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PASI VIRTUALI PRIN CETATEA ORADEA

CETATEA ORADEA

Birou Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
NORD-VEST

Orădenii sau turiştii pasionaţi de istorie pot efectua de la distanţă un
spectaculos tur virtual al Cetăţii Oradea. Plimbarea virtuală pune în lumină
detaliile legate de istoria monumentului, de arhitectura cetăţii, dar şi de etapele
de reabilitare ale clădirii.
Turul virtual e rezultatul colaborării dintre echipele de lucru ale Agenţiei
de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi ale Muzeului Oraşului Oradea din cadrul
Complexului Muzeal „Muzeul Ţării Crişurilor”.
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ORADEA

Acesta a fost finanţat de ADR Nord-Vest, prin proiectul „Revitalizarea
Oraşelor Fortăreţe”, fiind deja pus la dispoziţia publicului larg la linkul: https://
my.treedis.com/tour/cetatea-oradea sau pe site-ul Muzeului Ţării Crişurilor, la
adresa: https://mtariicrisurilor.ro/muzeul-orasului-oradea/. Vizualizarea poate fi
efectuată prin înaintarea în încăpere şi între etaje, fiind disponibile şi facilităţi de
vizualizare de tip panoramă a întregului obiectiv sau a fiecărui etaj în parte,
precum şi posibilitatea de a genera măsurători.

Sursa: http://oradea.ro/stiri-oradea/pasi-virtuali-prin-cetatea-oradea
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NOILE LOCUINTE COLECTIVE CRESC CALITATEA ZONELOR DE LOCUIT
DIN ORADEA
În municipiul Oradea, unele proiecte analizate de Comisia Municipală de
Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, denotă clar, nu doar un interes pentru
creşterea fondului construit, ci şi o atenţie deosebită în ceea ce priveşte calitatea
zonelor de locuit. Comisia analizează cu atenţie toate proiectele şi remarcă pe
cele care au ca rezultat construcţii de locuinţe colective care oferă o calitate
deosebită, estetică şi funcţională. Proiectele propuse, nu doar crează locuinţe noi
cu o arhitectură elegantă care nu forţează înălţimi neadecvate, ci propun şi
funcţiuni comerciale şi spaţii publice care dinamizează zona şi dezvoltă comunităţi.

ORADEA

„Aceste propuneri venite din partea investitorilor nu pot decât să ne
bucure. Specialiştii noştri le analizează cu mare atenţie pe fiecare în parte,
pentru ca, în final, rezultatul pe care îl vom vedea în teren să fie cel mai bun.
Este evident că prin realizarea acestui tip de investiţii va creşte fondul construit,
creându-se noi locuinţe, la standarde moderne. Astfel, se va îmbunătăţi calitatea
zonelor de locuit atât din punct de vedere funcţional, cât şi estetic, acest gen de
investiţii conducând la diversificarea ofertei de locuire în municipiul nostru”, a
precizat viceprimarul Arina Moş.
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ORADEA

Sursa: http://www.oradea.ro/stiri-oradea/noile-locuin-539-e-colective-cresc-calitatea-zonelor-delocuit-din-oradea
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ORADEA

A FOST FINALIZATĂ PROMENADA CARE LEAGĂ PARCUL LIBERTĂTII DE
ALEEA STRANDULUI

A fost finalizată noua legătură pietonală de pe malul drept al Crişului
Repede, care trece pe sub podul 1 Decembrie 1918 (Dacia), făcând legătura între
Parcul Libertăţii şi Aleea Ştrandului.
Promenada are o lungime de aproape 300 m, porneşte de la Aleea Anna
Marossy, din zona restaurantului Crinul Alb şi ajunge până la Hotel Continental.
Aleea pietonală nou creată, ce va putea fi folosită şi de biciclişti, este o alternativă
la traversarea prin pasajul subteran din B-dul Magheru, venind în întâmpinarea
celor care vor să se recreeze, să se bucure de priveliştea şi liniştea pe care o oferă
apropierea Crişului Repede, evitând astfel traficul rutier.
Noua promenadă completează aleile pietonale realizate pe malul Crişului
Repede, menite să deschidă axa verde-albastră şi să o redea publicului prin spaţii
accesibile, cu funcţiuni de recreere care încurajează deplasarea nemotorizată.
Sursa: http://www.oradea.ro/stiri-oradea/a-fost-finalizata-promenada-careleaga-parcul-liberta-539-ii-de-aleea-strandului
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MODIFICAREA LEGII 50/1991 PRIVIND
TRECEREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN

