Formular elaborat ºi omologat de O.A.R. în conformitate cu prevederile legii nr. 184/2001, cu completãrile aduse prin Legea nr. 43 din 17 martie 2004, privind organizarea ºi exercitarea profesiei de arhitect

Ordinul Arhitecþilor din România
Filiala Teritorialã Timiº Timiº

C E R E R E

D E

Î N S C R I E R E

nume

Î N

O . A . R .1

prenume

Subsemnatul
nume purtat la absolvire

data

localitatea

judeþul

nãscut*
localitatea

cod poºtal

judeþul

domiciliat* în
sector

strada

nr.

telefon

mobil

felul actului serie / numãr

bloc

sc.

etaj

ap.

e-mail

emitent

cod numeric personal

act identitate”
arhitect / conductor arhitect

posesor al diplomei de

cu nr.

la data de

eliberatã de
forma de organizare

denumirea

adresa profesionalã
localitatea

sector

cod poºtal

strada

nr.

fax *

telefon *

calitatea

judeþul

bloc

sc.

etaj

ap.

e-mail *

domeniul de activitate

solicit înscrierea în O.A.R. ca:
arhitect cu drept de semnãturã
arhitect stagiar
arhitect farã drept de semnãturã

conductor arhitect cu drept de semnãturã
conductor arhitect stagiar
conductor arhitect fãrã drept de semnãturã

Subsemnatul declar cã am luat la cunoºtiinþã de conþinutul Legii 184/2001, republicatã în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 771/ 23.VIII.2004 în temeiul art.II din Legea 43/2004 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 184/2001., Regulamentul Ordinului Arhitecþilor din România ºi a Codului
deontologic al profesiei de arhitect ºi mã angajez sã le respect întocmai.
data
notã :
O.A.R.1 – Ordinul Arhitecþilor din România
Datele conþinute în rubricile marcate cu * (inclusiv din
copiile anexate cererii) au caracter privat ºi pot fi comunicate terþilor numai cu acceptul semnatarului cererii.

semnãtura

NOTÃ :
Cererea întocmitã în 3 exemplare va fi însoþitã, în mod
obligatoriu, de urmãtoarele acte depuse într-un singur
exemplar:
a) pentru cetãþeni români cu domiciliul în România:
– copie legalizatã dupã cartea de muncã sau contract
– copie legalizatã dupã diploma de studii sau adeverinþã
emisã de instituþia de învãþãmânt prin care se dovedeºte
cã solicitantul a promovat examenul de diplomã
ºi 1 fotocopie;
– dovada privind asigurarea îndrumãrii pe perioada
stagiului, pentru cei care solicitã înscrierea în Tabloul
Naþional al Arhitecþilor la secþiunea arhitect sau conductor arhitect stagiar, constând în angajamentul arhitectului
cu drept de semnãturã sub îndrumarea cãruia acesta
exercitã stagiu – 3 exemplare;
– copie de pe actul de identitate al petentului*;
– copie de pe actele de stare civilã* ale acestuia (numai în
cazul schimbãrii numelui);
– copie de pe certificatul de naºtere*;
– certificatul de cazier judiciar*, eliberat cu cel mult 30
zile înainte de data depunerii cererii;
– în condiþiile unei înscrieri anterioare în Ordin, certificat”,
eliberat de filiala teritorialã în care petiþionarul a mai fost
înscris în profesie, privind situaþia disciplinarã ºi cauzele
retragerii sau încetãrii calitãþii de membru al Ordinului;
– copie dupã dovada achitãrii taxei de înscriere;
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Cotizaþia anualã – conform Hotãrârii Conferinþei Naþionale
– curriculum vitae*;
– cetãþenii români cu domiciliul în România, care solicitã
primirea în profesie pe bazã de diplome eliberate de o instituþie
de învãþãmânt superior din strãinãtate, vor depune ºi dovada
echivalãrii diplomei în condiþiile legii.
b) pentru cetãþeni strãini:
– diploma de studii în copie legalizatã, însoþitã de traducerea
în limba românã;
– copie dupã certificatul de atestare – pentru cei care solicitã
înscrierea în Tabloul Naþional al Arhitecþilor la secþiunile cu
drept de semnãturã;
– copie dupã paºaport*;
– o atestare din partea filialei teritoriale sau a asociaþiei
profesionale de arhitecþi din þara de origine privind calitatea
de arhitect cu drept de exercitare a profesiei ºi starea sa
disciplinarã în copie legalizatã, însoþitã de traducerea în limba
românã;
– o dovadã privind asigurarea îndrumãrii pe perioada stagiului,
pentru cei care solicitã înscrierea în Tabloul Naþional al
Arhitecþilor la secþiunea arhitect sau conductor arhitect
stagiar, constând în angajamentul arhitectului cu drept de
semnãturã sub îndrumarea cãruia acesta exercitã stagiu;
– în condiþiile unei înscrieri anterioare în Ordinul Arhitecþilor
din România, certificat*, eliberat de filiala teritorialã în care
petiþionarul a mai fost înscris în profesie, privind situaþia
disciplinarã ºi cauzele retragerii sau încetãrii exercitãrii
profesiei de arhitect în copie simplã;(acolo unde este cazul).
– curriculum vitae*;
– douã fotografii pentru legitimaþia de arhitect;
– copie dupã dovada achitãrii taxei de înscriere.

