
PROCEDURA DE ATESTARE A PERSOANELOR CARE OCUPĂ SAU 

INTENȚIONEAZĂ SĂ OCUPE FUNCȚIA PUBLICĂ  DE ARHITECT ŞEF 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

Articolul 1  

(1) Prezenta procedură privind atestarea persoanelor care ocupă sau intenționează să ocupe 

funcția de arhitect șef, denumită în continuare procedură, stabilește condițiile, termenele și 

modalitatea de atestare a persoanelor care ocupă în prezent sau intenționează să ocupe funcția 

publică de arhitect șef, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 

actelor normative conexe acestora. 

(2) Atestarea persoanelor care ocupă sau intenționează să ocupe funcția de arhitect șef se referă 

la evaluarea și recunoașterea capacității tehnice și a experienței profesionale a persoanelor fizice în 

vederea exercitării funcției de arhitect șef în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(3) În înțelesul prezentei proceduri, persoanele care solicită atestarea pentru ocuparea funcției de 

arhitect șef sunt cetățeni români care îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta procedură și care 

doresc să acceadă la funcția de arhitect șef, pe care să o exercite ca funcționari publici angajați ai 

autorităților administrației publice locale sau județene din România. 

 

Articolul 2 

(1) Registrul Urbaniștilor din România, denumit în continuare autoritate competentă, 

organizează și asigură funcționarea sistemului de atestare a persoanelor care ocupă sau intenționează 

să ocupe funcția de arhitect șef, conform prevederilor art. 36^1 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Prevederile prezentei proceduri se completează cu prevederile Regulamentului privind 

dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism 

și cu cele ale Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din 

România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniștilor din România nr. 

101 din 29 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577/13.VIII.2010. 

 

Articolul 3 

(1) Persoanele fizice atestate în baza prezentei proceduri sunt specialiști atestați de Registrul 

Urbaniștilor din România pentru ocuparea funcției de arhitect șef, indiferent dacă aceștia sunt deja 

atestați sau nu de Registrul Urbaniștilor din România ca specialiști cu drept de semnătură în 

condițiile Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de 



amenajare a teritoriului și de urbanism, prevăzut la art. 2 alin. (2). Orice referire din conținutul 

prezentei proceduri la specialiști atestați de Registrul Urbaniștilor din România se referă în toate 

cazurile la specialiștii atestați pentru ocuparea funcției de arhitect șef.  

(2) Specialiștii atestați de Registrul Urbaniștilor din România în condițiile prezentei proceduri 

ocupă și exercită funcția de arhitect șef în baza certificatului de atestare, document emis de către 

autoritatea competentă.  

(3) Certificatul de atestare este nominal și netransmisibil. 

(4) Modelul certificatului de atestare este prevăzut în Anexa nr. 1. 

 

Articolul 4 

Calitatea de specialist atestat de Registrul Urbaniștilor din România pentru ocuparea funcției de 

arhitect șef se dobândește prin procedura de atestare, potrivit dispozițiilor prezentei. 

 

CAPITOLUL II 

Documente necesare înscrierii la examenul de atestare 

Articolul 5 

(1) În vederea înscrierii la procedura de atestare, solicitantul depune la RUR un dosar care 

cuprinde: 

a) cerere de înscriere, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2; 

b) actul de identitate al solicitantului, în copie; 

c) certificatul de naștere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie; 

d) diploma de absolvire a unei instituții de învățământ superior, împreună cu foaia 

matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copie, precum și documentul de 

recunoaștere/echivalare a acesteia, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației 

publice centrale competentă, în copie, în cazul absolvenților de instituții de învățământ 

superior din alte state; 

e) diploma de absolvire a unui program de master sau de specializare postuniversitară în 

domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, după caz, în copie, precum și documentul 

de recunoaștere/echivalare a acesteia, emis în condițiile legii de către autoritatea 

administrației publice centrale competentă, în copie, în cazul absolvenților de programe de 

master sau de specializare postuniversitară din alte state; 

f) certificatul de absolvire a cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în 

domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate de 

instituțiile publice cu atribuții în domeniu, în colaborare cu Registrul Urbaniștilor din 