La începutul anului 2021 a fost depus în Senat proiectul de lege
PL-x nr. 154/2021pentru completarea art. 23 din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. În 15.11.2021 a avut loc dezbaterea
proiectului de lege în Camera Deputaţilor iar în 16.11.2021 proiectul de lege a
fost aprobat cu 245 de voturi pentru şi 44 abţineri, urmând să fie transmis
pentru promulgare preşedintelui Klaus Iohannis.

LEGEA 50/1991

Proiectul de lege cuprinde un articol unic, inserându-se un aliniat nou (4)
articolului 23, fiind introdusă o excepţie prin care terenurile din extravilan vor
putea fi trecute în intravilan pentru anumite construcţii, fără să mai fie nevoie
de aprobarea prin Planul General de Urbanism (PUG) sau Planul Urbanistic Zonal
(PUZ).
Iniţiatorii legii susţin, în expunerea de motive, că ”până în anul 2018,
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii permite
amplasarea obiectivelor – construcţii agricole – în extravilan, fără obligaţia de a
trece terenul din extravilan în intravilan, prin solicitarea PUZ. Nu s-a ţinut cont
în momentul modificării legii că aceste construcţii agricole în mod particular
trebuie să ţină de zona extravilană a localităţilor (distanţe minime faţă de spaţiile
de locuit, efecte de miros şi riscuri de biosecuritate). De asemenea, nu s-a ţinut
cont de faptul că aceste construcţii agricole fac obiectul unor proiecte de
investiţii finanţate din fonduri europene nerambursabile, existând pericolul
blocării investiţiilor în agricultură şi neaccesarea acestor fonduri.”
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MODIFICAREA LEGII 350/2001 PRIVIND
AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMUL

În 7 ianuarie 2022 a fost promulgată prin Decretul nr. 29/2022, Legea nr.
13/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2021
pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul. Primind avizul favorabil de la Senat în luna septembrie 2021, a fost
adoptată în 15 decembrie 2021 de Camera Deputaţilor ca for decizional cu 192 de
voturi pentru, 53 contra şi 39 de abţineri.

LEGEA 350/2001

În expunerea de motive se evidenţează faptul că ”lipsa de arhitecţi şefi
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, creează impedimente majore în
întocmirea documentaţiilor prevăzute 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. ”
Legea cuprinde un articol unic, prin care se aprobă Ordonanţa de Urgenţă
nr. 79 din 30 iunie 2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646
din 30 iunie 2021, fiind inserate următoarele modificări:
1. La articolul I punctul 1, alineatele (9) – (11) ale articolului 36 se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
(9) În vederea profesionalizării şi asigurării structurilor de specialitate
necesare dezvoltării coerente şi durabile, comunele care nu pot asigura
organizarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului în cadrul aparatului pot forma asociaţii de dezvoltare
intercomunitară, constituite în condiţiile legii, împreună cu alte comune sau
cu oraşe, în vederea asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind
planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi
a autorizaţiilor de construire.
(9) În vederea profesionalizării şi asigurării structurilor de specialitate
necesare dezvoltării coerente şi durabile, municipiile, 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 intercomunitară, 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. Specialiştii din cadrul asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară, care prestează servicii în domeniul amenajării
teritoriului şi urbanismului, exercită prerogative de putere publică şi pot semna
documentele emise sau întocmite în numele autorităţilor administraţiei publice
locale pentru care asigură serviciile publice respective. (la 10-01-2022, Alineatul
(9) din Articolul 36 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1,
ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 13 din 7 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 25 din 07 ianuarie 2022).
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LEGEA 350/2001

