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ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR
AL REGISTRULUI URBANI™TILOR DIN ROM¬NIA
REGISTRUL URBANI™TILOR DIN ROM¬NIA
CONSILIUL SUPERIOR

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Regulamentului privind dob‚ndirea dreptului de semn„tur„
pentru documenta˛iile de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism ∫i a Regulamentului
referitor la organizarea ∫i func˛ionarea Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia
Œn temeiul dispozi˛iilor art. III din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului ∫i urbanismul,
av‚nd Ón vedere Avizul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului nr. 5.095/R.B. din 19 septembrie 2006,
Consiliul Superior al Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind dob‚ndirea
dreptului de semn„tur„ pentru documenta˛iile de amenajare
a teritoriului ∫i de urbanism, prev„zut Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ Regulamentul referitor la
organizarea ∫i func˛ionarea Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia, prev„zut Ón anexa nr. 2.

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 4. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 5. — Secretariatul Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia
va Óntreprinde demersurile necesare public„rii prezentei hot„r‚ri.

Pre∫edintele Consiliului Superior al Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia,
Alexandru Sandu
Bucure∫ti, 26 septembrie 2006.
Nr. 26.
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ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
privind dob‚ndirea dreptului de semn„tur„ pentru documenta˛iile de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. — (1) Prezentul regulament are ca scop definirea
dreptului de semn„tur„ pentru documenta˛iile de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism, precum ∫i stabilirea procedurilor privind
dob‚ndirea ∫i exercitarea acestui drept.
(2) Prin instituirea dreptului de semn„tur„ se urm„resc
asigurarea calit„˛ii documenta˛iilor de amenajare a teritoriului ∫i de
urbanism, precum ∫i respectarea reglement„rilor legale Ón procesul
elabor„rii acestora, prin stabilirea responsabilit„˛ilor ce revin
speciali∫tilor care elaboreaz„ ∫i/sau verific„ astfel de documenta˛ii.
(3) Prezentul regulament are urm„toarele obiective:
a) definirea dreptului de semn„tur„;
b) stabilirea exercit„rii dreptului de semn„tur„ Ón raport cu
tipurile de documenta˛ii de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism;
c) stabilirea procedurilor ∫i condi˛iilor de dob‚ndire, exercitare
∫i pierdere a dreptului de semn„tur„;
d) definirea crea˛iei intelectuale Ón elaborarea documenta˛iilor
de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism, Ón vederea protej„rii
dreptului de autor.
Art. 2. — Prezentul regulament este elaborat Ón temeiul
prevederilor art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului ∫i urbanismul, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
denumit„ Ón continuare lege.
Art. 3. — Aplicarea prezentului regulament se va face corelat
cu prevederile celorlalte acte normative cu inciden˛„ asupra
domeniului.
Art. 4. — Œn sensul prezentului regulament, termenii ∫i
expresiile urm„toare semnific„:
a) urbanist — profesionistul Ón domeniul amenaj„rii teritoriului
∫i al urbanismului, calificat prin diverse forma˛ii academice de
baz„ ∫i specializ„ri Ón domeniu sau prin practic„ profesional„; Ón
aceast„ accep˛iune, termenul urbanist se refer„ la toate categoriile
de speciali∫ti definite la lit. b)—d);
b) urbanist diplomat — absolventul cu diplom„ universitar„ Ón
urbanism, recunoscut„ de statul rom‚n, cu durata studiilor de
minimum 5 ani; acest specialist poart„ titlul academic îurbanist
diplomat“; Ón prezentul regulament, referirea la acest specialist se
face prin utilizarea sintagmei urbanist diplomat;
c) arhitect-urbanist — absolventul cu diplom„ universitar„ Ón
arhitectur„, recunoscut„ de statul rom‚n, cu durata studiilor de
minimum 5 ani ∫i cu experien˛„ Ón domeniul urbanismului ∫i al
amenaj„rii teritoriului de 6 ani, pentru absolven˛ii de studii
universitare p‚n„ Ón anul 2002 inclusiv, sau de 2 ani, pentru
absolven˛ii de studii universitare Óncep‚nd cu anul 2003, ori care
a absolvit un program de studii de specializare postuniversitar„ Ón
domeniul urbanismului ∫i al amenaj„rii teritoriului; Ón prezentul
regulament, ad„ugarea termenului urbanist la forma˛ia academic„
de arhitect face referire la experien˛a Ón domeniu sau la
absolvirea unor programe de specializare postuniversitar„;
d) economist-urbanist, inginer-urbanist, geograf-urbanist,
sociolog-urbanist — absolventul cu licen˛„ sau diplom„
universitar„ Ón economie, inginerie, geografie, sociologie, cu
experien˛„ Ón domeniul urbanismului ∫i al amenaj„rii teritoriului de
minimum 2 ani, care a absolvit un program de specializare
postuniversitar„ Ón domeniul urbanismului ∫i al amenaj„rii
teritoriului; Ón prezentul regulament, ad„ugarea termenului urbanist
la forma˛ia academic„ de baz„ face referire la absolvirea acestor
programe de specializare postuniversitar„;

e) speciali∫tii califica˛i Ón domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al
urbanismului care dob‚ndesc dreptul de semn„tur„ ∫i se Ónscriu Ón
Registrul urbani∫tilor — Ón Ón˛elesul art. 38 alin. (4) din lege,
aceast„ sintagm„ se refer„ la urm„toarele categorii de
profesioni∫ti:
1. urbani∫tii diploma˛i, conform lit. b);
2. absolven˛ii cu diplom„ ai unor domenii/specializ„ri acreditate
de statul rom‚n, din urm„toarele domenii conexe urbanismului ∫i
amenaj„rii teritoriului: construc˛ii-instala˛ii, geografie, sociologie,
economie, ecologie, transporturi, telecomunica˛ii, energetic„,
hidrotehnic„, geodezie, istorie, care au absolvit un program de
specializare postuniversitar„ Ón domeniul urbanismului ∫i al
amenaj„rii teritoriului, acreditat conform legii ∫i recunoscut de
Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia;
3. absolven˛ii cu diplom„ ai Ónv„˛„m‚ntului superior de
arhitectur„ sau de alte domenii conexe urbanismului ∫i amenaj„rii
teritoriului, men˛ionate la pct. 2, din promo˛iile anterioare anului
2002 inclusiv, care s-au specializat prin practic„ profesional„ de
cel pu˛in 6 ani Ón domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al
urbanismului;
f) specialist cu drept de semn„tur„ — specialistul calificat Ón
domeniul urbanismului ∫i/sau al amenaj„rii teritoriului, care a
dob‚ndit dreptul de semn„tur„ conform prevederilor prezentului
regulament ∫i care este Ónscris Ón Registrul urbani∫tilor;
g) dreptul de semn„tur„ — dreptul pe care Ól au speciali∫tii Ón
domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului de a elabora
∫i/sau de a semna documenta˛ii de urbanism ∫i amenajare a
teritoriului sau p„r˛i ale acestora, conform schemelor A ∫i B
prev„zute Ón anexa la prezentul regulament;
h) dob‚ndirea dreptului de semn„tur„ — procesul Ón cursul
c„ruia specialistul Ón domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al
urbanismului Ó∫i demonstreaz„ capacit„˛ile profesionale, experien˛a
∫i cunoa∫terea cadrului juridic al domeniului ∫i la sf‚r∫itul c„ruia i
se atribuie dreptul de semn„tur„;
i) atestarea dreptului de semn„tur„ — eliberarea certificatului de
atestare, Ónscrierea Ón Registrul urbani∫tilor ∫i dovedirea de˛inerii
dreptului de semn„tur„ prin modalit„˛i specifice: ∫tampila ∫i
legitima˛ia;
j) exercitarea dreptului de semn„tur„ — ansamblul de proceduri,
drepturi ∫i obliga˛ii pe care le Óndepline∫te specialistul cu drept de
semn„tur„ pentru documenta˛iile de urbanism ∫i de amenajare a
teritoriului.
Art. 5. — Principiile ce stau la baza prezentului regulament
sunt urm„toarele:
1. Principiul integr„rii multidisciplinare. Activit„˛ile de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism, astfel cum sunt definite Ón
lege, au caracter interdisciplinar; elaborarea ∫i aplicarea
strategiilor, politicilor ∫i programelor de dezvoltare durabil„ Ón profil
spa˛ial, precum ∫i elaborarea documenta˛iilor de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism sunt procese de integrare la nivel
spa˛ial a unor elemente din diferite domenii: social, economic,
ecologie, protec˛ia mediului, cultural, tehnic, politic, juridic.
2. Principiul planific„rii participative. Planificarea urban„ ∫i
teritorial„ ∫i proiectarea urban„ sunt procese participative, Ón care
sunt implica˛i deopotriv„ profesioni∫ti Ón domeniu, factori de
decizie din administra˛ia public„, cet„˛eni, organiza˛ii
neguvernamentale, agen˛i economici, precum ∫i alte persoane
juridice sau fizice care sunt implicate Ón dezvoltarea spa˛ial„.
3. Principiul lucrului Ón echip„. Documenta˛iile de amenajare
a teritoriului ∫i de urbanism se elaboreaz„ de c„tre echipe
pluridisciplinare, ce cuprind urbani∫ti, arhitec˛i, ingineri, geografi,
economi∫ti, sociologi, juri∫ti, biologi, istorici, demografi, peisagi∫ti,
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ecologi, exper˛i tehnici judiciari ∫i extrajudiciari, speciali∫ti Ón
mediere ∫i participarea popula˛iei, Ón management urban, Ón
administra˛ie public„, Ón formare academic„ ∫i continu„, dup„ caz;
componen˛a echipei de elaborare trebuie s„ acopere integral
problematica specific„ ce face obiectul documenta˛iei.
4. Principiul organiz„rii spa˛iale. Documenta˛iile de urbanism
∫i amenajare a teritoriului sunt instrumente specializate de
planificare spa˛ial„; Ón consecin˛„, capacitatea de a organiza
spa˛iul este o abilitate profesional„ de baz„ pentru speciali∫tii
care lucreaz„ Ón echipele ce elaboreaz„ aceste documenta˛ii, iar
coordonatorul echipei de elaborare a documenta˛iilor care
determin„ nemijlocit configurarea spa˛ial„ urban„ trebuie s„ aib„
o forma˛ie academic„ de baz„ referitoare la organizarea fizic„ a
spa˛iului.
5. Principiul specializ„rii ∫i interdisciplinarit„˛ii. Caracterul
integrator ∫i complex al documenta˛iilor de amenajare a teritoriului
∫i de urbanism impune specializarea Ón domeniu a profesioni∫tilor
av‚nd alt„ forma˛ie academic„ dec‚t cea de urbanist; aceast„
specializare se ob˛ine prin absolvirea unor programe academice
postuniversitare ∫i prin practic„ Ón domeniu, Ón cadrul unor echipe
multidisciplinare.
6. Principiul diferen˛ierii documenta˛iilor. Documenta˛iile de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism, prev„zute de lege, sunt
diferen˛iate at‚t Ón raport cu domeniul de referin˛„ — amenajarea
teritoriului sau urbanism — ∫i m„rimea teritoriului care face
obiectul documenta˛iei, c‚t ∫i Ón raport cu caracteristicile acestui
teritoriu — fizico-func˛ionale, economice, sociale, spa˛iale — ∫i cu
scopul, natura ∫i amploarea obiectivelor sau ale interven˛iilor
propuse.
7. Principiul diferen˛ierii dreptului de semn„tur„. Dreptul de
semn„tur„ se define∫te Ón raport cu tipurile de documenta˛ii de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism, ˛in‚ndu-se seama de
diferen˛ele Ón ceea ce prive∫te con˛inutul ∫i gradul de complexitate
ale documenta˛iilor; Ón consecin˛„, la definirea dreptului de
semn„tur„, tipurile de documenta˛ii sunt grupate Ón raport cu
natura con˛inutului ∫i cu competen˛ele similare necesare
coordon„rii elabor„rii.
8. Principiul diferen˛ierii Óntre coordonarea elabor„rii Óntregii
documenta˛ii ∫i responsabilitatea privind elaborarea unei p„r˛i
din documenta˛ie. Complexitatea ∫i amploarea unor documenta˛ii
conduc la structurarea con˛inutului lor, conform reglement„rilor,
sub forma unor p„r˛i componente; dreptul de semn„tur„ se
exercit„ diferen˛iat, Ón raport cu coordonarea elabor„rii Óntregii
documenta˛ii sau cu responsabilitatea privind elaborarea unei p„r˛i
din documenta˛ie.
Art. 6. — (1) Dreptul de semn„tur„ se acord„ de Registrul
Urbani∫tilor din Rom‚nia ca urmare a atest„rii sau promov„rii
examenului organizat conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Dreptul de semn„tur„ poate fi acordat pentru coordonarea
elabor„rii documenta˛iilor de amenajare a teritorului ∫i de
urbanism sau pentru elaborarea unor p„r˛i ale acestora oric„rei
persoane care Óndepline∫te cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) are capacitatea de exerci˛iu deplin„;
b) are calitatea de îspecialist calificat Ón domeniul amenaj„rii
teritoriului ∫i al urbanismului“, conform prevederilor art. 4 lit. e);
c) a fost atestat„ sau a promovat examenul pentru dob‚ndirea
dreptului de semn„tur„.
(3) Profesioni∫tii din categoriile men˛ionate la art. 4 lit. e)
pct. 1 ∫i 2 pot deveni speciali∫ti califica˛i numai dup„ efectuarea
unui stagiu de practic„ profesional„ de 2 ani Ón elaborarea
documenta˛iilor de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism.
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CAPITOLUL II
Dreptul de semn„tur„ ∫i categoriile de documenta˛ii
de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism
SECﬁIUNEA 1
Responsabilit„˛i privind dreptul de semn„tur„