România, la nivelul orașelor sau al comunelor, după caz; 

g) raport de activitate, în cazul în care solicitantul este funcționar public, cu descrierea în 

detaliu a activității profesionale în domeniul urbanism și amenajarea teritoriului și/sau în 



domeniul autorizării construcțiilor, din care să rezulte activitatea și experiența specifică 

privitoare la analiza, evaluarea, avizarea și/sau coordonarea unor documentații de 

amenajarea teritoriului sau de urbanism. Raportul va fi însoțit de o scrisoare de confirmare 

semnată de șeful ierarhic din instituția angajatoare, de fișa postului ocupat de solicitant. 

h) Lista de lucrări de urbanism pe care le-a coordonat sau la care a participat in calitate de 

elaborator, în cazul în care solicitantul nu este funcționar public, din care să reiasă 

competențele profesionale și experiența necesară nivelului de atestare solicitat (arhitect șef 

de comuna, oraș, municipiu, sector, județ). 

i) curriculum vitae, în formatul Europass prevăzut în Anexa nr. 3; 

j) raportul de evaluare a desfășurării stagiului profesional, dacă este cazul; 

k) adeverință/adeverințe emisă/emise de persoane juridice din care rezultă vechimea în profesie, 

respectiv experiența profesională, precum și două recomandări din partea unor specialiști 

înscriși în Registrul Urbaniștilor din România; 

l) declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și publicarea pe 

pagina de internet a autorității competente, după promovarea examenului de atestare; 

m) alte documente care atestă titluri de calificare, pregătirea profesională sau recunoașterea 

activității profesionale a solicitantului; 

n) declarație pe propria răspundere că documentele depuse în copie la dosarul de înscriere sunt 

conforme cu originalul, semnată olograf și datată; 

o) dovada achitării tarifului de atestare. 

(2) Tariful de atestare prevăzut la alin. (1) lit. o) este echivalent cu tariful de examinare în 

vederea dobândirii dreptului de semnătură stabilit de Registrul Urbaniștilor din România.  

 

CAPITOLUL III 

Condiții pentru participarea la examen 

Articolul 6 

Condițiile cumulative de studii și experiență profesională necesare pentru participarea la examenul 

de atestare sunt următoarele: 

a) absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditate cu profil/specialitate din domeniul 

urbanism și amenajarea teritoriului, arhitectură sau construcții; 

b) absolvirea unui program de master sau de specializare postuniversitară în domeniul 

urbanismului și amenajării teritoriului, în cazul absolvenților licențiați în domeniul 

arhitectură sau în domeniul construcții începând cu promoția 2003, respectiv în domeniul 

urbanism începând cu promoția 2008; 

c) absolvirea unui curs de formare profesională continuă de specialitate în domeniile amenajării 

teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizat de instituțiile publice cu 



atribuții în domeniu, în colaborare cu Registrul Urbaniștilor din România, la nivelul orașelor 

sau al comunelor, după caz; 

d) experiență profesională în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului de minim: 

i. 4 ani, în cazul funcționarilor publici; 

ii. 5 ani, în cazul absolvenților prevăzuți la lit. b), cu excepția funcționarilor publici; 

iii. 6 ani, în cazul absolvenților licențiați în domeniul arhitectură sau în domeniul 

construcții până la promoția 2002 inclusiv, respectiv în domeniul urbanism până la 

promoția 2007 inclusiv, cu excepția funcționarilor publici. 

 

CAPITOLUL IV 

Înregistrarea cererilor și verificarea documentelor 

Articolul 7 

(1) Dosarul de înscriere la procedura de atestare cuprinde cererea de înscriere și celelalte 

documente prevăzute la art. 5 și se depune de către solicitant, personal sau prin reprezentant legal, la 

sediul autorității competente sau se transmite, prin poștă sau curier rapid, la adresa de corespondență 

a autorității competente, sau arhivate electronic la adresa de e-mail: comisieatestare@rur.ro. 

(2) Autoritatea competentă confirmă solicitantului primirea dosarului prevăzut la alin. (1) și 

înregistrează cererea solicitantului de înscriere la examen. 

