect Şef al Reghinului.
Interviul a avut ca subiect tema apei, a orientării sau reorientării oraşelor către
cursurile de apă, un subiect de actualitate şi de interes în multe oraşe ale României.
S-a subliniat necesitatea unei colaborări între arhitecţi, urbanişti şi inginerii
hridrotehnşti.
România este într-o direcţie de a valorifica cursul apei, însă idealul ar fi cel
adoptat de Germania, de construcţii biologice, de naturalizare a cursului de apă.
Un alt elemente important îl constituie actorii implicaţi şi comuicarea între
aceştia, respectiv hidrotehniştii, urbaniştii, arhitecţii şi peisagiştii.
Ca şi organizaţii, ar trebui să existe o bună comunicare între Apele Române,
primării, Registrul Urbaniştilor şi Ministerul Dezvoltării şi Mediului.
Arhitectul Şef este un actor cheie care ar putea stabili cerinţele dezvoltării unui
spaţiu.
În concluzie s-a revenit asupra nevoii de comunicare şi s-a subliniat necesitatea
abordării integrate, a unei abordări holistice şi nevoia de comunicare.
De asemenea este prezentată harta
virtuală a urbanismului prin care poţi verifica
dezvoltările imobiliare autorizate în Cluj-Napoca,
GIS, disponibilă pe platforma primăriaclujnapoca.ro,
secţiunea Locuire. Platforma conţine planurile
urbanistice zonale (PUZ) şi planurile urbanistice
de detaliu (PUD) emise începând cu anul 2014,
cât şi toate autorizaţiile de construire şi toate
certificatele de urbanism emise după 1 mai 2021.
Butonul GIS funcţionează precum o hartă
virtuală, clujenii având acces în timp real, la
dezvoltările urbanistice din oraş şi totodată la
regulile prevăzute în planul urbanistic general
(PUG) pentru orice zonă de interes.
Publicaţia aduce în prim plan şi proiectul de act normativ în lucru la Ministerul
Dezvoltării, menit să rezolve problema Arhitecţilor Şefi din UAT-uri, urmând prin acesta
să fie eliminate o serie de restricţii. La nivelul ţării sunt 3.228 de unităţi administrativteritoriale şi 184 de arhitecţi şefi.
Un alt subiect din cadrul publicaţiei prezintă parteneriatul dintre Municipialitate
şi OAR Bucureşti în vederea creşterii calităţii arhitecural-urbanistice din capitală. Acest
parteneriat îşi propune organizaraea de dezbateri şi concursuri de soluţii, urmărirea
îndeaproape a calităţii arhitecturii, punându-se accent pe protejarea patrimoniului, pe
regenerarea urbană, pe fiabilitatea proiectelor edilitare.
În data de 23 iunie 2021 a avut loc şi o dezbatere profesională cu tema Planificare
spaţială pentru accesibilitate, cooperare şi sustenabilitate.
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