Art. 7. — Coordonarea elabor„rii documenta˛iei de urbanism
sau a celei de amenajare a teritoriului implic„ asumarea
responsabilit„˛ii specialistului cu drept de semn„tur„ privind
calitatea Óntregii documenta˛ii, prin aplicarea ∫i respectarea
reglement„rilor legale referitoare la procesul de planificare sau,
dup„ caz, proiectare, con˛inutul documenta˛iei ∫i sus˛inerea
acesteia Ón procesul de avizare ∫i aprobare.
Art. 8. — Elaborarea unei p„r˛i din documenta˛ia de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism implic„ asumarea
responsabilit„˛ii specialistului cu drept de semn„tur„ privind
calitatea acelei p„r˛i, prin aplicarea ∫i respectarea reglement„rilor
legale specifice, precum ∫i calitatea ∫i concluziile eventualelor
studii de fundamentare ce au stat la baza elabor„rii respectivei
p„r˛i din documenta˛ie.
Art. 9. — (1) Dreptul de semn„tur„ se acord„, diferen˛iat,
pentru fiecare dintre urm„toarele categorii de documenta˛ii de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism:
a) planul de amenajare a teritoriului na˛ional;
b) planurile de amenajare a teritoriului jude˛ean, planurile de
amenajare a teritoriului regional, planurile de amenajare a
teritoriului interjude˛ean ∫i planurile de amenajare a teritoriului
frontalier;
c) planurile de amenajare a teritoriului interor„∫enesc sau
intercomunal, planurile de amenajare a teritoriului metropolitan ∫i
planurile de amenajare a teritoriului periurban al principalelor
municipii ∫i ora∫e;
d) planurile urbanistice generale ∫i planurile urbanistice zonale
Ómpreun„ cu regulamentele locale aferente acestora;
e) planurile urbanistice de detaliu.
(2) Un specialist calificat poate dob‚ndi drept de semn„tur„
pentru mai multe categorii de documenta˛ii de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism sau, dup„ caz, pentru mai multe p„r˛i
ale documenta˛iilor de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism.
(3) Speciali∫tii prev„zu˛i la art. 10—13 pot semna documenta˛iile
numai dup„ dob‚ndirea dreptului de semn„tur„, potrivit
prevederilor prezentului regulament.
Art. 10. — (1) Dreptul de semn„tur„ privind coordonarea
elabor„rii planurilor de amenajare a teritoriului se stabile∫te dup„
cum urmeaz„:
a) planurile de amenajare a teritoriului jude˛ean, planurile de
amenajare a teritoriului regional, planurile de amenajare a
teritoriului interjude˛ean ∫i planurile de amenajare a teritoriului
frontalier se semneaz„ numai de c„tre urm„torii speciali∫ti:
urbani∫ti diploma˛i, arhitec˛i-urbani∫ti, economi∫ti-urbani∫ti, geografiurbani∫ti, sociologi-urbani∫ti ∫i ingineri-urbani∫ti;
b) planurile de amenajare a teritoriului interor„∫enesc sau
intercomunal, planurile de amenajare a teritoriului metropolitan ∫i
planurile de amenajare a teritoriului periurban al principalelor
municipii ∫i ora∫e se semneaz„ numai de c„tre urm„torii
speciali∫ti: urbani∫ti diploma˛i, arhitec˛i-urbani∫ti, geografi-urbani∫ti
∫i ingineri-urbani∫ti.
(2) Dreptul de semn„tur„ privind coordonarea elabor„rii
sec˛iunilor planului de amenajare a teritoriului na˛ional revine
speciali∫tilor Ón domeniul care constituie subiectul sec˛iunii
respective, califica˛i conform prevederilor prezentului regulament.
(3) Dreptul de semn„tur„ implic„ asumarea r„spunderii
coordonatorului asupra calit„˛ii documenta˛iei de amenajare a
teritoriului Ón integralitate.
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Art. 11. — (1) Dreptul de semn„tur„ privind coordonarea
elabor„rii documenta˛iilor de urbanism se stabile∫te dup„ cum
urmeaz„:
a) planurile urbanistice generale ∫i planurile urbanistice zonale,
precum ∫i regulamentele locale de urbanism aferente acestora se
semneaz„ numai de c„tre urm„torii speciali∫ti: urbani∫ti diploma˛i
∫i arhitec˛i-urbani∫ti;
b) planurile urbanistice de detaliu se semneaz„ numai de
c„tre urm„torii speciali∫ti: urbani∫ti diploma˛i, arhitec˛i-urbani∫ti ∫i
arhitec˛i;
c) planurile urbanistice zonale ∫i regulamentele locale de
urbanism aferente pentru parcel„ri de locuin˛e ∫i alte func˛iuni
asociate acestora pot fi semnate ∫i de arhitec˛i.
(2) Dreptul de semn„tur„ implic„ asumarea r„spunderii
coordonatorului asupra calit„˛ii documenta˛iei de urbanism Ón
integralitate.
Art. 12. — (1) Planurile de amenajare a teritoriului pot avea,
conform con˛inutului-cadru, p„r˛i structurate sub forma unor
capitole sau sec˛iuni, care se semneaz„ numai de speciali∫ti cu
drept de semn„tur„, apar˛in‚nd uneia dintre urm„toarele categorii:
a) cadrul natural ∫i calitatea mediului — urbani∫ti diploma˛i,
geografi-urbani∫ti, geografi, biologi, ecologi, ingineri de mediu;
b) dezvoltarea economic„ a teritoriului — urbani∫ti diploma˛i,
economi∫ti-urbani∫ti;
c) demografia ∫i for˛a de munc„ — urbani∫ti diploma˛i,
geografi-urbani∫ti, geografi, sociologi-urbani∫ti, sociologi;
d) echiparea tehnic„ a teritoriului — urbani∫ti diploma˛i,
ingineri de specialitate;
e) protejarea ∫i dezvoltarea patrimoniului natural — urbani∫ti
diploma˛i, geografi-urbani∫ti, ecologi, biologi, peisagi∫ti;
f) protejarea ∫i dezvoltarea patrimoniului construit — urbani∫ti
diploma˛i, arhitec˛i-urbani∫ti, arhitec˛i, istorici;
g) studiile de teren — ingineri de specialitate.
(2) Planurile urbanistice generale ale municipiilor de rangurile
î0“ ∫i î1“, stabilite de lege, ∫i cele ale municipiilor, ora∫elor ∫i
comunelor ce includ sta˛iuni balneoclimaterice ori turistice, precum
∫i planurile urbanistice zonale ale zonelor centrale ale municipiilor
de rangurile î0“ ∫i î1“, cele ale sta˛iunilor balneoclimaterice ∫i cele
ale zonelor urbane protejate pot avea, conform con˛inutului-cadru,
p„r˛i structurate sub forma unor capitole sau sec˛iuni.
(3) Pentru planurile urbanistice prev„zute la alin. (2),
urm„toarele p„r˛i vor fi semnate numai de speciali∫ti cu drept de
semn„tur„, apar˛in‚nd uneia dintre urm„toarele categorii:
a) echipare edilitar„ — ingineri de specialitate cu specializare
Ón urbanism;
b) sociologie urban„ ∫i demografie — urbani∫ti diploma˛i,
sociologi-urbani∫ti sau cu experien˛„ Ón domeniul sociologiei
urbane, geografi;
c) calitatea mediului — urbani∫ti diploma˛i, geografi, ecologi,
ingineri de specialitate;
d) economie urban„ — urbani∫ti diploma˛i, economi∫ti-urbani∫ti
sau cu experien˛„ Ón domeniul economiei urbane;
e) studii de istorie urban„ — urbani∫ti diploma˛i, arhitec˛iurbani∫ti, arhitec˛i, istorici cu studii postuniversitare de urbanism
sau cu experien˛„ Ón domeniul istoriei urbane;
f) amenajare peisagistic„ — arhitec˛i diploma˛i, urbani∫ti
diploma˛i, urbani∫ti-peisagi∫ti, ingineri horticoli-peisagi∫ti;
g) c„i de comunica˛ii ∫i transporturi — urbani∫ti diploma˛i,
ingineri de specialitate;
h) studii de teren — ingineri de specialitate.
(4) Prevederile prezentului articol se aplic„ Ón corelare cu
prevederile reglement„rilor privind con˛inutul-cadru al
documenta˛iilor de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism.
Art. 13. — (1) Pentru asigurarea condi˛iilor de punere optim„
Ón aplicare a prevederilor prezentului regulament, precum ∫i Ón
vederea valorific„rii experien˛ei profesionale Ón domeniul elabor„rii
documenta˛iilor a unor categorii de speciali∫ti, Consiliul Superior

al Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia (denumit Ón continuare
Consiliul) poate decide acordarea pe o perioad„ limitat„ a
dreptului de semn„tur„ ∫i altor categorii de profesioni∫ti, Ón afara
celor prev„zu˛i la art. 4 ∫i 6.
(2) Perioada pentru care se acord„ dreptul de semn„tur„ nu
poate dep„∫i 6 ani, dup„ care, pentru ob˛inerea dreptului de
semn„tur„, este necesar„ respectarea condi˛iilor generale
prev„zute de prezentul regulament.
(3) Consiliul va stabili ∫i va face publice, Ón termen de 6 luni
de la publicarea prezentului regulament, categoriile de profesioni∫ti
care vor putea beneficia de prevederile prezentului articol, pe
baza criteriilor privind experien˛a profesional„ Ón elaborarea sau Ón
avizarea documenta˛iilor de amenajare a teritoriului ∫i de
urbanism sau a celor referitoare la studiile absolvite, precum ∫i
procedura de acordare a dreptului de semn„tur„ pentru ace∫ti
profesioni∫ti.
(4) Dup„ publicarea categoriilor de profesioni∫ti care pot
beneficia de prevederile prezentului articol, cei interesa˛i vor putea
depune solicit„ri timp de un an. La Óncheierea acestei perioade,
prevederile prezentului articol se abrog„.
(5) La Ónscrierea Ón Registrul urbani∫tilor se va face men˛iunea
îdrept de semn„tur„ acordat pe perioad„ determinat„“, cu
specificarea datei limit„ de valabilitate a dreptului de semn„tur„.
Art. 14. — Conduc„torii arhitec˛i absolven˛i ai Colegiului de
Arhitectur„ ∫i Urbanism, Sec˛ia Urbanism, din cadrul Universit„˛ii
de Arhitectur„ ∫i Urbanism îIon Mincu“ Bucure∫ti pot dob‚ndi
drept de semn„tur„ pentru urm„toarele planuri urbanistice:
a) planurile urbanistice zonale ∫i regulamentele locale aferente
care au drept subiect o parcelare nou„ pentru realizarea Ón
exclusivitate de locuin˛e, cu maximum 20 de parcele, nu mai mari
de 1.000 m2 fiecare;
b) planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect
amplasarea unei construc˛ii de importan˛„ redus„, astfel cum este
definit„ Ón Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu
modific„rile ulterioare.
SECﬁIUNEA a 2-a
Specializarea