 

Articolul 8 

(1) În termen de maxim 10 zile de la data înregistrării cererii, autoritatea competentă informează 

solicitantul în scris, cu confirmare de primire, la adresa de corespondență/adresa electronică de e-

mail, după caz, indicată în cerere, cu privire la: 

a) documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentei proceduri; 

b) obligația solicitantului de a înregistra la autoritatea competentă completările solicitate în 

termen de maxim 10 zile de la data primirii solicitării acestora. Neprezentarea completărilor 

în termenul precizat conduce la respingerea cererii și restituirea dosarului. 

(2) În cazul în care, după primirea completărilor prevăzute la alin. (1), există îndoieli rezonabile 

asupra unor documente depuse de solicitant, autoritatea competentă poate cere solicitantului 

completări/clarificări, prin comunicarea, în scris, solicitantului, la adresa de corespondență/adresa 

electronică de e-mail, după caz, indicată în cerere, în termen de maxim 10 zile de la data primirii 

acestora. În comunicarea transmisă solicitantului se va preciza inclusiv termenul în care trebuie 

depuse completările/clarificările cerute, neprezentarea acestora în termenul precizat conducând la 

respingerea cererii și restituirea dosarului. 

(3) Procedura de examinare a cererii și a documentelor anexate acesteia se finalizează prin 

comunicarea, în scris, solicitantului, la adresa de corespondență/adresa electronică de e-mail, după 

caz, indicată în cerere, a deciziei Președintelui Registrului Urbaniștilor din România, motivate, de 

mailto:comisieatestare@rur.ro


admitere sau de respingere a cererii, în termen de maxim 10 zile de la data prezentării dosarului 

complet de către solicitant. 

(4) În cazul aplicării regimului general de recunoaștere a titlurilor de calificare și/sau a 

recunoașterii experienței profesionale, termenul prevăzut la alin. (3) pentru finalizarea procedurii de 

examinare a cererii și a documentelor anexate acesteia poate fi prelungit cu maxim 30 de zile. 

(5) Dosarele solicitanților care nu se încadrează în prevederile prezentei proceduri, precum și 

dosarele solicitanților care nu au fost completate în termenul legal prevăzut la alin. (1), respectiv la 

alin. (2), se restituie solicitanților în termen de maxim 30 de zile de la data încheierii sesiunii de 

atestare. 

(6) Decizia prevăzută la alin. (3) se publică pe pagina de internet a autorității competente în 

termen de maxim 5 zile de la data emiterii acesteia și produce efecte de la data publicării. 

(7) Decizia prevăzută la alin. (3) sau absența acesteia, după caz, poate fi atacată în fața 

instanțelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

(8) Sub sancțiunea nulității, decizia prevăzută la alin. (3) va cuprinde obligatoriu termenul și 

instanța jurisdicțională unde aceasta poate fi contestată. 

 

Articolul 9 

Lista solicitanților cu dosare depuse care îndeplinesc sau nu îndeplinesc condițiile de participare la 

procedura de atestare se publică pe pagina de internet a RUR și se actualizează în ultima decadă a 

fiecărei luni. 

 

CAPITOLUL V 

Planificarea și organizarea examenelor de atestare 

Articolul 10  

(1) Procedura de atestare se organizează de către autoritatea competentă lunar, de regulă, în 

ultima săptămână a lunii respective. 

(2) Data, locul și ora desfășurării examenului de atestare, lista candidaților ale căror cereri au 

fost admise de către autoritatea competentă, precum și bibliografia specifică interviului se publică pe 

pagina de internet a autorității competente cu minim 10 zile înainte de data programată pentru 

desfășurarea examenului de atestare. 

.  

 

 

 

 



CAPITOLUL VI 

Comisia de examinare 

Articolul 11  

Atribuțiile Comisiei de atestare instituite conform prevederilor Regulamentului privind dobândirea 

dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale 

Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România, 

prevăzute la art. 2 alin. (2), se extind de drept, în baza prezentei proceduri, pentru atestarea 

candidaților înscriși la procedura de atestare organizată conform prezentei. 

