Către,
REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL SUPERIOR
Subsemnat(ul)/(a)

……………………………………………..............................
(nume, prenume)

născut(a) la data de ……………………………………………...............................
(ziua, luna, anul)

în ………………………………………………………………...............................

(localitatea, judeţul, sectorul)
domiciliat în……………………………………………………...............................
(localitatea, judeţul, sectorul, strada, nr.)

…………………………………………………………………..............................
(tel, fax)

act de identitate……........seria……..…nr………....…eliberat de…….........………
(BI / CI)

(emitent)

la data de……………………….CNP……………………………….......................
de profesie………………………………………………………..............................
absolvent al………………………………………………………............................
(instituţia de învăţământ superior absolvită)

cu …………….....…………...... nr……….....din……….................………………
(diploma/licenţa)

având locul de muncă la…………….........……în funcţia de…………...............…
solicit ……….........………………în vederea dobândirii dreptului de semnătură
(atestarea/examinarea/înscrierea în stagiu)

pentru ……………………………............………....documentaţii de amenajare a
(coordonare, elaborare părţi)

teritoriului şi urbanism: …………………………………………………...............
(Plan de amenajare a teritoriului……, plan urbanistic…….)

……………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………................
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
Am luat cunoştinţă şi îmi însuşesc prevederile Regulamentului privind
dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, ale Regulamentului referitor la organizarea şi
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, aprobate prin Hotărârea nr.
101/29 iulie 2010 şi ale Codului deontologic al urbaniştilor europeni.
Anexez dosarul de înscriere întocmit conform prevederilor legale în vigoare.
Cunoscând pe deplin că faptele de fals şi/sau uz de fals sunt pedepsite de legea
română, declar că toate copiile anexate prezentei cereri sunt întru totul conforme
originalelor înscrisurilor în cauză.
Semnătura
Data…………………............
(ziua, luna, anul)

NOTĂ IMPORTANTĂ1
Prin semnarea prezentei Cereri, vǎ exprimaţi acordul expres ca datele dumneavoastră cu
caracter personal, furnizate prin aceasta sau în orice alt mod în legătură cu activităţile
derulate potrivit competenţelor legale de către REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN
ROMÂNIA („RUR“) în care sunteţi implicat(ă), să fie prelucrate de cǎtre RUR în scopurile
expres specificate în cadrul notificărilor sale nr.[23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399];
23633] accesibile pe site-ul www.dataprotection.ro, fiindu-vă garantată exercitarea, în
condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost modificată, a
urmǎtoarelor drepturi în privinţa respectivelor date: de a fi informat(ă), de acces, de
intervenţie asupra lor, de opoziţie, precum şi a oricăror alte drepturi prevăzute de susmenţionata lege, inclusiv de a solicita ştergerea datelor în cazul în care prelucrarea acestora
nu este obligatorie potrivit legii şi de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi,
puteţi transmite la sediul RUR o cerere scrisă, datată şi semnată, în atenţia directorului
executiv. Respectivele date pot fi dezvăluite destinatarilor indicaţi în sus-menţionatele
notificari, inclusiv prin transmitere în alte state membre ale Uniunii Europene, acolo unde
este cazul. Furnizarea datelor cu caracter personal solicitate de către RUR prin prezenta
Cerere este obligatorie, cu excepţia cazului în care un refuz de furnizare este permis în mod
expres. Refuzul furnizării datelor solicitate determină imposibilitatea exercitării de către RUR
a competenţelor sale legale în respectiva privinţă şi exonerarea RUR de orice rǎspundere
aferentǎ.
Dacǎ sunteţi de acord ca datele dumneavoastră cu caracter personal sǎ fie utilizate de cǎtre
RUR în scopuri de marketing şi promovare a activităţilor sale, inclusiv ulterior încetării
competenţelor sale în ceea ce vă priveşte, vǎ rugǎm sǎ bifaţi cǎsuţa de mai jos aplicabilă.
Sunt de acord

Sunt de acord şi cu prelucrare ulterioară

Data: _______________________________

Nume candidat/solicitant: ______________
Semnătura: __________________________

1

Se utilizează în relaţia cu orice (i) candidat la dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism; (ii) solicitant în cadrul procedurilor de recunoaştere a diplomelor şi
calificărilor de urbanist; (iii) solicitant pentru atestarea aferentă funcţiei de arhitect-şef, ca anexă la sau text
inclus în modelul de cerere pus la dispoziţie de către RUR respectivelor persoane.