Art. 15. — (1) Programele de specializare postuniversitar„ Ón
domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului sunt programele
de studii aprofundate, programele integrate îmaster“, programele
de studii academice postuniversitare, precum ∫i programele de
doctorat Ón amenajarea teritoriului ∫i urbanism.
(2) Programele de specializare vor fi diversificate pentru a
permite calificarea Ón: dezvoltare economic„ urban„ ∫i rural„,
planificare social„ ∫i servicii de prognoz„, locuire, renovare
urban„ ∫i rural„, transporturi, energie, comunica˛ii, peisagistic„,
protec˛ia mediului natural ∫i construit, recreere ∫i turism, drept
urban.
(3) Œn vederea dob‚ndirii dreptului de semn„tur„, speciali∫tii
forma˛i de facult„˛ile de arhitectur„ ∫i de cele din domeniile
conexe urbanismului ∫i amenaj„rii teritoriului, Óncep‚nd cu
promo˛ia 2003, trebuie s„ absolve programele de specializare
postuniversitare Ón domeniu, recunoscute ∫i agreate de Registrul
Urbani∫tilor din Rom‚nia, pentru a coordona documenta˛iile de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism, potrivit prezentului
regulament.
(4) Pentru speciali∫tii forma˛i p‚n„ la promo˛ia 2002 inclusiv,
absolvirea unor programe de specializare postuniversitar„ poate fi
Ónlocuit„ cu dovedirea unei experien˛e profesionale Ón domeniu de
minimum 6 ani.
(5) Œn vederea recunoa∫terii cursurilor de specializare din
domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului, Ón sensul art. 4,
Consiliul va emite hot„r‚re de agreare, la propunerea Comisiei
profesionale care examineaz„ con˛inutul lor, Ón urma cererii
organizatorului sau a celui care solicit„ ob˛inerea dreptului de
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semn„tur„ ∫i pe baza unui set de criterii stabilite ∫i aprobate de
Consiliu, Ón conformitate cu reglement„rile Consiliului European al
Urbani∫tilor. Consiliul va asigura publicarea anual„ a listei
cursurilor agreate.
Art. 16. — Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia ˛ine eviden˛a ∫i
avizeaz„ spre acreditare programele de specializare Ón domeniul
amenaj„rii teritoriului ∫i urbanismului, care corespund exigen˛elor
privind formarea speciali∫tilor ∫i practicarea profesiunii Ón domeniu.
SECﬁIUNEA a 3-a
Stagiul de practic„ profesional„

Art. 17. — (1) Speciali∫tii califica˛i men˛iona˛i la art. 4 lit. e)
pct. 1 ∫i 2 trebuie s„ efectueze, Ón vederea dob‚ndirii dreptului
de semn„tur„, un stagiu profesional cu o durat„ efectiv„ de
2 ani, pe baza unor contracte individuale de munc„, sub
Óndrumarea unui specialist Ón domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i
urbanismului, cu drept de semn„tur„, Ón cadrul unor structuri
institu˛ionale publice sau private.
(2) Absolven˛ilor programelor de specializare de tip îmaster“,
care con˛in module dedicate elabor„rii documenta˛iilor de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism ∫i o perioad„ de practic„
profesional„ Ón acest domeniu, li se poate echivala de c„tre
Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia, pe baz„ de solicitare
individual„, absolvirea programului de specializare cu un an din
durata stagiului profesional.
(3) Pentru speciali∫tii califica˛i Ón domeniul amenaj„rii teritoriului
∫i urbanismului, men˛iona˛i la art. 4 lit. e) pct. 3, activitatea de
specialitate cu durat„ de 6 ani Ónlocuie∫te stagiul profesional.
(4) Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia stabile∫te prin
regulament condi˛iile de desf„∫urare a stagiului profesional ∫i de
monitorizare a respect„rii acestora.
Art. 18. — (1) Pe durata efectu„rii stagiului profesional,
speciali∫tii au calitatea de îstagiar“ ∫i se Ónscriu Ón Registrul
urbani∫tilor la sec˛iunea îStagiari“.
(2) Œnscrierea ca stagiar Ón Registrul urbani∫tilor se face la
cerere.
(2) Œn vederea Ónscrierii, odat„ cu cererea se depun:
a) copii de pe actele de studii: diploma de absolvire sau,
dup„ caz, de licen˛„ ∫i, dac„ este cazul, certificatul de absolvire
a programului de specializare postuniversitar„;
b) recomand„rile a 2 speciali∫ti cu drept de semn„tur„, care
sprijin„ cererea de Ónscriere Ón Registrul urbani∫tilor ca stagiar,
dintre care unul se angajeaz„ s„ asigure Óndrumarea profesional„
efectiv„ pe Óntreaga perioad„ a stagiului.
Art. 19. — (1) Stagiarii au, pe Óntreaga durat„ a stagiului,
urm„toarele drepturi:
a) pot colabora la Óntocmirea oric„ror documenta˛ii de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism, semnate de speciali∫ti cu
drept de semn„tur„;
b) pot semna lucr„ri teoretice, studii, planuri ∫i proiecte proprii
Óntocmite pentru concursuri, expozi˛ii sau alte manifest„ri de
specialitate.
(2) Stagiarii au urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ respecte regulamentul privind condi˛iile de desf„∫urare a
stagiului profesional;
b) s„ desf„∫oare o activitate efectiv„ Ón profesie ∫i s„ anun˛e
Ón scris orice motiv de suspendare a stagiului;
c) s„ Ó∫i perfec˛ioneze preg„tirea profesional„ teoretic„ ∫i s„
Ó∫i Ónsu∫easc„ tehnicile de practic„ a profesiunii;
d) s„ participe la manifest„rile profesionale de stagiu
organizate de Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia.
Art. 20. — La Óncheierea stagiului, stagiarul prime∫te de la
Óndrum„torul de stagiu un raport de evaluare, necesar sus˛inerii
examenului de dob‚ndire a dreptului de semn„tur„.
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Art. 21. — (1) Stagiul se suspend„ pe durata efectu„rii
serviciului militar sau a concentr„rii ori Ón cazuri de lips„ motivat„
din activitatea profesional„.
(2) Perioada de stagiu efectuat„ anterior suspend„rii stagiului
se ia Ón considerare la calculul duratei stagiului.
(3) Suspendarea stagiului se dispune, la cerere, de c„tre
Consiliu, care analizeaz„ Ómprejur„rile ce justific„ lipsa din
activitatea profesional„ ∫i decide Ón ceea ce prive∫te durata
suspend„rii ∫i Óntinderea perioadei de stagiu efectuat anterior
suspend„rii.
(4) Perioada pentru care se suspend„ efectuarea stagiului se
Ónscrie Ón Registrul urbani∫tilor.
CAPITOLUL III
Dob‚ndirea dreptului de semn„tur„
Art. 22. — (1) Procedura de dob‚ndire a dreptului de
semn„tur„ cuprinde urm„toarele etape:
a) Ónscrierea pentru atestarea dreptului de semn„tur„;
b) Ónscrierea pentru sus˛inerea examenului de dob‚ndire a
dreptului de semn„tur„;
c) desf„∫urarea procedurii de atestare a dreptului de
semn„tur„ sau, dup„ caz, desf„∫urarea examenului pentru
dob‚ndirea dreptului de semn„tur„;
d) acordarea dreptului de semn„tur„.
(2) Pentru a putea exercita dreptul de semn„tur„, speciali∫tii
care l-au dob‚ndit se Ónscriu Ón Registrul Urbani∫tilor din
Rom‚nia.
Art. 23. — (1) Œnscrierea pentru atestarea dreptului de
semn„tur„ const„ Ón:
a) depunerea dosarului pentru atestare la secretariatul comisiei
de examinare;
b) verificarea con˛inutului dosarului de c„tre secretariatul
comisiei de examinare;
c) transmiterea c„tre comisie a dosarului verificat;
d) Consiliul poate solicita candida˛ilor, la atestarea Ón vederea
ob˛inerii dreptului de semn„tur„ pentru documenta˛ii de amenajare
a teritoriului ∫i de urbanism, s„ participe la o analiz„ asupra
lucr„rilor elaborate;
e) Consiliul poate respinge motivat Ónscrierea candida˛ilor ∫i
poate hot„rÓ neacordarea dreptului de semn„tur„ pentru
documenta˛ii de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism.
(2) Œnscrierea la examenul pentru dob‚ndirea dreptului de
semn„tur„ const„ Ón:
a) depunerea dosarului de Ónscriere la secretariatul comisiei de
examinare;
b) verificarea con˛inutului dosarului de c„tre secretariatul
comisiei de examinare, Ón ceea ce prive∫te respectarea tuturor
condi˛iilor cuprinse Ón prezentul regulament;
c) acceptarea Ónscrierii la examen ∫i programarea sus˛inerii lui.
Art. 24. — (1) Atestarea dreptului de semn„tur„ const„ Ón:
a) evaluarea portofoliului de lucr„ri Ónscrise de solicitant;
b) dovada titlului academic de˛inut (copie legalizat„ de pe
diplom„);
c) experien˛a profesional„ sau programe de specializare
postuniversitare absolvite;
d) recomandarea a 2 speciali∫ti cu drept de semn„tur„, dintre
care un specialist din aceea∫i regiune de dezvoltare.
(2) Examenul pentru dob‚ndirea dreptului de semn„tur„
const„ Ón urm„toarele probe:
a) evaluarea con˛inutului dosarului de Ónscriere Ón ceea ce
prive∫te experien˛a acumulat„ pe durata stagiului, respectiv a
practicii profesionale, Ón domeniul elabor„rii de documenta˛ii de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism;
b) examinarea cuno∫tin˛elor privind reglement„rile Ón domeniul
amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului;
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c) interviu privind cunoa∫terea problemelor recente cu care se
confrunt„ dezvoltarea urban„ ∫i teritorial„ Ón Rom‚nia ∫i
experien˛a de practic„ profesional„ a specialistului.
(3) Probele men˛ionate la alin. (2) lit. a) ∫i b) sunt eliminatorii,
iar nepromovarea uneia dintre acestea atrage nepromovarea
examenului, nemaifiind posibil„ participarea la urm„toarele probe.
Art. 25. — (1) Atestarea ∫i examenul Ón vederea dob‚ndirii
dreptului de semn„tur„ se desf„∫oar„, de regul„, trimestrial ∫i se
organizeaz„ de Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia, Ón cooperare
cu Universitatea de Arhitectur„ ∫i Urbanism îIon Mincu“ Bucure∫ti,
cu Asocia˛ia Profesional„ a Urbani∫tilor din Rom‚nia ∫i cu
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
(2) Examenul se desf„∫oar„ Ón Bucure∫ti, dar poate avea loc
∫i Ón alte municipii din ˛ar„, Ón situa˛ia unei ponderi semnificative
a candida˛ilor din zona respectiv„, cu cooptarea ca membru Ón
comisia de examinare a unui specialist cu drept de semn„tur„,
din zon„, de preferin˛„ din Ónv„˛„m‚ntul superior de profil.
(3) Atestarea se desf„∫oar„ la sediul din municipiul Bucure∫ti
al Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia.
Art. 26. — Acordarea dreptului de semn„tur„ se face prin
hot„r‚re a Consiliului, Ón urma valid„rii rezultatelor.
Art. 27. — Pentru atestare ∫i pentru examinare privind
dob‚ndirea dreptului de semn„tur„, Consiliul stabile∫te tarife de
examinare care s„ acopere cheltuielile ocazionate de func˛ionarea
comisiei de examinare, de Ónregistrarea ∫i de gestionarea
eviden˛ei privind dreptul de semn„tur„.
Art. 28. — (1) Pentru desf„∫urarea atest„rii sau examin„rii, se
instituie o comisie de examinare ∫i un secretariat al acesteia.
(2) Comisia de examinare este condus„ de un pre∫edinte.
(3) Comisia de examinare va fi format„ din 7 membri titulari ∫i
4 membri suplean˛i, numi˛i dup„ cum urmeaz„:
a) pre∫edintele comisiei de examinare este numit de Consiliu,
dintre membrii s„i;
b) 2 membri titulari vor fi numi˛i de Asocia˛ia Profesional„ a
Urbani∫tilor din Rom‚nia;
c) 2 membri titulari vor fi numi˛i de Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului;
d) 2 membri titulari vor fi numi˛i de Universitatea de
Arhitectur„ ∫i Urbanism îIon Mincu“ Bucure∫ti.
(4) Membrii suplean˛i sunt numi˛i Ón acela∫i mod ca ∫i membrii
titulari de c„tre fiecare dintre institu˛iile prev„zute la alin. (3).
(5) Membrii comisiei de examinare vor fi numi˛i dintre
personalit„˛ile recunoscute, cu reputa˛ie profesional„ ∫i moral„ ∫i
cu o bogat„ experien˛„ Ón domeniu; ei trebuie s„ Óndeplineasc„
urm„toarele condi˛ii:
a) s„ fie speciali∫ti cu drept de semn„tur„;
b) s„ aib„ o vechime Ón profesie de minimum 10 ani.
(6) Œn componen˛a comisiei de examinare va fi asigurat un
echilibru numeric Óntre speciali∫tii provenind din mediul universitar
∫i cei care desf„∫oar„ Ón principal activitate de elaborare de
documenta˛ii de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism.
(7) Mandatul comisiei de examinare este de 2 ani ∫i sunt
admise maximum 3 mandate consecutive pentru oricare dintre
membrii acesteia, Ón condi˛iile Ón care la Óncheierea fiec„rui
mandat se Ónlocuiesc cel pu˛in 2 membri ai comisiei.
(8) Membrii comisiei de examinare primesc indemniza˛ie de
∫edin˛„, al c„rei cuantum se stabile∫te de c„tre Consiliu.
(9) Secretariatul comisiei de examinare se asigur„ din aparatul
propriu al Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia.
Art. 29. — Data atest„rii sau desf„∫ur„rii examenului se
stabile∫te de c„tre comisia de examinare ∫i este anun˛at„ public
cu cel pu˛in 3 luni Ónainte, Ómpreun„ cu:
a) calendarul, modul de desf„∫urare, precum ∫i sistemul de
punctare;
b) con˛inutul dosarului de Ónscriere;
c) lista reglement„rilor legale Ón vigoare Ón domeniul
urbanismului ∫i al amenaj„rii teritoriului;