 

Articolul 12 

Secretariatul comisiei de atestare se asigură de către personalul desemnat în acest scop din cadrul 

Secretariatului Registrului Urbaniștilor din România.   

 

Articolul 13 

(1)       Comisia de atestare îndeplinește, în principal, următoarele atribuții: 

a) stabilește bibliografia pentru interviul candidaților; 

b) elaborează întrebările și selectează documentațiile pentru interviu și stabilește baremul de 

evaluare și notare, cu asigurarea confidențialității acestora din momentul elaborării acestora 

până la data susținerii examenului de atestare; 

c) corectează și notează răspunsurile fiecărui candidat; 

d) completează și semnează fișele individuale de evaluare ale fiecărui candidat pe baza 

rezultatului obținut în urma procedurii de atestare. 

(2) La încheierea procedurii de atestare, activitatea comisiei de examinare se consemnează în 

procesul-verbal, semnat de către fiecare membru al acesteia prezent la examen. 

(3) Conținutul-cadru al fișei individuale de examinare a candidatului, respectiv al procesului-

verbal al procedurii de atestare, este prevăzut în Anexa nr. 4, respectiv în Anexa nr. 5. 

 

CAPITOLUL VII 

Examinarea candidaților 

Articolul 14 

(1) Procedura de atestare a candidaților este unitară, se desfășoară în limba română, în două 

etape: analiza dosarului și interviu.  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), candidații care sunt atestați de Registrul Urbaniștilor 

din România ca specialiști cu drept de semnătură pot opta doar pentru a doua parte a probei (inteviu) 

numai după obținerea echivalării de către autoritatea competentă (RUR), la cerere, a certificatul de 



atestare a dreptului de semnătură pentru categoriile de documentații prevăzute în Anexa nr. 6 cu 

certificatul de atestare pentru ocuparea funcției de arhitect șef.  

(3) În cadrul aceleiași sesiuni de atestare, ambele probe ale procedurii de atestare se organizează 

în mod distinct pentru fiecare nivel al autorității administrației publice la care este organizată funcția 

de arhitect șef, în conformitate cu prevederile art. 36^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

a. Nivelul 1: arhitect șef al județului, arhitect șef al municipiului reședință de județ, arhitect 

șef al municipiului București, arhitect șef al sectorului municipiului București; 

b. Nivelul 2: arhitect șef al municipiului; 

c. Nivelul 3: arhitect șef al orașului; 

d. Nivelul 4: arhitect șef al comunei. 

(4) Interviul constă în analiza unei documentații de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în 

scopul evaluării capacității candidatului de a verifica o documentație în vederea avizării. Candidatul 

răspunde la întrebări din partea membrilor comisiei de examinare referitoare la documentația 

analizată iar întrebările și răspunsurile la acestea se consemnează în procesul-verbal al examenului. 

(5) În data și la ora programată candidații sunt acceptați în sala de atestare pe baza actului de 

identitate. 

(6) Intrarea candidaților în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru 

începerea examenului. 

(7) Candidații pot avea asupra lor, pe suport hârtie, documentele prevăzute în bibliografia 

publicată pe pagina de internet a autorității competente, pe care le pot consulta pentru clarificarea 

abordării subiectelor, după caz.  

(8) Orice încercare de fraudă, prin utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive 

electronice de comunicare la distanță, de stocare/înregistrare a datelor sau a altor materiale care nu 

fac parte din bibliografia publicată, în timpul desfășurării examenului de atestare, se sancționează cu 

eliminarea candidatului din examen. 

(9) Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de examinare și se consemnează 

în procesul-verbal al examenului. 

(10) Numai candidații declarați admiși la proba practică se pot prezenta la proba scrisă. 

(11) Documentațiile de urbanism sau de amenajarea teritoriului folosite în cadrul interviului vor fi 

puse la dispoziție din surse publice, precum paginile de internet ale autorităților administrației 

publice centrale, județene sau locale, cu precizarea sursei respective. În cazul în care utilizarea în 

cadrul procedurii de atestare a unei documentații de urbanism sau de amenajarea teritoriului este 

condiționată de obținerea expresă a unui acord în acest scop, autoritatea competentă se va asigura de 

obținerea acordului solicitat înainte de permiterea utilizării documentației respective. 

