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HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR 

 NR. 2006 din 01-11-2005 
 

 
 

În temeiul prevederilor art. 38 alin (1) lit. g si art. 4 alin (4) din Regulamentul OAR, 
precum şi având în vedere dispoziţiile art. 4, 5, 11, 50 alin (2) din Legea 184/2001, 
republicată, Colegiul director adoptă următoarea:  
 

HOTĂRÂRE 
 
 
 1.  Până la data aderării României la Uniunea Europeană cetăţenii statelor membre 
ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii elveţieni cu diploma 
obţinută în România sau în străinătate şi obligatoriu echivalată sau recunoscută de statul 
român prin Comisia de specialitate de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi care 
solicită stabilirea în România şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 sau art. 6 din 
Legea 184/2001 republicată, referitoare la deţinerea titlului de arhitect, vor obţine dreptul 
de semnătură în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu respectarea prevederilor art. 10 
din Legea sus-amintită.   
 

2. Condiţiile în vederea înscrierii în Ordin şi dobândirii dreptului de semnătură pe 
teritoriul României  sunt următoarele:  

 i) prezentarea unui dosar individual cu acte personale care trebuie să conţină 
 obligatoriu următoarele documente: 

- cerere de înscriere la interviu în vederea dobândirii dreptului de 
semnătură, 
- copie paşaport, 
- copie legalizată după dovada stabilirii reşedinţei în România, 
- copie certificat de naştere, 
- copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie), 
- copie legalizată după diploma de arhitect,  
- copie legalizată după diploma de arhitect echivalată sau recunoscută de 
statul român (pentru cei cu diploma obţinută în străinătate),  
- dovada înscrierii în organizaţia profesională din statul de origine, dacă e 
cazul, 
- dovada stagiului, dacă e cazul, 
- cazier judiciar, 
- curriculum vitae succint (1-2 pagini), 
- lista lucrărilor elaborate (titlul, fazele, anul, calitatea, tipul lucrării –
ofertă, concurs, licitaţie,  lucrare realizată/nerealizată ş.a.). 

 ii) prezentarea unui portofoliu de lucrări 
 iii)susţinerea unui interviu în faţa comisiei de acordare a dreptului de semnătură. 
 
 3. Ordinul şi filialele vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Preşedinte, 
 

       
  Arh. Şerban Sturdza 