d) tematica ∫i bibliografia.
Art. 30. — Œnscrierea la atestare sau la examen se face prin
depunerea unui dosar, care cuprinde:
a) cererea de Ónscriere;
b) curriculum vitae care s„ cuprind„ descrierea Ón detaliu a
activit„˛ii profesionale;
c) diploma de absolvire a institu˛iei de Ónv„˛„m‚nt superior
absolvite sau, dup„ caz, de licen˛„, Ón copie legalizat„;
d) certificatul de absolvire a programului de specializare
postuniversitar„ ∫i alte certificate de atestare a altor specializ„ri,
Ón copii legalizate;
e) alte documente care atest„ preg„tirea profesional„ sau
recunoa∫terea activit„˛ii profesionale;
f) raportul de evaluare a desf„∫ur„rii stagiului profesional,
dac„ este cazul;
g) portofoliul de lucr„ri;
h) lista de c„r˛i, studii, articole de specialitate publicate;
i) dovada achit„rii tarifului de examen.
Art. 31. — (1) Œn vederea atest„rii, comisia de examinare
evalueaz„ materialele depuse Ón dosarul solicitantului ∫i propune
Consiliului validarea cererii. Œn cazul respingerii cererii, comisia de
examinare motiveaz„ respingerea.
(2) Œn vederea examin„rii candida˛ilor, comisia de examinare
stabile∫te sistemul ∫i baremele de punctare, precum ∫i punctajul
minim necesar pentru promovarea examenului, f„c‚ndu-le publice
odat„ cu anun˛area examenului.
(3) Ponderea rezultatelor ob˛inute la cele 3 probe ale
examenului Ón cadrul punctajului final este:
a) 40% pentru con˛inutul dosarului de Ónscriere, inclusiv al
portofoliului de lucr„ri;
b) 30% pentru examinarea cuno∫tin˛elor privind reglement„rile
Ón domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului;
c) 30% pentru interviu.
(4) Rezultatul examenului se exprim„ printr-un punctaj rezultat
prin Ónsumarea evalu„rilor la cele 3 probe, conform ponderilor
prev„zute la alin. (3), ∫i se face public prin afi∫are la locul
desf„∫ur„rii examenului, prin grija comisiei de examinare.
Art. 32. — (1) Contesta˛iile privind rezultatele evalu„rilor sau
desf„∫urarea examenului pot fi depuse, Ón termen de 48 de ore
de la anun˛area rezultatelor examenului, la Consiliu, care trebuie
s„ r„spund„ contesta˛iilor Ón termen de 7 zile de la anun˛area
rezultatelor.
(2) Hot„r‚rea Consiliului poate fi atacat„ Ón justi˛ie, Ón
conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare.
Art. 33. — (1) Consiliul valideaz„ rezultatele atest„rii sau
examenului ∫i acord„, prin hot„r‚re, dreptul de semn„tur„
speciali∫tilor care l-au promovat, Ón termen de 30 de zile de la
Óncheierea examenului, dar nu mai t‚rziu de 90 de zile de la
depunerea dosarului complet.
(2) Speciali∫tii care au dob‚ndit dreptul de semn„tur„ primesc
certificate de atestare a dreptului de semn„tur„, Ón care sunt
Ónscrise categoriile de documenta˛ii pentru care acestea s-au
acordat.
(3) Certificatele de atestare a dreptului de semn„tur„ sunt
Ónso˛ite de o anex„ care cuprinde rezultatele examenului sus˛inut.
(4) Speciali∫tii pot exercita dreptul de semn„tur„ numai dup„
Ónscrierea Ón Registrul urbani∫tilor, pe baza certificatului de
atestare a dreptului de semn„tur„.
Art. 34. — (1) Dreptul de semn„tur„ se acord„ pentru o
perioad„ nedeterminat„.
(2) Dreptul de semn„tur„ poate fi retras Ón situa˛ia
nerespect„rii obliga˛iilor privind exercitarea lui.
(3) Suspendarea ∫i retragerea definitiv„ a dreptului de
semn„tur„ sunt reglementate prin Regulamentul referitor la
organizarea ∫i func˛ionarea Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia.
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Art. 35. — (1) Speciali∫tii cu drept de semn„tur„ Ónscri∫i Ón
Registrul urbani∫tilor primesc legitima˛ii ∫i ∫tampile Ón concordan˛„
cu certificatul de atestare a dreptului de semn„tur„.
(2) Œn situa˛ia dob‚ndirii mai multor certificate de atestare a
dreptului de semn„tur„, la date diferite, pentru mai multe categorii
de documenta˛ii, legitima˛ia ∫i ∫tampila se preschimb„, cuprinz‚nd
informa˛iile actualizate, astfel Ónc‚t fiecare specialist cu drept de
semn„tur„ va poseda o singur„ legitima˛ie ∫i o singur„ ∫tampil„.
(3) Legitima˛ia cuprinde informa˛ii privind calificarea academic„,
specializarea profesional„, categoria, respectiv categoriile de
documenta˛ii pentru care are drept de semn„tur„, precum ∫i
num„rul de Ónscriere Ón Registrul urbani∫tilor.
(4) ™tampila cuprinde numele ∫i prenumele titularului ∫i
categoriile de documenta˛ii pentru care poate fi exercitat dreptul
de semn„tur„, precum ∫i num„rul legitima˛iei.
CAPITOLUL IV
Exercitarea dreptului de semn„tur„
SECﬁIUNEA 1
Modul de exercitare a dreptului de semn„tur„

Art. 36. — (1) Dreptul de semn„tur„ se exercit„ prin
semnarea documenta˛iilor de amenajare a teritoriului ∫i de
urbanism ∫i prin aplicarea ∫tampilei.
(2) Documenta˛iile de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism
se semneaz„ Ón modul urm„tor:
a) pe pagina de titlu, pentru toate piesele scrise; ∫i
b) pe toate piesele desenate prev„zute ca obligatorii de
reglement„rile privind con˛inutul-cadru al documenta˛iilor.
Art. 37. — Speciali∫tii cu drept de semn„tur„ au urm„toarele
drepturi, cu respectarea legisla˛iei Ón vigoare:
a) s„ elaboreze ∫i/sau s„ verifice ∫i s„ semneze categoriile
de documenta˛ii de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism pentru
care au ob˛inut drept de semn„tur„, conform prezentului
regulament;
b) s„ nu semneze o documenta˛ie de amenajare a teritoriului
∫i de urbanism dac„ apreciaz„ con˛inutul acesteia ca fiind de o
calitate profesional„ necorespunz„toare sau c„ nu au fost
respectate reglement„rile privind procesul de elaborare;
c) s„ fie permanent informa˛i, prin grija Registrului Urbani∫tilor
din Rom‚nia, despre schimb„rile intervenite Ón cadrul legal ∫i
despre ini˛iativele reglementare Ón domeniul urbanismului ∫i al
amenaj„rii teritoriului;
d) s„ foloseasc„ Ón toate Ónscrisurile cu caracter profesional,
pe l‚ng„ titlul academic de baz„, men˛iunea îspecialist cu drept
de semn„tur„ Ón urbanism ∫i amenajarea teritoriului“, precum ∫i
eviden˛ierea Ónscrierii Ón Registrul urbani∫tilor, conform
regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a acestuia.
Art. 38. — Obliga˛iile speciali∫tilor cu drept de semn„tur„ sunt
urm„toarele:
a) s„ respecte prezentul regulament;
b) s„ cunoasc„ ∫i s„ respecte prevederile legale Ón vigoare
referitoare la exercitarea profesiunii de urbanist;
c) s„ manifeste con∫tiinciozitate ∫i probitate profesional„ ∫i
s„-∫i asume, prin exercitarea dreptului de semn„tur„, Óntreaga
responsabilitate profesional„ fa˛„ de beneficiar ∫i autorit„˛ile
publice;
d) s„ urm„reasc„, Ón elaborarea documenta˛iilor, echilibrul
Óntre interesul public ∫i cel privat;
e) s„ aduc„ la cuno∫tin˛a beneficiarului cerin˛ele privind
elaborarea, avizarea ∫i aprobarea documenta˛iei;
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f) s„ sus˛in„, al„turi de beneficiar, avizarea ∫i promovarea
documenta˛iei Ón procesul de avizare ∫i aprobare;
g) s„ notifice beneficiarului situa˛iile care pot conduce la o
calitate profesional„ necorespunz„toare a documenta˛iei sau la
nerespectarea reglement„rilor privind procesul de elaborare,
avizare ∫i aprobare;
h) s„ se preocupe de perfec˛ionarea calific„rii profesionale ∫i
de cunoa∫terea reglement„rilor legale Ón domeniu;
i) s„ achite tarifele privind exercitarea dreptului de semn„tur„,
potrivit prevederilor prezentului regulament.
SECﬁIUNEA a 2-a
Dreptul de autor

Art. 39. — (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, studiile ∫i documenta˛iile de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism ori p„r˛i din acestea constituie opere de
crea˛ie intelectual„ (opere ∫tiin˛ifice) ale unor persoane fizice sau,
dup„ caz, persoane juridice, fiind recunoscute ∫i protejate —
independent de aducerea la cuno∫tin˛a public„, prin simplul fapt
al realiz„rii lor, chiar neterminate.
(2) Studiile ∫i documenta˛iile de amenajare a teritoriului ∫i de
urbanism sunt opere colective Ón care contribu˛iile personale ale
coautorilor formeaz„ un tot, f„r„ a fi posibil s„ se atribuie un
drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei
create, cu excep˛ia structur„rii proceselor de planificare urban„ ∫i
teritorial„ ∫i crea˛iei spa˛iale.
Art. 40. — Pot face obiectul dreptului de autor, Ón condi˛iile
legii:
1. La planurile de amenajare a teritoriului zonal ∫i jude˛ean,
dreptul de autor are ca obiect plan∫a de ilustrare a scenariilor de
dezvoltare propuse.
2. La planurile urbanistice generale ∫i zonale, dreptul de autor
are ca obiect conformarea spa˛iilor publice ∫i private, configura˛ia
spa˛ial„, cuprinse Ón plan∫a de ilustrare urbanistic„.
3. La planurile urbanistice de detaliu, dreptul de autor are ca
obiect conformarea volumelor construibile cuprinse Ón plan∫a de
ilustrare urbanistic„.
4. Utilizarea Ón forma originar„ a documenta˛iilor care intr„ sub
inciden˛a Legii nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, conform pct. 1—3, se va face cu men˛ionarea numelui
autorului.
5. Dreptul de autor prev„zut la pct. 1—3 poate fi invocat
numai Ón baza unei clauze speciale prev„zute Ón contractul dintre
p„r˛i, Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
SECﬁIUNEA 1
Dispozi˛ii tranzitorii