(10) Pentru comunele care nu apar_in 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 din aparatul de specialitate al
primarului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de
specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării
construcţiilor, organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, în
colaborare cu Registrul Urbaniştilor din România. (alineat revenit la forma anterioară
prin art. unic din Legea nr. 86/2017, ca urmare a respingerii O.U.G. nr. 100/2016,
în vigoare de la 5 mai 2017).
(10) Pentru comunele, oraşele şi municipiile 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 profesională continuă de specialitate în
domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor.
(la 10-01-2022, Alineatul (10) din Articolul 36 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost
modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 13 din 7 ianuarie 2022,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 07 ianuarie 2022 ).
(11) În situaţia în care această cerinţă nu este îndeplinită, atribuţiile vor fi
îndeplinite de către structura de specialitate de la nivel judeţean, pe bază de
convenţie.
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (9) şi (10), atribuţiile pot fi
îndeplinite şi de către structura de specialitate de la nivel judeţean, de la nivelul
municipiilor, respectiv de la nivelul municipiului Bucureşti, pentru sectoarele
acestuia, pe bază de convenţie. (la 10-01-2022, Alineatul (11) din Articolul 36 ,
Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC
din LEGEA nr. 13 din 7 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din
07 ianuarie 2022 )
2. La articolul I punctul 2, alineatele (3), (5) şi (6) ale articolului 361 se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a 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
de la nivelul municipiilor, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, a municipiului
Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, nu se prezintă
persoane care să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor
prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 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. Modificări (1)
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LEGEA 350/2001

(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a 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 de la nivelul municipiilor nu se prezintă persoane care să
îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art.
468 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 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. (la 10-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 36^1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul
III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 13 din 7 ianuarie
2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 07 ianuarie 2022 )
(5) Unităţile 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 activităţile de control, inspecţie, urbanism şi amenajarea teritoriului,
pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară ale căror membri sunt sau la nivelul structurilor
judeţene cu personalitate juridică ale 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 administrativteritoriale. Modificări (1)
(5) Unităţile 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 activităţile de control, inspecţie, urbanism şi amenajarea teritoriului,
pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară ale căror membri sunt sau la nivelul structurilor
judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ori la nivelul
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sau prin
cooperare între unităţi administrativ-teritoriale. (la 10-01-2022, Alineatul (5) din
Articolul 36^1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2,
ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 13 din 7 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 25 din 07 ianuarie 2022 )
(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 autorităţilor administraţiei publice locale
recunoscute ca fiind de utilitate publică, respectiv prin cooperare între unităţi
administrativ-teritoriale, care realizează activităţile prevăzute 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.
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(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 autorităţilor administraţiei publice
locale, respectiv prin cooperare între unităţi administrativ-teritoriale, care
realizează activităţile prevăzute 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. (la 10-01-2022, Alineatul (6) din Articolul 36^1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul
III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 13 din 7 ianuarie
2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 07 ianuarie 2022 )

LEGEA 350/2001

Sursa:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19495
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453
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R.U.R.

HOTARAREA NR. 381 DIN 16.12.2021
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ACTUALIZARE CONTINUT DOSAR DE INSCRIERE PENTRU
DOBANDIREA DREPTULUI DE SEMNATURA
În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentului privind
dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism din 29.07.2010 şi a recomandărilor Comisiei de
examinare, aprobate în şedinţa CS-RUR din 28.07.2011, conţinutul dosarului
pentru examinare şi atestare va fi alcătuit din elementele descrise mai jos şi în
ordinea în care ele sunt prezentate:
MODEL A - PENTRU SOLICITANŢII DIN ROMĂNIA
A.1. – SPECIALIŞTI PRACTICIENI CU FORMAŢIE DE ARHITECT, URBANIST,
INGINER, GEOGRAF, ECONOMIST, SOCIOLOG, ECOLOG etc. (conf. art. 4, lit. i)
1. CERERE DE ÎNSCRIERE – formular tip
- solicitanţii vor menţiona în cerere, în mod explicit simbolurile aferente
tipurilor de documentaţii sau părţi de documentaţii, pentru care solicită
acordarea dreptului de semnătură;
- pentru simbolurile solicitate trebuie să fie prezentată o documentaţie
corespunzătoare în portofoliu;
- în cazul solicitării simbolului G9 - alte studii - candidatul va formula o propunere
referitoare la tipologia/specificul studiilor respective.
2. PUNCTUL DE VEDERE al Birourilor Teritoriale ale RUR
- pentru solicitanţii din judeţele cuprinse în regiunile de dezvoltare Nord-est,
Sud-est, Nord-vest, Centru, Vest şi Sud-vest, dosarele eligibile vor fi transmise
Comisiei de examinare, numai prin intermediul Birourilor Teritoriale din Iaşi,
Cluj-Napoca şi Timişoara, conform arondării stabilite şi vor fi însoţite de un
punct de vedere scris al coordonatorului BT-RUR.

