PROCEDURA DE EXAMNARE ONLINE PENTRU DOBANIDREA DREPTULUI DE SEMNATURA PENTRU
DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE URBANISM

1. Data, ora si bibliografia aferente sesiunii de examinare cat si modalitatea sustinerii interviului se
vor anunta cu cel putin 15 zile inainte de desfasurarea examenului pe pagina de internet a institutiei,
conform Regulamentului.
2.Solicitanții vor depune dosarele in format electronic pe adresa de email comisieexaminare@rur.ro
sau la adresele Birourilor teritoriale la care sunt arondati: rurtimisoara@rur.ro , ruriasi@rur.ro ,
rurcluj@rur.ro .
2.1. dosarele vor contine documentele cf. Continutului dosarului de examinare/extindere a dreptului
de semnatura, afisate pe site-ul RUR, semnate si stampilate astfel (in cazul in care acestea nu se vor
putea transmite fizic, documentele in format electronic vor trebui sa aiba parafa si semnatura
specialistului indrumator):
- cerere semnata olograf
- CV semnat pe fiecare pagina
- Raport de evaluare si anexa semnate de catre indrumator
- caiet de stagiu semnat de catre candidat
- documentatiile care alcatuiesc portofoliul semnate si stampilate de catre indrumator sau
colaborator (dupa caz)
- adeverinte semnate si stampilate de catre institutia/societatea care le elibereaza
2.2. Dosarul electronic nu va depasi 150 MB.
2.3. Birourile teritoriale vor transmite dosarele impreuna cu punctele de vedere catre RUR central.
2.3. Solicitantul poate fi pregatit si cu documente suplimentare in conditiile in care considera necesar
acest lucru, pe care le va pune la dispozitia Comisiei prin intermediu programului audio-video, in
momentul interviului
3. Comisia de examinare va folosi o platformă digitală in vederea desfasurarii sesiunii de examinareinterviu din luna iunie 2020.
4. Comisia de examinare va transmite tuturor candidatilor linkul aferent aplicatiei cu 5 zile inaintea
sesiunii de examinare
5. Solicitantul trebuie sa aibă acces la un computer dotat cu camera web + microfon, o conexiune
buna la internet si programul audio-video (zoom) instalat.

6. Fiecarui solicitant ii vor fi atribuite 20 de minute de interviu.
7. Solicitanții vor fi instiintati pe adresa de internet a institutiei si pe email despre ordinea si ora
intrarii la interviu, pe aplicatia Zoom.
8. La ora stabilita, candidatul va accesa platforma si va astepta acceptul Comisiei de examinare.
9. Solicitanții care provin din state membre ale UE, din Confederația Spaţiului Economic European
sau Confederaţia Elveţiană si state terțe se vor supune acelorași prevederi din prezenta Procedură.