 

Articolul 15 



(1) Hotărârea de admitere/respingere a candidatului în urma desfășurării procedurii de atestare 

se ia cu majoritatea simplă a membrilor comisiei prezenți la examen. În caz de paritate, hotărârea de 

admitere/respingere este a președintelui sau, în lipsa acestuia, a președintelui delegat prezent la 

examen. 

(2) Rezultatele procedurii de atestare se publică pe pagina de internet a autorității competente, în 

termen de maxim 72 de ore de la data încheierii acesteia.  

(3) Fișa individuală de atestare, la care se atașează răspunsurile candidatului la interviu, se 

completează de către secretarul comisiei și se semnează de către fiecare membru al comisiei de 

examinare prezent la examen. 

(4) Fișa individuală de atestare, răspunsurile candidatului și o copie a procesului-verbal al 

examenului de atestare fac parte integrantă din dosarul candidatului și se arhivează împreună la 

autoritatea competentă. 

(5) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare sau candidatul care nu a participat la 

procedura de atestare poate solicita restituirea dosarului, în termen de maxim 30 de zile de la data 

încheierii sesiunii de examinare. 

(6) Dosarele nesolicitate pentru restituire după expirarea termenului prevăzut la alin. (5) se 

distrug. 

 

CAPITOLUL VIII 

Contestații 

Articolul 16 

(1) Candidații care nu au obținut atestarea solicitată pot formula contestație, motivată, în termen 

de 48 de ore de la data publicării pe pagina de internet a autorității competente a rezultatelor 

procedurii de atestare. 

(2) Contestația se depune și se soluționează în aceleași condiții ca cele prevăzute în 

Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a 

teritoriului și de urbanism, prevăzut la art. 2 alin. (2). 

 

Articolul 17 

(1) Rezultatele finale ale procedurii de atestare, rămase definitive după soluționarea eventualelor 

contestații, împreună cu documentele aferente acesteia și, după caz, soluționării 

contestației/contestațiilor, se centralizează de către Secretariatul Registrului Urbaniștilor din 

România și se înaintează Consiliului Superior la Registrului Urbaniștilor din România pentru 

validarea rezultatelor. 

(2) În prima ședință a Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor din România organizată 

după încheierea procedurii de atestare, Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor din România 

hotărăște atestarea candidaților declarați admiși conform rezultatelor finale ale procedurii atestarede 

atestare. 



(3) Hotărârea Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor din România prevăzută la alin. (2) se 

publică pe pagina de internet a autorității competente în termen de 72 de ore de la emiterea acesteia. 

(4) Sesiunea de atestare se consideră încheiată la data publicării hotărârii prevăzute la alin. (3). 

 

Articolul 18 

(1) Candidatul declarat admis în urma procedurii de atestare dobândește titlul de specialist 

atestat de Registrul Urbaniștilor din România pentru ocuparea funcției de arhitect șef, care se 

dovedește cu certificatul de atestare prevăzut la art. 3. 

(2) Certificatul de atestare, aprobat de către conducerea autorității competente, semnat și 

ștampilat, se eliberează de către Secretariatul Registrului Urbaniștilor din România în termen de 

maxim 30 de zile de la data încheierii sesiunii de examinare și poate fi ridicat de titular, personal sau 

prin reprezentant legal cu împuternicire specială notarială. 

(3) Eliberarea certificatului de atestare se înscrie în registrul unic de eliberări care se gestionează 

de către Secretariatul Registrului Urbaniștilor din România. 

(4) Pentru actualizarea bazei de date cu specialiștii atestați în condițiile prezentei proceduri, 

aceștia au obligația de a informa în scris autoritatea competentă asupra oricărei modificări a datelor 

personale înscrise în cererea pentru înscrierea la procedura de atestare. 

(5) Valabilitatea certificatului de atestare este de 2 ani de la data emiterii și se prelungește de 

drept pe toată durata ocupării funcției de arhitect șef. 