Art. 41. — (1) Profesioni∫tii din domeniile conexe amenaj„rii
teritoriului ∫i urbanismului pot semna capitolele sau sec˛iunile de
documenta˛ii prev„zute la art. 12, f„r„ a ob˛ine dreptul de
semn„tur„, p‚n„ la data de 31 decembrie 2006.
(2) Semnarea capitolelor sau sec˛iunilor este condi˛ionat„ Ón
aceast„ perioad„ de preg„tirea academic„ Ón domeniul
corespunz„tor tematicii p„r˛ii de documenta˛ie, atestat„ prin
diploma de absolvire sau de licen˛„.
Art. 42. — Dovedirea capacit„˛ii profesionale se face prin
anexarea la documenta˛ia de amenajare a teritoriului sau de
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urbanism depus„ spre aprobare a unei fotocopii a diplomei de
licen˛„ sau de absolvire a studiilor superioare, iar dup„ ob˛inerea
dreptului de semn„tur„, prin anexarea certificatului de atestare
eliberat de Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia.
SECﬁIUNEA a 2-a
Dispozi˛ii finale

Art. 43. — La Óncredin˛area elabor„rii documenta˛iilor de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism finan˛ate din fonduri
publice, Ón condi˛iile legii, este obligatorie existen˛a Ón cadrul
entit„˛ii elaboratoare a unui specialist cu drept de semn„tur„, Ón
calitate de coordonator, pentru categoria respectiv„ de
documenta˛ii.
Art. 44. — Œn situa˛ia Ón care documenta˛ia este elaborat„ Ón
cadrul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului sau
Ón structuri specializate Ón domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al
urbanismului ale prim„riilor, respectiv ale consiliilor jude˛ene,
func˛ionarii publici pot exercita dreptul de semn„tur„ dac„
particip„ la elaborare Ón cadrul sarcinilor de serviciu, Ón
conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare.
Art. 45. — (1) Pentru speciali∫tii care ocup„ func˛iile de
arhitect-∫ef al jude˛ului, arhitect-∫ef al municipiului, arhitect-∫ef al
sectorului sau arhitect-∫ef al ora∫ului, Consiliul poate decide
echivalarea experien˛ei de coordonare a aplic„rii prevederilor
documenta˛iilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism cu
practica profesional„ prev„zut„ la art. 17 alin. (3).
(2) Echivalarea men˛ionat„ la alin. (1) se poate decide numai
dac„:
a) experien˛a Ón func˛ia de arhitect-∫ef este de minimum 4 ani;
b) preg„tirea profesional„ corespunde prevederilor art. 10—13.
(3) Echivalarea se poate face numai Ón vederea dob‚ndirii
dreptului de semn„tur„ pentru urm„toarele documenta˛ii:
a) planurile de urbanism ∫i regulamentele aferente, pentru
arhitec˛ii-∫efi de ora∫e ∫i ai sectoarelor municipiului Bucure∫ti;
b) planurile de urbanism ∫i regulamentele aferente, planurile
de amenajare a teritoriului metropolitan sau periurban, dup„ caz,
pentru arhitec˛ii-∫efi ai municipiilor;
c) planurile de urbanism ∫i regulamentele aferente, planurile
de amenajare a teritoriului metropolitan, periurban, jude˛ean,
interjude˛ean, regional sau transfrontalier, pentru arhitec˛ii-∫efi ai
jude˛elor.
(4) Echivalarea se decide Ón urma analiz„rii individuale a
cazurilor, la cererea celor interesa˛i, dup„ depunerea unui dosar
al c„rui con˛inut se va stabili de c„tre Consiliu.
Art. 46. — (1) Absolven˛ii unei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior
din str„in„tate, cet„˛eni rom‚ni sau str„ini, pot dob‚ndi drept de
semn„tur„ Ón cazul Ón care diploma ∫i, dac„ este cazul,
specializarea le sunt recunoscute de statul rom‚n, Ón conformitate
cu legisla˛ia Ón vigoare, ∫i agreate de Registrul Urbani∫tilor din
Rom‚nia.
(2) Procedura de acordare a dreptului de semn„tur„ pentru
absolven˛ii prev„zu˛i la alin. (1) este cea prev„zut„ de prezentul
regulament.
(3) Speciali∫tii str„ini care au drept de semn„tur„ Óntr-o alt„
˛ar„ ori sunt membri ai unei organiza˛ii na˛ionale care
reglementeaz„ dreptul de practic„ profesional„ Ón urbanism ∫i
amenajarea teritoriului pot dob‚ndi drept de semn„tur„ Ón
Rom‚nia, dac„ exist„ conven˛ii de reciprocitate Óncheiate, Ón
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare, Óntre Registrul
Urbani∫tilor din Rom‚nia ∫i organiza˛iile respective care
gestioneaz„ dreptul de semn„tur„ sau, dup„ caz, cel de practic„

profesional„ ∫i dac„ promoveaz„ un examen privind legisla˛ia
rom‚n„ Ón domeniul urbanismului ∫i al amenaj„rii teritoriului.
(4) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1) ∫i (3), cet„˛enii
statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spa˛iului Economic
European vor putea dob‚ndi drept de semn„tur„ pe baza
recunoa∫terii diplomelor ∫i calific„rilor profesionale, Ón conformitate
cu prevederile legale privind recunoa∫terea diplomelor ∫i
calific„rilor profesionale pentru profesiile reglementate din
Rom‚nia.
Art. 47. — (1) Pentru exercitarea dreptului de semn„tur„ se
achit„ un tarif, pentru fiecare documenta˛ie elaborat„, Ón contul
Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia.
(2) Cuantumul tarifului, Ón sum„ fix„, se stabile∫te anual, prin
hot„r‚re a Consiliului superior al Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia.
(3) La depunerea documenta˛iei spre aprobare, conform
prevederilor legii, se prezint„ dovada pl„˛ii tarifului de exercitare a
dreptului de semn„tur„ la Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia.
Art. 48. — (1) Œn situa˛ia Ónregistr„rii unui num„r mare de
Ónscrieri, pot fi organizate mai multe examene de dob‚ndire a
dreptului de semn„tur„.
(2) Decizia privind organizarea examenelor apar˛ine Consiliului.
Art. 49. — (1) Programele academice de formare ∫i cele de
specializare din domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului,
care au func˛ionat sau func˛ioneaz„ ∫i au fost acreditate potrivit
prevederilor legale, pot fi recunoscute, Ón vederea ob˛inerii
dreptului de semn„tur„, de c„tre Registrul Urbani∫tilor din
Rom‚nia, din oficiu.
(2) Programele academice de formare ∫i cele de specializare
din domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului, care se
Ónfiin˛eaz„ dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului regulament,
pentru formarea speciali∫tilor prev„zuti la art. 4, vor fi avizate de
Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia prin procedura indicat„ la
art. 15 alin. (5); acest aviz poate fi solicitat de c„tre institu˛ia
interesat„ la acreditare potrivit prevederilor legale.
(3) Recunoa∫terea va avea Ón vedere modul Ón care acestea
r„spund exigen˛elor ∫i problematicii profesionale Ón domeniul
urbanismului ∫i al amenaj„rii teritoriului.
Art. 50. — (1) Acordarea dreptului de semn„tur„ pentru
capitole sau sec˛iuni ale documenta˛iilor de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism, prev„zut la art. 12, se face potrivit
prevederilor prezentului regulament.
(2) Modalit„˛ile specifice de acordare a dreptului de semn„tur„
pentru diferitele categorii de speciali∫ti vor fi stabilite de Consiliu.
Art. 51. — Œn situa˛ia modific„rii structurii programelor de
formare a speciali∫tilor sau con˛inutului documenta˛iilor de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism, Consiliul este abilitat s„
propun„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
adaptarea prezentului regulament la noile cerin˛e, cu respectarea
exigen˛elor ∫i limit„rilor privind exercitarea dreptului de semn„tur„
Ón func˛ie de preg„tirea academic„, Ón conformitate cu legisla˛ia
Ón vigoare.
Art. 52. — Anexa cuprinz‚nd Schema A privind dob‚ndirea
dreptului de semn„tur„ pentru documenta˛iile de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism ∫i Ónscrierea Ón Registrul urbani∫tilor —
Absolven˛i de studii universitare p‚n„ Ón anul 2002 inclusiv ∫i
Schema B privind dob‚ndirea dreptului de semn„tur„ pentru
documenta˛iile de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism ∫i
Ónscrierea Ón Registrul urbani∫tilor — Absolven˛i de studii
universitare Óncep‚nd cu anul 2003 face parte integrant„ din
prezentul regulament.
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ANEX√*)
la regulament

*) Anexa la regulament este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
referitor la organizarea ∫i func˛ionarea Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia este
autoritatea care administreaz„ dreptul de semn„tur„ pentru
documenta˛iile de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism, Ón
condi˛iile legii.
(2) Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia se Ónfiin˛eaz„ ca
institu˛ie public„, autonom„, cu personalitate juridic„, finan˛at„
integral din venituri proprii, care se constituie din tarifele de
atestare sau de examinare Ón vederea dob‚ndirii dreptului de
semn„tur„, de Ónscriere Ón Registrul urbani∫tilor ∫i de exercitare a
dreptului de semn„tur„, precum ∫i din alte surse legale.
(3) Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia are sediul central Ón
municipiul Bucure∫ti.
Art. 2. — (1) Documentul pentru eviden˛a speciali∫tilor cu
drept de semn„tur„ pentru documenta˛ii de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism are denumirea de îRegistrul urbani∫tilor“,
denumit Ón continuare registru.
(2) Œn registru sunt Ónscri∫i speciali∫tii care au dob‚ndit dreptul
de semn„tur„, precum ∫i profesioni∫tii care particip„ la realizarea
documenta˛iilor de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism, Ón
condi˛iile legii.
Art. 3. — (1) Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia Óndepline∫te,
cu respectarea reglement„rilor Ón vigoare, urm„toarele atribu˛ii:
1. organizeaz„ examenele privind dob‚ndirea dreptului de
semn„tur„, conform Regulamentului privind dob‚ndirea dreptului
de semn„tur„ pentru documenta˛iile de amenajare a teritoriului ∫i
de urbanism;
2. asigur„ ∫i gestioneaz„ eviden˛a speciali∫tilor cu drept de
semn„tur„ Ón domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului;
3. stabile∫te, Ón detaliu, modalit„˛ile de exercitare a dreptului
de semn„tur„;
4. monitorizeaz„ aplicarea ∫i respectarea regulamentului privind
dob‚ndirea dreptului de semn„tur„;
5. controleaz„ exercitarea dreptului de semn„tur„, ca urmare a
sesiz„rii autorit„˛ilor administra˛iei publice centrale ∫i locale, a altor
institu˛ii, a persoanelor juridice ∫i fizice sau din oficiu ∫i stabile∫te
aplicarea sanc˛iunilor potrivit reglement„rilor Ón vigoare;
6. elaboreaz„, Ómpreun„ cu Asocia˛ia Profesional„ a
Urbani∫tilor din Rom‚nia ∫i Ón colaborare cu alte asocia˛ii ale
profesioni∫tilor din domeniul amenaj„rii teritoriului
∫i al
urbanismului ∫i cu institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de profil,
statutul ∫i codul deontologic ale profesiunii de urbanist, care se
supun aprob„rii Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare;
7. asigur„ publicitatea privind speciali∫tii Ónscri∫i Ón registru;
8. propune ∫i particip„ la elaborarea de reglement„ri Ón
domeniul planific„rii teritoriale ∫i de urbanism ∫i Ón cel al
proiect„rii urbane;
9. avizeaz„ norme metodologice privind elaborarea, avizarea ∫i
aprobarea, precum ∫i con˛inutul documenta˛iilor de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism;
10. organizeaz„ expozi˛ii de specialitate ∫i concursuri de
urbanism, na˛ionale ∫i interna˛ionale;
11. editeaz„ Ómpreun„ cu Asocia˛ia Profesional„ a Urbani∫tilor
din Rom‚nia publica˛ii de specialitate, av‚nd rol de informare ∫i
promovare a bunelor practici ∫i de critic„ Ón domeniu;
12. acord„ premii pentru cele mai bune lucr„ri realizate;
13. desf„∫oar„ activit„˛i cu caracter economic, al c„ror profit
va fi utilizat pentru Óndeplinirea atribu˛iilor;
14. men˛ine o permanent„ comunicare cu structurile sale ∫i cu
speciali∫tii Ónscri∫i Ón registru;
15. Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii, conform legisla˛iei Ón vigoare.