R.U.R.

3. DOUĂ RECOMANDĂRI semnate şi ştampilate din partea a 2 specialişti cu
drept de semnătură, atestaţi şi înscrişi în Registrul Urbaniştilor, la data depunerii
dosarului de către solicitant – formular tip
- recomandările vor preciza cu exactitate tipurile de documentaţii sau părţi de
documentaţii şi simbolurile aferente pentru care se recomandă acordarea
dreptului de semnătură ţinând cont de documentaţiile incluse în portofoliul
candidatului;
- recomandările vor preciza de asemenea, calitatea în care semnatarul a cunoscut
candidatul, respectiv: îndrumător de stagiu, coordonator /şef de proiect,
întocmitor de capitole, sau şef ierarhic în cadrul unei instituţii publice, societăţi
comerciale de profil sau al unui birou de arhitectură;
- cu excepţia cazului în care solicitarea vizează simbolul G9, cel puţin unul dintre
semnatarii recomandărilor trebuie să deţină dreptul de semnătură pentru cel
puţin aceleaşi categorii de documentaţii sau părţi de documentaţii de
amenajarea teritoriului şi de urbanism pe care le solicită candidatul şi să poată
certifica prin semnătură şi ştampilă finalizarea a cel puţin unei lucrări relevante
la care candidatul a colaborat, inclusiv prin dovada achitării tarifului RUR
pentru exercitarea dreptului de semnătură.
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4. CURRICULUM VITAE care să cuprindă descrierea în detaliu a activităţii
profesionale
- modelul de CV utilizat, va fi cel de tip Europass (afişat şi pe site-ul RUR);
- CV-ul va avea anexată o listă detaliată cu lucrările de amenajare a teritoriului
şi urbanism la care candidatul a participat în perioada stagiului şi în afara
acesteia (dacă este cazul), cu îndrumătorul sau cu alţi colaboratori, cu precizarea
următoarelor elemente: denumirea completă, beneficiarul, anul elaborării,
stadiul documentaţiei (în lucru/în avizare/aprobată) numele şefului de proiect şi
responsabilităţile îndeplinite de solicitant în elaborarea respectivelor documentaţii
sau părţi de documentaţii de amenajarea teritoriului sau /şi de urbanism;
- CV-ul va avea de asemenea anexată o listă de publicaţii cuprinzând cărţi, studii,
articole de specialitate, rapoarte – fiind evidenţiate cele relevante pentru
documentaţiile sau părţile de documentaţii pentru care solicită acordarea
dreptului de semnătură (dacă este cazul);
- CV-ul şi anexele acestuia vor fi semnate de solicitant pe fiecare pagină.
5. COPII după diplome, certificate şi alte documente care atestă calificarea
solicitantului, absolvirea unor programe de master sau de specializare postuniversitară în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, alte forme de
specializare sau pregătire şi formare profesională, împreună cu suplimentele
/foile matricole ale acestora.
6. RAPORTUL DE EVALUARE a desfăşurării stagiului profesional şi CAIETUL
DE STAGIU* (în cazul candidaţilor care au finalizat stagiul) care vor conţine
informaţiile afişate pe site-ul RUR la Conţinut dosar de stagiu.
În Raportul de stagiu şi în Caietul de stagiu vor fi prezentate exclusiv
lucrările elaborate cu îndrumătorul /îndrumătorii de stagiu declarat/
declaraţi.