(6) Valabilitatea certificatului prevăzută la alin. (5) se prelungește cu 1 an de la data încetării 

ocupării funcției de arhitect șef numai în cazul în care specialistul atestat în condițiile prezentei 

proceduri a fost eliberat din funcția de arhitect șef din motive ce nu îi pot fi imputate legal. 

(7) In cazul in care beneficiarul Certificatului de atestare nu ocupa functia de Arhitect Sef pe 

perioada de valabilitate a acestuia, Certificatul de atestare obtinut in conditiile prezentei proceduri 

poate fi prelungit la intervale de doi ani, prin procedura simplificata (deupnere cerere , copie dupa 

Certificatul de atestare si dovada plătii taxei de atestare) 

(8) Evidența specialiștilor atestați de Registrul Urbaniștilor din România în condițiile prezentei 

proceduri se consemnează în registrul electronic de evidență a specialiștilor gestionat de către 

Secretariatul Registrului Urbaniștilor din România; aceste informații sunt publice și pot fi consultate 

pe pagina de internet a autorității competente. 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX 

Dispoziții tranzitorii și finale 



Articolul 19 

Candidatul care nu se prezintă la procedură sau care nu a promovat procedura de atestare poate 

reveni cu o nouă cerere, însoțită de documentele prevăzute la art. 5, în vederea înscrierii la o nouă 

sesiune de atestare. 

 

Articolul 20 

(1) Specialistul atestat în condițiile prezentei proceduri poate ocupa funcția de arhitect șef numai 

la nivelul autorității administrației publice pentru care a  fost atestat, în condițiile prevăzute la art. 14 

alin. (3), sau la oricare din nivelurile inferioare acestuia.  

(2) În cazul în care specialistul atestat în condițiile prezentei proceduri dorește să ocupe funcția 

de arhitect șef la un nivel al autorității administrației publice superior celui pentru care a fost atestat, 

acesta poate reveni cu o nouă cerere, însoțită de documentele prevăzute la art. 5, în vederea înscrierii 

la o nouă sesiune de atestare. 

(3) Specialistul atestat în condițiile prezentei proceduri, care nu a fost angajat în funcția de 

arhitect șef în perioada de valabilitate a certificatului de atestare prevăzută la art. 19 alin. (5), poate 

reveni cu o nouă cerere, însoțită de documentele prevăzute la art. 5, în vederea înscrierii la o nouă 

sesiune de atestare. 

 

Articolul 21  

(1) În situația pierderii certificatului de atestare, titularul acestuia poate solicita eliberarea unui 

duplicat, sens în care se va adresa autorității competente cu o cerere, însoțită de copia actului de 

identitate și de dovada publicării anunțului privind pierderea certificatului de atestare în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a. 

(2) În situația deteriorării certificatului de atestare, titularul acestuia poate solicita eliberarea 

unui duplicat, sens în care se va adresa autorității competente cu o cerere, însoțită de copia actului de 

identitate și de certificatul deteriorat. 

(3) Duplicatul se eliberează de către Secretariatul Registrului Urbaniștilor din România în 

termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii. 

 

Articolul 22 

(1) Datele referitoare la specialiștii atestați de Registrul Urbaniștilor din România în condițiile 

prezentei proceduri sunt informații de interes public, se publică pe pagina de internet a autorității 

competente și se actualizează periodic cu date și informații comunicate de către specialiștii atestați. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se referă la: datele de identificare și de contact - numele și 

prenumele, adresa de corespondență poștală și electronică, seria și numărul certificatului de atestare 

și data emiterii certificatului de atestare. 

 



Articolul 23 

În baza prezentei proceduri nu pot fi atestate persoanele care au suferit condamnări pentru 

concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa 

complementară a interzicerii unor drepturi. 

 

Articolul 24 

Certificatul de atestare emis în condițiile prezentei proceduri nu conferă drept de semnătură pentru 

documentații de amenajare a teritoriului sau de urbanism și nu poate fi utilizat în alte scopuri decât 

cel de ocupare a funcției de arhitect șef. 

 

Articolul 25 

Încălcarea prevederilor prezentei proceduri atrage răspunderea juridică, în condițiile legii. 

 

Articolul 26 

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură. 