(2) Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia contribuie la definirea
locului ∫i rolului speciali∫tilor ∫i profesioni∫tilor Ón dezvoltarea
teritorial„ ∫i urban„, promoveaz„ valorile profesionale ∫i interesul
public Ón practica de amenajare a teritoriului ∫i urbanism.
Art. 4. — Œn Óndeplinirea atribu˛iilor sale, Ón conformitate cu
reglement„rile Ón vigoare, Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia:
1. conlucreaz„ permanent cu Asocia˛ia Profesional„ a
Urbani∫tilor din Rom‚nia;
2. coopereaz„ cu ministerele, institu˛iile centrale, prefecturile,
precum ∫i cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale — consilii
locale, consilii jude˛ene, prim„rii, precum ∫i cu Federa˛ia
Autorit„˛ilor Locale din Rom‚nia;
3. coopereaz„ cu alte organiza˛ii profesionale Ón domeniul
amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului, precum ∫i cu asocia˛iile
profesioni∫tilor Ón amenajarea teritoriului ∫i urbanism din
administra˛ia public„ local„ — Asocia˛ia arhitec˛ilor-∫efi de
municipii, Asocia˛ia arhitec˛ilor-∫efi de jude˛e — ori cu alte
asocia˛ii similare;
4. coopereaz„ cu Universitatea de Arhitectur„ ∫i Urbanism îIon
Mincu“ Bucure∫ti ∫i cu celelalte institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior
care desf„∫oar„ programe de formare acreditate;
5. se consult„ cu Ordinul Arhitec˛ilor din Rom‚nia privind
practica profesional„ Ón urbanism ∫i Ón amenajarea teritoriului;
6. coopereaz„ cu institu˛iile care desf„∫oar„ programe de
formare continu„ sau programe de asisten˛„ Ón domeniul
urbanismului ∫i al amenaj„rii teritoriului din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.
CAPITOLUL II
Organizarea ∫i func˛ionarea Registrului Urbani∫tilor
din Rom‚nia
Art. 5. — Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia are urm„toarea
structur„ organizatoric„:
1. Consiliul superior;
2. comisii de specialitate;
3. secretariat.
Art. 6. — (1) Consiliul superior, denumit Ón continuare consiliu,
este organul de conducere al Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia.
(2) Consiliul are 9 membri titulari ∫i 6 suplean˛i, desemna˛i
dup„ cum urmeaz„:
— 3 membri titulari ∫i un supleant, de c„tre Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului;
— 2 membri titulari ∫i un supleant, de c„tre Asocia˛ia
Profesional„ a Urbani∫tilor din Rom‚nia;
— un membru titular ∫i un supleant, de c„tre Universitatea de
Arhitectur„ ∫i Urbanism îIon Mincu“ Bucure∫ti;
— un membru titular ∫i un supleant, de c„tre Asocia˛ia
arhitec˛ilor-∫efi de jude˛e;
— un membru titular ∫i un supleant, de c„tre Asocia˛ia
arhitec˛ilor-∫efi de municipii;
— un membru titular ∫i un supleant, de c„tre Ordinul
arhitec˛ilor din Rom‚nia.
(3) Pot fi desemna˛i pentru func˛ia de membru al Consiliului
speciali∫tii ∫i profesioni∫tii Ón domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al
urbanismului, cu cel pu˛in 10 ani de activitate profesional„ Ón
domeniu ∫i reputa˛ie profesional„ recunoscut„, cu drept de
semn„tur„ pentru documenta˛iile de amenajare a teritoriului ∫i de
urbanism, cu tarifele pl„tite la zi ∫i care nu au suferit sanc˛iuni
penale sau sanc˛iuni disciplinare ori administrative Ón exercitarea
profesiunii.
(4) Membrii suplean˛i ai Consiliului Ónlocuiesc de drept membrii
titulari Ón situa˛ia Ón care ace∫tia se afl„ Ón imposibilitatea
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exercit„rii mandatului pentru o durat„ mai mare de 4 luni sau a
nerespect„rii condi˛iilor prev„zute la alin. (3).
(5) Activitatea curent„ a Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia
este asigurat„ de un secretariat subordonat Consiliului, condus de
directorul executiv al acestuia.
Art. 7. — (1) Consiliul are urm„toarele atribu˛ii Ón dob‚ndirea
∫i exercitarea dreptului de semn„tur„:
1. stabile∫te data ∫i locul de desf„∫urare a atest„rii sau a
examenului de dob‚ndire a dreptului de semn„tur„;
2. nume∫te pre∫edintele Comisiei de examinare Ón vederea
dob‚ndirii dreptului de semn„tur„;
3. analizeaz„ ∫i solu˛ioneaz„ contesta˛iile privind respectarea
regulilor de desf„∫urare a atest„rii sau a examenului privind
dob‚ndirea dreptului de semn„tur„;
4. hot„r„∫te acordarea dreptului de semn„tur„ speciali∫tilor
care au promovat atestarea sau examenul ∫i emite certificatele de
atestare;
5. hot„r„∫te Ónscrierea Ón Registrul urbani∫tilor;
6. constat„ Óncetarea calit„˛ii de specialist cu drept de
semn„tur„;
7. coordoneaz„ elaborarea ∫i aprob„ procedurile privind
acordarea dreptului de semn„tur„ pentru capitole sau sec˛iuni ale
documenta˛iilor de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism;
8. hot„r„∫te suspendarea ∫i/sau retragerea dreptului de
semn„tur„, precum ∫i radierea din Registrul urbani∫tilor, Ón
condi˛iile prezentului regulament;
9. arbitreaz„, la cerere, litigii de natur„ profesional„ Óntre
speciali∫tii cu drept de semn„tur„ Ónscri∫i Ón Registrul urbani∫tilor.
(2) Consiliul Óndepline∫te, potrivit legisla˛iei Ón vigoare,
urm„toarele atribu˛ii Ón domeniul practicii profesiunii de urbanist:
1. coordoneaz„, Ómpreun„ cu Asocia˛ia Profesional„ a
Urbani∫tilor din Rom‚nia, elaborarea statutului ∫i codului
deontologic ale profesiunii de urbanist;
2. avizeaz„ sau, dup„ caz, recunoa∫te programe academice
de formare sau de specializare Ón domeniul urbanismului ∫i al
amenaj„rii teritoriului.
(3) Consiliul Óndepline∫te, potrivit legisla˛iei Ón vigoare,
urm„toarele atribu˛ii privind cooperarea cu alte organiza˛ii:
1. Óncheie conven˛ii de cooperare cu institu˛ii publice sau cu
alte persoane juridice rom‚ne care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
domeniul urbanismului ∫i al amenaj„rii teritoriului, Ón vederea
dezvolt„rii unor programe de monitorizare, documentare ∫i
cercetare, sau de reprezentare a urbani∫tilor rom‚ni Ón
organiza˛iile interna˛ionale;
2. Óncheie conven˛ii de cooperare bilateral„ sau multilateral„
cu organiza˛ii similare de peste hotare.
(4) Consiliul Óndepline∫te, potrivit legisla˛iei Ón vigoare,
urm„toarele atribu˛ii Ón activitatea curent„ a Registrului Urbani∫tilor
din Rom‚nia:
1. aprob„ programe ∫i proiecte ce urm„resc Óndeplinirea
atribu˛iilor Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia, Ón raport cu
resursele disponibile;
2. Ónfiin˛eaz„ comisii de lucru, altele dec‚t cele prev„zute Ón
prezentul regulament;
3. valideaz„ componen˛a comisiilor de specialitate ∫i de lucru;
4. aprob„ regulamentele de func˛ionare ale comisiilor de lucru
ale Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia;
5. aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Registrului
Urbani∫tilor din Rom‚nia ∫i executarea acestuia, Ón condi˛iile legii;
6. aprob„ num„rul ∫i schema de personal angajat Ón
secretariat, precum ∫i cuantumul salariilor acestuia;
7. hot„r„∫te asupra patrimoniului Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia;
8. stabile∫te sediul central al Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia, Ónfiin˛eaz„ birourile sale teritoriale ∫i stabile∫te sediile
acestora, dup„ caz;