R.U.R.

- raportul de evaluare va fi semnat de îndrumătorul de stagiu şi va fi însoţit de
o fişă-tip, cuprinzând informaţii privind respectarea obligaţiilor prevăzute la
art. 20 alin. (2) din regulament;
- caietul de stagiu va fi întocmit şi semnat de către stagiar;
- stagiul profesional poate fi echivalat cu o experienţă profesională de minimum
6 ani în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, cu următoarele precizări:
1. experienţa profesională trebuie dobândită în cadrul colaborării cu un / unii
specialist / specialişti cu drept de semnătură acordat de RUR;
2. durata de 6 ani de experienţă se va calcula cumulativ din momentul absolvirii
studiilor.
3. experienţa profesională trebuie dovedită printr-un Raport de activitate în care
vor fi descrise lucrările elaborate în respectiva perioadă, cu precizarea
următoarele date şi informaţii: denumirea completă a lucrării, beneficiarul,
anul elaborării, stadiul documentaţiei (în lucru, în avizare/aprobată), numele
şefului de proiect şi responsabilităţile îndeplinite de solicitant în elaborarea
respectivelor documentaţii sau părţi de documentaţii de amenajarea teritoriului
sau /şi urbanism, după caz.
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R.U.R.

7. PORTOFOLIUL DE LUCRĂRI care va conţine fotocopii după planşele de
reglementări din planurile urbanistice generale /planurile urbanistice zonale/
planurile urbanistice de detaliu întocmite, la scară redusă precum şi după alte
planşe şi reprezentări grafice corespunzătoare şi relevante pentru categoriile
de documentaţii sau părţi de documentaţii pentru care se solicită dreptul de
semnătură, regulamentele locale de urbanism/ memorii.
- părţile de documentaţii reprezintă studii de fundamentare sau capitole de
specialitate solicitate în elaborarea documentaţiei de urbanism sau amenajare
a teritoriului;
- cu excepţia studiilor aferente simbolului G9 – alte studii, părţile de documentaţii
vor fi semnate şi ştampilate de către un specialist cu drept de semnătură înscris în
TNU, atestat cu simbolul corespunzător studiului respectiv; în lipsa unui exemplar
semnat şi ştampilat poate fi depusă o declaraţie pe proprie răspundere a
specialistului;
- fotocopiile vor fi precedate de un borderou care va cuprinde în mod explicit lista
documentaţiilor şi planşelor prezentate şi denumirea lucrării din care sunt extrase;
- fotocopiile vor fi prezentate la o dimensiune / rezoluţie adecvată pentru
înţelegerea conţinutului şi identificarea datelor de recunoaştere ale lucrării;
- fotocopiile vor fi reproduceri ale planşelor originale semnate şi ştampilate; dacă
acest lucru nu este posibil din varii motive, ele vor conţine semnături şi ştampile
aplicate în original;
- cel puţin o parte din lucrările prezentate vor fi semnate de îndrumătorul de stagiu
sau de semnatarii celor două recomandări, după caz; se pot ataşa scrisori de
confirmare (semnate şi ştampilate) din partea şefilor de proiect /coordonatori
privitoare la contribuţia solicitantului la lucrarea /planşa respectivă (întocmire,
desen, capitole din memoriul tehnic /regulament, responsabil capitol etc.);
- documentaţiile din care sunt extrase şi prezentate fotocopiile trebuie să
îndeplinească condiţia de a fi fost aprobate sau cel puţin avizate (pentru
documentaţii elaborate după 1991); în acest scop, în funcţie de complexitatea
sau specificul documentaţiei pentru care se solicită dreptul de semnătură, se vor
prezenta copii după următoarele documente:

- pentru documentaţiile din care sunt extrase şi prezentate fotocopiile trebuie
prezentată în copie dovada achitării tarifului corespunzător către RUR.
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8. DOVADA ACHITĂRII TARIFULUI DE EXAMINARE.
Conţinutul dosarului în format .pdf sau .jpg nu va depăşi 150 MB.
* Notă (1): Pentru recunoaşterea efectuării perioadei de stagiu corespunzătoare,
se are în vedere respectarea prevederii de la Art. 17 (1) din regulament, respectiv:
„Perioada de stagiu pe teritoriul României începe de la data înscrierii ca stagiar
în Registrul urbaniştilor”.
Notă (2): Calitatea candidaţilor în cartuşul documentaţiilor trebuie să fie de
„proiectant”/”întocmitor” şi niciodată ca „şef proiect”, aceasta din urmă revenind
specialistului RUR. Calitatea de „desenator” nu asigură o recunoaştere a participării,
ca specialist, la elaborarea documentaţiei.
INFORMAŢII PRIVIND PREZENTAREA DOSARULUI:
Documentele precizate la punctele 1-8 vor fi precedate de un borderou.

R.U.R.

Documentele precizate la punctele 1-8 vor fi prezentate în format electronic, în
directoare (folders) distincte, conţinând fişiere în format .doc, .pdf, .jpg după caz, cu
denumirea corespunzătoare a directorului / sub-directorului / fişierului.

Documentaţiile de amenajarea teritoriului / urbanism prezentate la portofoliu vor
fi aranjate pe categorii, conform următorului exemplu:

BULETIN INFORMATIV NR. 12/ IANUARIE 2022

17

Ex. Documentaţii PUG (simbol D3) – 1 folder în care se vor găsi: 1/2/etc.
Documentaţii

IMPORTANT!
Dosarele care nu respectă precizările prezentate mai sus, vor fi returnate
pentru completare sau respinse, după caz, în etapa de verificare
administrativă (a conformităţii).
A.2. - SPECIALIŞTI CARE PROVIN DIN ADMINISTRAŢIE OCUPÂND FUNCŢIA
DE ARHITECT-ŞEF
1. CERERE DE ÎNSCRIERE – formular tip
- solicitanţii vor menţiona în cerere, în mod explicit simbolurile aferente tipurilor
de documentaţii sau părţi de documentaţii pentru care solicită acordarea
dreptului de semnătură, conform art. 49 din Regulament.
- vechimea minimă necesară pentru echivalarea experienţei este de minimum
4 ani conform prevederilor art. 49 din regulament; vechimea va fi dovedită prin
adeverinţă, dispoziţii (în cazul angajaţilor care au atribuţiile arhitetului şef) sau alt
act doveditor emis de instituţia publică angajatoare.

R.U.R.