9. stabile∫te tariful de exercitare a dreptului de semn„tur„ pe
categorii de documenta˛ii;
10. stabile∫te tarifele de atestare, examinare ∫i de Ónscriere Ón
Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia;
11. aprob„ desf„∫urarea de activit„˛i cu caracter economic ce
au drept scop cre∫terea resurselor financiare ale Registrului
Urbani∫tilor din Rom‚nia;
12. decide asupra accept„rii ∫i folosirii de dona˛ii, sponsoriz„ri
Ón vederea Óndeplinirii atribu˛iilor Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia;
13. aprob„ raportul anual al directorului executiv;
14. stabile∫te calendarul organiz„rii de expozi˛ii de specialitate
∫i a concursurilor de urbanism na˛ionale ∫i interna˛ionale;
15. aprob„ editarea publica˛iilor de specialitate;
16. acord„ premii ∫i aprob„ cuantumul premiilor care se
acord„ celor mai bune lucr„ri de specialitate;
17. aprob„, cu acordul Asocia˛iei Profesionale a Urbani∫tilor
din Rom‚nia, Ónfiin˛area ∫i acordarea unor distinc˛ii profesionale ∫i
propune acordarea de ordine ∫i medalii ale Rom‚niei;
18. aprob„ cuantumul indemniza˛iei de ∫edin˛„ pentru membrii
Consiliului ∫i comisiilor;
19. aprob„ Regulamentul privind dob‚ndirea dreptului de
semn„tur„ pentru documenta˛iile de amenajare a teritoriului ∫i de
urbanism ∫i Regulamentul referitor la organizarea ∫i func˛ionarea
Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia, cu avizul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului;
20. asigur„ continuitatea func˛ion„rii Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia, prin nominalizarea reprezentan˛ilor institu˛iilor constitutive
ale acestuia.
Art. 8. — Consiliul se Óntrune∫te Ón ∫edin˛e la sediul
Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia, ori de c‚te ori este nevoie,
la convocarea pre∫edintelui sau a cel pu˛in 5 dintre membrii s„i.
1. Convocarea Consiliului se face Ón scris, de regul„ cu o
s„pt„m‚n„ Ónainte de data ∫edin˛ei, cu specificarea datei, a orei
∫i a ordinii de zi a ∫edin˛ei.
2. Materialele ce urmeaz„ a fi analizate Ón ∫edin˛ele ordinare
vor fi transmise membrilor Consiliului odat„ cu convocarea pentru
∫edin˛„.
3. La ∫edin˛ele Consiliului pot fi invita˛i speciali∫ti cu drept de
semn„tur„, al˛i profesioni∫ti din domeniu, Ón vederea analiz„rii
problemelor de pe ordinea de zi.
4. Œn activitatea ce o desf„∫oar„, Consiliul adopt„ hot„r‚ri cu
majoritate simpl„ de voturi.
5. La num„r egal de voturi, votul pre∫edintelui Consiliului este
decisiv.
6. Lucr„rile ∫edin˛elor se consemneaz„ Óntr-un registru special,
care poate fi consultat numai de c„tre speciali∫tii cu drept de
semn„tur„ Ónscri∫i Ón registru.
7. La Óncheierea mandatului, Consiliul Óntocme∫te un raport de
activitate ce se transmite organiza˛iilor care desemneaz„ membrii
Consiliului, fiind accesibil speciali∫tilor cu drept de semn„tur„
Ónscri∫i Ón registru.
8. Pentru participarea la ∫edin˛ele Consiliului, membrii acestuia
primesc o indemniza˛ie.
9. ™edin˛ele Consiliului se desf„∫oar„ pe baz„ de regulament
propriu de func˛ionare.
Art. 9. — (1) Pre∫edintele Consiliului este desemnat de c„tre
Consiliu dintre membrii acestuia, prin vot direct, cu majoritatea
simpl„ a voturilor.
(2) Pre∫edintele reprezint„ Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia
Ón rela˛iile cu autorit„˛ile publice, precum ∫i cu persoanele fizice ∫i
juridice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.
(3) Pre∫edintele conduce lucr„rile Consiliului ∫i coordoneaz„
activitatea directorului executiv, conduc„tor al Secretariatului
Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia.
(4) Pre∫edintele poate decide formarea de grupuri de lucru
pentru problemele aflate pe agenda Consiliului ∫i se poate implica
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Ón medierea litigiilor, Ón conformitate cu prevederile regulamentelor
aprobate de Consiliu.
(5) Œn situa˛ia imposibilit„˛ii exercit„rii mandatului, pe perioade
determinate, pre∫edintele poate delega exercitarea atribu˛iilor unui
alt membru al Consiliului.
(6) Œn activitatea pe care o desf„∫oar„, pre∫edintele emite
decizii.
Art. 10. — (1) Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor Registrului
Urbani∫tilor din Rom‚nia, Consiliul Ónfiin˛eaz„ comisii de
specialitate.
(2) Comisiile Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia sunt:
1. Comisia profesional„;
2. Comisia de examinare Ón vederea dob‚ndirii dreptului de
semn„tur„;
3. Comisia de cenzori.
(3) Comisiile au caracter permanent pe durata mandatului
Óncredin˛at de Consiliu.
(4) Consiliul poate decide Ónfiin˛area unor comisii de lucru,
altele dec‚t cele prev„zute la alin. (2), cu caracter permanent sau
pentru o durat„ limitat„ de timp.
(5) O persoan„ nu poate face parte din mai multe comisii.
(6) Membrii comisiilor trebuie s„ Óndeplineasc„ acelea∫i condi˛ii
ca membrii Consiliului, potrivit art. 6 alin. (3).
(7) Din Comisia de cenzori va face parte un expert contabil.
(8) Consiliul poate solicita Ón mod justificat institu˛iilor care
desemneaz„ membri Ón comisii reexaminarea nominaliz„rii unor
membri.
(9) Componen˛a ∫i func˛ionarea comisiilor se stabilesc prin
regulament aprobat de Consiliu.
(10) Secretariatul comisiilor este asigurat de Secretariatul
Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia.
(11) Œn activitatea desf„∫urat„ comisiile adopt„ decizii.
Art. 11. — (1) Comisia profesional„
1. Comisia profesional„ are urm„toarele obiective principale:
a) definirea statutului ∫i monitorizarea st„rii profesiunii, precum
∫i a locului ∫i rolului profesionistului Ón urbanism ∫i amenajarea
teritoriului, Ón raport cu evolu˛ia a∫ez„rilor umane ∫i a teritoriului;
b) evaluarea modului Ón care practicarea profesiunii ∫i
exercitarea dreptului de semn„tur„ r„spund problemelor din
dezvoltarea urban„ ∫i teritorial„ ∫i respect„ reglement„rile tehnice
Ón domeniu;
c) cre∫terea gradului de adecvare a programelor de formare
de baz„ ∫i continu„ la necesit„˛ile impuse de dezvoltarea urban„
∫i teritorial„.
2. Comisia profesional„ are urm„toarele atribu˛ii, Ón
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare:
a) particip„ la elaborarea statutului ∫i a codului deontologic ale
profesiunii de urbanist;
b) analizeaz„ ∫i evalueaz„ propunerile de reglement„ri privind
activit„˛ile de urbanism ∫i de amenajare a teritoriului, precum ∫i
cele referitoare la con˛inutul documenta˛iilor de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism;
c) Óntocme∫te rapoarte privind statutul profesiunii Ón alte ˛„ri;
d) propune sau, dup„ caz, evalueaz„ programe ∫i proiecte de
cooperare profesional„ — conferin˛e, seminarii, ateliere;
e) analizeaz„, la solicitarea Consiliului, precum ∫i pe baza
audierii unor exper˛i, dup„ caz, calitatea profesional„ a unor
documenta˛ii de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism ∫i propune
suspendarea ∫i/sau retragerea dreptului de semn„tur„;
f) analizeaz„ modul Ón care se exercit„ dreptul de semn„tur„,
ini˛iind ac˛iuni de monitorizare;
g) coordoneaz„ monitorizarea ∫i Óntocme∫te rapoarte periodice
privind calitatea forma˛iei profesionale Ón domeniul urbanismului ∫i
al amenaj„rii teritoriului;
h) structureaz„ ∫i avizeaz„ con˛inutul programelor de
specializare ∫i perfec˛ionare continu„, desf„∫urate de Registrul
Urbani∫tilor din Rom‚nia, Ómpreun„ cu Ministerul Transporturilor,
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Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i Ón cooperare cu institu˛ii de
Ónv„˛„m‚nt superior sau cu alte persoane juridice;
i) analizeaz„ ∫i propune avizarea sau, dup„ caz, recunoa∫terea
programelor academice de formare sau de specializare, precum
∫i a programelor de perfec˛ionare continu„ Ón domeniul
urbanismului ∫i al amenaj„rii teritoriului.
(2) Comisia de examinare Ón vederea dob‚ndirii dreptului de
semn„tur„
Obiectivele, atribu˛iile, componen˛a ∫i modul de lucru ale
Comisiei de examinare Ón vederea dob‚ndirii dreptului de
semn„tur„ sunt stabilite prin Regulamentul privind dob‚ndirea
dreptului de semn„tur„ pentru documenta˛iile de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism.
(3) Comisia de cenzori
1. Comisia de cenzori are ca principal„ atribu˛ie controlul
privind modul Ón care sunt utilizate resursele Registrului
Urbani∫tilor din Rom‚nia, verific‚nd:
a) modul Ón care este gestionat patrimoniul Registrului
Urbani∫tilor din Rom‚nia;
b) dac„ opera˛iunile financiare se desf„∫oar„ Ón condi˛iile legii,
sunt conforme cu hot„r‚rile Consiliului ∫i dac„ se Ónscriu Ón
prevederile bugetului aprobat;
c) legalitatea bilan˛ului contabil al Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia.
2. Comisia de cenzori Óntocme∫te ∫i transmite Consiliului
rapoarte.
Art. 12. — (1) Secretariatul Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia asigur„ desf„∫urarea activit„˛ii curente, Ón baza
hot„r‚rilor Consiliului.
(2) Secretariatul se compune din directorul executiv ∫i din
personalul angajat cu contract individual de munc„ pe perioad„
nedeterminat„.
(3) Organigrama este aprobat„ de Consiliu.
(4) Salarizarea personalului Secretariatului Registrului
Urbani∫tilor din Rom‚nia se face potrivit reglement„rilor Ón
vigoare, specifice institu˛iilor publice finan˛ate integral din venituri
proprii.
(5) Directorul executiv este numit de Consiliu, conform
legisla˛iei Ón vigoare.
(6) Directorul executiv are urm„toarele atribu˛ii principale:
1. conduce activitatea curent„ a Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia;
2. pune Ón aplicare hot„r‚rile Consiliului ∫i deciziile
pre∫edintelui;
3. asigur„ toate condi˛iile pentru desf„∫urarea lucr„rilor
Consiliului ∫i ale comisiilor de lucru ale Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia;
4. asigur„ gestionarea curent„ a patrimoniului Registrului
Urbani∫tilor din Rom‚nia;
5. asigur„ Óntocmirea ∫i execu˛ia bugetului Registrului
Urbani∫tilor din Rom‚nia;
6. coordoneaz„ activit„˛ile cu caracter economic desf„∫urate
de Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia, conform prevederilor art. 3
alin. (1).
(7) Directorul executiv prezint„ Consiliului, la fiecare reuniune
a acestuia, rapoarte privind activitatea curent„, precum ∫i
inform„ri detaliate asupra unor subiecte, ca urmare a solicit„rii
pre∫edintelui sau membrilor Consiliului.
(8) Œn activitatea sa directorul executiv emite decizii.
(9) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al Secretariatului
Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia se aprob„ de Consiliu.
Art. 13. — (1) Resursele financiare ale Registrului Urbani∫tilor
din Rom‚nia se constituie din tarife, dona˛ii, sponsoriz„ri ∫i
venituri din activit„˛ile cu caracter economic, inclusiv dob‚nzile
bancare.
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(2) Cuantumul tarifelor se stabile∫te Ón raport cu cheltuielile
necesare de organizare ∫i func˛ionare a Registrului Urbani∫tilor
din Rom‚nia.
(3) Tarifele ce se achit„ Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia
sunt:
— tariful de atestare sau examinare Ón vederea dob‚ndirii
dreptului de semn„tur„;
— tariful de Ónscriere Ón registru;
— tariful privind exercitarea dreptului de semn„tur„ aplicat pe
categorii de documenta˛ii.
(4) Tariful privind exercitarea dreptului de semn„tur„ se
stabile∫te Ón mod diferen˛iat, pentru categoriile de documenta˛ii
semnate, precum ∫i pentru coordonarea elabor„rii Óntregii
documenta˛ii sau, dup„ caz, elaborarea unor sec˛iuni ale
acestora. Achitarea tarifului pe categorii de documenta˛ii se face
de c„tre coordonatorul documenta˛iei de amenajare a teritoriului
sau de urbanism, dup„ caz, la data Ónregistr„rii documenta˛iei la
autoritatea administra˛iei publice locale care avizeaz„ ∫i aprob„
documenta˛ia.
(5) Cuantumul tarifelor se stabile∫te de Consiliu.
(6) Œn situa˛ia sus˛inerii examenului care are drept scop
verificarea doar a cuno∫tin˛elor privind reglement„rile Ón domeniu,
cuantumul tarifului de examinare se reduce cu 50%.
(7) Œnscrierea stagiarilor Ón registru se face f„r„ Óncasarea
tarifului de Ónscriere.
(8) Tarifele pot fi achitate Ón contul deschis de Registrul
Urbani∫tilor din Rom‚nia Ón acest scop sau direct la sediul
acestuia.
Art. 14. — (1) Bugetul Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia
este elaborat de secretariat ∫i este aprobat de Consiliu Ón
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare.
(2) Bugetul Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia cuprinde
urm„toarele capitole:
1. bugetul Consiliului;
2. bugetul comisiilor;
3. bugetul secretariatului.
(3) Bilan˛ul anual al Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia este
public, iar datele esen˛iale se public„ Ón Monitorul Registrului
Urbani∫tilor din Rom‚nia ∫i se afi∫eaz„ pe site-ul propriu.
Art. 15. — (1) Pentru activitatea desf„∫urat„, membrii
Consiliului, cei ai comisiilor sau, dup„ caz, ai grupurilor de lucru
primesc indemniza˛ii care se acord„ pentru prezen˛a la ∫edin˛e,
seminarii, conferin˛e, ateliere, Óntruniri ∫i alte asemenea
manifest„ri, pentru deplas„ri, c‚t ∫i pentru activitatea desf„∫urat„
Ón afara acestora.
(2) Cuantumul indemniza˛iilor se stabile∫te de Consiliu.
CAPITOLUL III
Eviden˛a ∫i Ónscrierea Ón Registrul urbani∫tilor
Art. 16. — (1) Œnregistrarea speciali∫tilor cu drept de
semn„tur„ Ón urbanism ∫i amenajarea teritoriului ∫i a speciali∫tilor
stagiari, precum ∫i eviden˛a altor categorii de profesioni∫ti Ón
domeniul urbanismului ∫i al amenaj„rii teritoriului se organizeaz„
distinct Ón cadrul registrului.
(2) Registrul cuprinde dou„ p„r˛i:
1. speciali∫ti cu drept de semn„tur„;
2. stagiari.
(3) Partea referitoare la speciali∫tii cu drept de semn„tur„
cuprinde coordonarea elabor„rii de tipuri de documenta˛ii ∫i p„r˛i
ale acestora, pentru care este acordat dreptul de semn„tur„.
(4) Coordonarea elabor„rii documenta˛iei de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism cuprinde:
1. planul de amenajare a teritoriului na˛ional, simbol îA“;
2. planurile de amenajare a teritoriului jude˛ean, planurile de
amenajare a teritoriului regional, planurile de amenajare a

teritoriului interjude˛ean ∫i planurile de amenajare a teritoriului
frontalier, simbol îB“;
3. planurile de amenajare a teritoriului interor„∫enesc sau
intercomunal, planurile de amenajare a teritoriului metropolitan ∫i
planurile de amenajare a teritoriului periurban al principalelor
municipii ∫i ora∫e, simbol îC“;
4. planurile urbanistice generale ∫i planurile urbanistice zonale
Ómpreun„ cu regulamentele locale aferente acestora, simbol îD“;
5. planurile urbanistice zonale ∫i regulamentele locale de
urbanism aferente pentru parcel„ri de locuin˛e ∫i alte func˛iuni
asociate acestora, simbol îD1“;
6. planurile urbanistice zonale ∫i regulamentele locale de
urbanism aferente care au drept subiect o parcelare nou„ pentru
realizarea Ón exclusivitate de locuin˛e, cu maximum 20 de parcele,
nu mai mari de 1.000 m2 fiecare, simbol îD2“;
7. planurile urbanistice de detaliu, simbol îE“;
8. planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect
amplasarea unei construc˛ii de importan˛„ redus„, a∫a cum este
definit„ Ón Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu
modific„rile ulterioare, simbol îE1“.
(5) Elaborarea unei p„r˛i din documenta˛ia de amenajare a
teritoriului sau de urbanism cuprinde:
1. cadrul natural ∫i calitatea mediului, simbol îF1“;
2. dezvoltarea economic„ a teritoriului, simbol îF2“;
3. demografia ∫i for˛a de munc„, simbol îF3“;
4. echiparea tehnic„ a teritoriului, simbol îF4“;
5. protejarea ∫i dezvoltarea patrimoniului natural, simbol îF5“;
6. protejarea ∫i dezvoltarea patrimoniului construit, simbol îF6“;
7. echipare edilitar„, simbol îG1“;
8. sociologie urban„ ∫i demografie, simbol îG2“;
9. calitatea mediului, simbol îG3“;
10. economie urban„, simbol îG4“;
11. studii de istorie urban„, simbol îG5“;
12. amenajare peisagistic„, simbol îG6“;
13. c„i de comunica˛ii ∫i transporturi, simbol îG7“;
14. studii de teren, simbol îG8“;
15. alte studii, simbol îG9“.
(6) Prin coordonarea documenta˛iilor de amenajare a teritoriului
∫i de urbanism se Ón˛elege ∫i elaborarea acelor p„r˛i din
documenta˛ii de c„tre specialistul a c„rui preg„tire profesional„
corespunde prevederilor art. 10—13 din Regulamentul privind
dob‚ndirea dreptului de semn„tur„ pentru documenta˛iile de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism.
(7) Eviden˛a privind alte categorii de profesioni∫ti Ón domeniul
urbanismului ∫i al amenaj„rii teritoriului are caracter informativ ∫i
este organizat„ pe urm„toarele capitole:
1. cercet„tori ∫i elaboratori de studii de specialitate;
2. speciali∫ti Ón administra˛ia public„;
3. speciali∫ti Ón managementul urban;
4. speciali∫ti Ón formare academic„ ∫i continu„;
5. speciali∫ti Ón dezvoltare economic„ urban„ ∫i rural„;
6. speciali∫ti Ón dreptul urbanismului;
7. speciali∫ti Ón mediere ∫i participarea popula˛iei;
8. exper˛i tehnici judiciari ∫i extrajudiciari Ón domeniul
amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului;
9. al˛i speciali∫ti stabili˛i de Consiliu.
(8) Œn cadrul capitolelor de la alin. (4) ∫i (5), eviden˛a se
organizeaz„ pe domenii de specialitate.
(9) Œn registru ∫i Ón eviden˛a privind alte categorii de
profesioni∫ti, Ónregistrarea se face Ón ordine alfabetic„.
(10) Consiliul stabile∫te dreptul de semn„tur„ pentru p„r˛i ale
documenta˛iilor, precum ∫i domenii de specialitate ale altor
categorii de profesioni∫ti, Ón raport cu con˛inutul documenta˛iilor de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism.
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Art. 17. — Documenta˛ia necesar„ la Ónscrierea Ón registru
este urm„toarea:
a) pentru speciali∫ti cu drept de semn„tur„ pentru
documenta˛ii de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism:
— formular-tip de Ónscriere;
— certificat de atestare a dreptului de semn„tur„, eliberat de
comisia de examinare;
— dovada achit„rii tarifului de Ónscriere;
b) pentru stagiari:
— formular-tip de Ónscriere;
— cerere de admitere la stagiu;
— diplom„ sau licen˛„ ∫i cea de specializare, dup„ caz —
copie legalizat„;
— recomandarea a 2 speciali∫ti cu drept de semn„tur„, care
sprijin„ cererea de primire Ón profesie ca stagiar, dintre care unul
garanteaz„ Óndrumarea profesional„ efectiv„ pe Óntreaga perioad„
a stagiului, potrivit Óndrumarului de stagiu aprobat de Consiliu;
c) pentru alte categorii de profesioni∫ti din domeniul amenaj„rii
teritoriului ∫i al urbanismului:
— formular-tip de Ónscriere;
— diplom„ sau licen˛„ — copie legalizat„;
— diplome postuniversitare, alte diplome ce atest„ specializ„ri —
copie legalizat„;
— list„ de articole, c„r˛i publicate, dup„ caz;
— curriculum vitae;
— dovada achit„rii tarifului de Ónscriere.
Art. 18. — (1) Datele Ónscrise Ón registru, pe baza
formularelor-tip de Ónscriere, vor avea urm„toarea structur„:
a) numele, domiciliul ∫i data na∫terii;
b) denumirea actului de absolvire a institu˛iei de Ónv„˛„m‚nt
superior, anul eliber„rii, institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior emitent„
∫i num„rul acestuia; alte diplome sau acte care atest„ studii
postuniversitare ori specializ„ri;
c) anul atest„rii dreptului de semn„tur„, dup„ caz;
d) num„rul de Ónregistrare Ón registru, Ón ordinea cronologic„ a
Ónregistr„rii;
e) forma de exercitare a profesiei;
f) lista lucr„rilor efectuate;
g) distinc˛ii acordate de statul rom‚n, de alte state, de institu˛ii
sau autorit„˛i din ˛ar„ ∫i din str„in„tate;
h) diplome ∫i specializ„ri, ob˛inute ulterior Ónscrierii Ón registru;
i) sanc˛iuni;
j) perioadele ∫i motivele de suspendare a dreptului de
semn„tur„ — c‚nd este cazul;
k) data ∫i motivele radierii din registru.
(2) Datele Ónscrise Ón registru, potrivit alin. (1), se vor adapta
de Consiliu Ón func˛ie de categoria de speciali∫ti cu drept de
semn„tur„ ∫i stagiari stabilit„ la art. 16.
CAPITOLUL IV
Accesul la informa˛iile din Registrul urbani∫tilor
Art. 19. — (1) Registrul este public. Secretariatul Registrului
Urbani∫tilor din Rom‚nia are obliga˛ia s„ furnizeze ter˛ilor
interesa˛i informa˛ii privind datele Ónregistrate Ón eviden˛a
speciali∫tilor cu drept de semn„tur„, care au fost publicate ∫i care
nu au caracter confiden˛ial.
(2) Un exemplar din eviden˛a speciali∫tilor cu drept de
semn„tur„ Ón domeniul urbanismului ∫i al amenaj„rii teritoriului va
fi pus la dispozi˛ie consiliilor jude˛ene ∫i Consiliului General al
Municipiului Bucure∫ti, pentru a fi consultat de c„tre cei interesa˛i.
Art. 20. — Registrul cuprinz‚nd eviden˛a speciali∫tilor cu drept
de semn„tur„ se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
la Ónceputul fiec„rui an.
Art. 21. — Secretariatul Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia
are obliga˛ia de a elibera, pe cheltuiala persoanei solicitante,
certificate ce vor con˛ine datele Ónregistrate, care prin natura lor
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sunt publice, privitoare la un specialist cu drept de semn„tur„ Ón
domeniul urbanismului ∫i amenajarea teritoriului sau la un
profesionist aflat Ón baza de date. Certificatele vor fi Ónseriate, vor
fi semnate de directorul executiv, vor con˛ine data eliber„rii,
precum ∫i ∫tampila Secretariatului Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia. Eliberarea lor va fi consemnat„ Óntr-un registru de
eviden˛„.
CAPITOLUL V
Suspendarea ∫i retragerea dreptului de semn„tur„
Art. 22. — (1) Suspendarea pe o perioad„ de 6—12 luni a
dreptului de semn„tur„ pentru documenta˛iile de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism se aplic„ Ón urm„toarele cazuri:
a) exercitarea dreptului de semn„tur„ la alt„ categorie de
documenta˛ii dec‚t cea pentru care s-a dob‚ndit dreptul de
semn„tur„;
b) Ón cazul elabor„rii documenta˛iilor f„r„ respectarea
prevederilor legale;
c) nerespectarea dreptului de autor ∫i/sau Ónsu∫irea, f„r„
men˛ionarea autorului, a propriet„˛ii intelectuale a acestuia;
d) neplata repetat„ a tarifelor privind exercitarea dreptului de
semn„tur„ pe tipuri de documenta˛ii;
e) alte fapte care prejudiciaz„ grav onoarea ∫i prestigiul
profesiei de urbanist.
(2) Decizia de suspendare are form„ scris„, se semneaz„ de
pre∫edintele Consiliului ∫i se argumenteaz„.
(3) Decizia de suspendare Ó∫i produce efectele din momentul
comunic„rii acesteia.
(4) Decizia de suspendare se comunic„ Ón termen de 15 zile
celor interesa˛i, se afi∫eaz„ la sediul central al Registrului
Urbani∫tilor din Rom‚nia, se Ónscrie Ón registru ∫i se public„ Ón
anul urm„tor Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, cu ocazia
public„rii registrului.
(5) Œn decizia de suspendare a dreptului de semn„tur„ se
precizeaz„ termenele ∫i procedura de contestare a acesteia.
Art. 23. — (1) Hot„r‚rea de retragere a dreptului de
semn„tur„, urmat„ de radierea speciali∫tilor din registru, se aplic„
Ón urm„toarele cazuri:
a) invalidarea diplomei de licen˛„, a diplomei de specializare
sau a certificatului de stagiu;
b) dac„ persoana Ónscris„ a fost condamnat„ definitiv pentru o
fapt„ Ón leg„tur„ direct„ cu exercitarea dreptului de semn„tur„;
c) la cerere, prin renun˛area la exercitarea dreptului de
semn„tur„;
d) ca urmare a unei sanc˛iuni de suspendare a dreptului de
semn„tur„ r„mase definitiv„;
e) Ón caz de deces.
(2) Retragerea definitiv„ a dreptului de semn„tur„, respectiv
radierea din registru, se face de c„tre Consiliu, prin hot„r‚re Ón
form„ scris„, semnat„ de pre∫edintele acestuia.
(3) Efectul hot„r‚rii luate de Consiliu survine din momentul
comunic„rii acesteia.
(4) Hot„r‚rea de retragere/radiere se comunic„ Ón termen de
15 zile celor interesa˛i ∫i se afi∫eaz„ la sediul central al
Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia ∫i pe site-ul acestuia.
(5) Hot„r‚rea de retragere/radiere precizeaz„ termenele ∫i
modalit„˛ile de contestare a acesteia.
(6) Hot„r‚rea de retragere/radiere, r„mas„ definitiv„, se
public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 24. — Œmpotriva deciziilor de neacordare, suspendare sau
retragere a dreptului de semn„tur„ persoana care se consider„
v„t„mat„ poate face contesta˛ie la Consiliu ∫i se poate adresa
instan˛elor judec„tore∫ti competente, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific„rile ulterioare.
Art. 25. — (1) Speciali∫tii Ónscri∫i Ón registru r„spund
disciplinar, Ón condi˛iile legii.
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(2) Pentru speciali∫tii Ónscri∫i Ón registru, care au calitatea de
func˛ionari publici conform art. 35 ∫i 36 din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului ∫i urbanismul, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se poate constitui o comisie de disciplin„.

Art. 28. — Prezentul regulament poate fi modificat sau
completat la propunerea Consiliului, cu avizul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 29. — Calitatea de expert tehnic judiciar ∫i extrajudiciar Ón
domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului se dob‚nde∫te
potrivit prevederilor legale Ón vigoare.
Art. 30. — Hot„r‚rile Consiliului privind tarifele de exercitare a
dreptului de semn„tur„ pentru documenta˛iile de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism, de dob‚ndire a dreptului de semn„tur„
∫i de Ónscriere Ón Registrul urbani∫tilor, Codul deontologic al
urbanistului, componen˛a Consiliului, a comisiilor de examinare
profesional„ ∫i a redac˛iei publica˛iilor Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia se public„ Ón Monitorul Registrului Urbani∫tilor din
Rom‚nia ∫i se afi∫eaz„ pe site-ul Registrului.

CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 26. — Consiliul se desemneaz„ pentru o perioad„ de
2 ani.
Art. 27. — Comisiile de specialitate se desemneaz„ de
Consiliu pentru o perioad„ de 2 ani ∫i se constituie Ón termen de
30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentului regulament.
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