2. DOVADA VECHIMII pe un post de arhitect şef sau echivalent
- vechimea minimă necesară pentru echivalarea experienţei este de minimum
4 ani conform prevederilor art. 49 din regulament; vechimea va fi dovedită
prin adeverinţă, dispoziţii (în cazul angajaţilor care au atribuţiile arhitectului şef)
sau alt act doveditor emis de instituţia publică angajatoare.
3. PUNCTUL DE VEDERE al Birourilor Teritoriale ale RUR
- pentru solicitanţii din judeţele cuprinse în regiunile de dezvoltare Nord-est,
Sud-est, Nord-vest, Centru, Vest şi Sud-vest, dosarele vor fi transmise Comisiei
de examinare, numai prin intermediul Birourilor Teritoriale din Iaşi, Cluj-Napoca
şi Timişoara, conform arondării stabilite şi vor fi însoţite de un punct de vedere
scris al coordonatorului BT-RUR.
4. CURRICULUM VITAE care să cuprindă descrierea în detaliu a activităţii
profesionale
- modelul de CV utilizat va fi cel de tip Europass (afişat şi pe site-ul RUR); CV-ul va fi
semnat pe fiecare pagină.
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5. COPII după diplome, certificate şi alte documente care atestă calificarea
solicitantului, absolvirea unor programe de master sau de specializare postuniversitară, alte forme de specializare sau pregătire şi formare profesională.
6. RAPORT DE ACTIVITATE care să ateste activitatea şi experienţa specifică
privitoare la analiza, evaluarea, avizarea, coordonarea (din partea beneficiarului)
a unor documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism (după caz)
- raportul va include :
- copii după fişa postului;
- copii după documente /acte doveditoare ale activităţi specifice exercitate de
solicitant; copiile vor fi ordonate şi incluse într-un borderou care va menţiona:
tipul lucrării, denumirea, anul întocmirii, beneficiarul şi activitatea depusă de
solicitant (întocmit, verificat etc.);
- se vor depune explicit documentaţiile PATJ/ PUG/ PUZ/ PUD aprobate, cu
planşele aferente şi referatul întocmit de solicitant în vederea aprobării în
Consiului Local.
- raportul va fi însoţit de o scrisoare de confirmare semnată de şeful ierarhic din
instituţia angajatoare.
7. DOVADA ACHITĂRII TARIFULUI DE EXAMINARE.
Conţinutul dosarului în format pdf. sau jpg. nu va depăşi 150 MB.
Notă: În cazul în care solicitantul care provine din administraţie a avut o activitate
practică în baza căreia poate solicita dobândirea dreptului de semnătură pentru
anumite categorii de documentaţii, acesta va prezenta un dosar conform
cerinţelor de la pct. A1, completat cu elementele specifice situaţiei descrise la
pct. A2 (de ex. „dovada de vechime”, „raportul de activitate”).
INFORMAŢII PRIVIND PREZENTAREA DOSARULUI:

R.U.R.

Documentele precizate la punctele 1-7 vor fi precedate de un borderou.
Documentele precizate la punctele 1-7 vor fi prezentate în format electronic, în
directoare (folders) distincte, conţinând fişiere în format .doc, .pdf, .jpg după caz, cu
denumirea corespunzătoare a directorului / sub-directorului / fişierului.
MODEL B - PENTRU SOLICITANŢII CARE PROVIN DIN ALTE STATE MEMBRE
ALE UE
B.1 – SPECIALIŞTI CU DREPT ECHIVALENT OBŢINUT ÎNTR-UN ALT STAT
MEMBRU
„În cazul persoanelor cu drept de semnătură sau alt drept echivalent obţinut
într-un alt stat membru, acestea pot obţine atestarea dreptului de semnătură
din partea Registrului Urbaniştilor din România, în calitate de autoritate
naţională competentă, numai după susţinerea unui examen privind legislaţia
română în domeniu” (art. 6, pct. 4 din regulament).
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Pentru aceşti specialişti dosarul va cuprinde:
1. CERERE DE ÎNSCRIERE – formular tip
solicitanţii vor menţiona în cerere, în mod explicit simbolurile aferente tipurilor de
documentaţii sau părţi de documentaţii, pentru care solicită acordarea dreptului de
semnătură;
- pentru simbolurile solicitate trebuie să fie prezentată o documentaţie
corespunzătoare în portofoliu;
- în cazul solicitării simbolului G9 - alte studii - candidatul va formula o propunere
referitoare la tipologia / specificul studiilor respective.
2. DOVADA dreptului de semnătură obţinut într-un alt stat membru şi a
apartenenţei la o asociaţie profesională din respectivul stat membru.
3. DOUĂ RECOMANDĂRI semnate de 2 specialişti cu drept de semnătură,
membri ai unei aceleiaşi asociaţii profesionale din statul membru de provenienţă
al solicitantului, cu care candidatul a colaborat.
4. CURRICULUM VITAE care să cuprindă descrierea în detaliu a activităţii
profesionale
- modelul de CV utilizat va fi cel de tip Europass (afişat şi pe site-ul RUR);
- CV-ul va avea anexată o listă detaliată de lucrări relevante (portofoliu) pentru
dreptul de semnătură solicitat precum şi o listă de publicaţii cuprinzând cărţi,
studii, articole de specialitate, rapoarte;
5. COPII după diplome, certificate şi alte documente care atestă calificarea
solicitantului, absolvirea unor programe de specializare post-universitară sau
formare profesională.
6. EXTRASE relevante (părţi scrise sau desenate) din cele mai importante lucrări
elaborate de solicitant, care să corespundă cu tipurile de documentaţii sau părţi
de documentaţii şi cu simbolurile aferente pentru care se solicită acordarea
dreptului de semnătură

R.U.R.

7. DOVADA ACHITĂRII TARIFULUI DE EXAMINARE.
Notă: Dosarul va fi prezentat în limba română cu excepţia elementelor de la
pct. 6 (copiile după diplome, certificate etc. vor fi traduse). Echivalarea dreptului
de semnătură va fi stabilită de comisia de examinare a RUR în funcţie de
specificul dreptului de semnătură pentru care solicitantul a fost atestat în statul
de provenienţă precum şi în raport cu portofoliul şi experienţa demonstrate.
Pentru echivalarea dreptului de semnătură se va ţine cont şi de prevederile
art. 50 din regulament cu privire la recunoaşterea titlului de calificare şi la
convenţiile de reciprocitate.
INFORMAŢII PRIVIND PREZENTAREA DOSARULUI:
Documentele precizate la punctele 1-7 vor fi precedate de un borderou.
BULETIN INFORMATIV NR. 12/ IANUARIE 2022

20

Documentele precizate la punctele 1-7 vor fi prezentate în format electronic, în
directoare (folders) distincte, conţinând fişiere în format .doc, .pdf, .jpg după caz,
cu denumirea corespunzătoare a directorului / sub-directorului / fişierului.
B.2 – PENTRU SPECIALIŞTI DIN ALTE STATE MEMBRE CARE NU AU UN
DREPT DE SEMNĂTURĂ OBŢINUT SAU SPECIALIŞTI ROMÂNI CARE AU
OBŢINUT TITLUL DE CALIFICARE PE TERITORIUL ALTUI STAT MEMBRU
Se depune un dosar al cărui conţinut va respecta cerinţele de la pct. A1. Se pot
solicita detalii suplimentare privitoare la conţinutul programelor de specializare
absolvite, după caz. Se va susţine un examen de legislaţie* sau se va face
dovada efectuării unui „stagiu de adaptare” de 2 ani conf. prevederilor art. 6 (5)
din regulament.

R.U.R.

*În cazul în care candidatul alege sa susţină examen din legislatie, poate depune
la dosar atât recomandări din partea unor specialişti din alte state membre, cu
care a colaborat la lucrările incluse în portofoliu cât şi din partea unor specialişti
cu drept de semnătură acordat de RUR, cu care a colaborat.
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WUF: FORUMUL URBAN MONDIAL 2022
VA AVEA LOC LA KATOWICE, POLONIA,
IAR INSCRIERILE SUNT DESCHISE
„Transformăm oraşele noastre pentru un viitor urban mai bun”, este
tema principală a următorului Forum Urban Mondial (WUF), ediţia a 11-a,
care va avea loc, în premieră în Europa de Est. Forumul se va desfăşura în
oraşul Katowice, Polonia, în perioada 26 – 30 iunie 2022.

EURO URBANISMUL

Acest eveniment global privind urbanizarea durabilă este convocat la
fiecare doi ani de Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (UN-Habitat),
iar de această dată, este co-organizat de Ministerul Polonez al Fondurilor de
Dezvoltare şi Politicii Regionale şi Primăria oraşului Katowice.

WUF este una dintre principalele ocazii de a arunca o privire mai atentă
asupra celor mai provocatoare probleme cu care se confruntă lumea astăzi:
urbanizarea rapidă şi impactul acesteia asupra comunităţilor, oraşelor, economiilor,
schimbărilor climatice şi politicii.
https://www.eurourbanism.ro/wuf11-forumul-urban-mondial-2022-va-avea-loc-la-katowice-polonia-iar-inscrierile-sunt-deschise/?fbclid=IwAR2DLWdl48O6WfBiLtTGbe4fzIcbJS3Gp9zGGRCxnr0csL3N8sbX2walT-o
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