
           ANEXA NR. 1 
ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA                      CONFERINŢA NAŢIONALĂ 2010 
 

 CERERE DE ÎNREGISTRARE A CANDIDATURII ŞI DOCUMENTELE 
   CARE SE ATAŞEAZĂ CA ANEXE LA DOSAR             

    
NUME ŞI PRENUME _________________________________________________ 

Posesor al B.I./C.I./ Pa şaport seria ____ nr. __________ eliberat de _______ ______________ 

la data de ___________________  

Adresa ____________________________________________ _________________________ 

Tel: ______________ Fax: _______________ e-mail: __ ___________________________ 

Adresa profesional ă _________________________________________________ 

ÎNSCRIS LA FILIALA TERITORIAL Ă A OAR ___________________________________ 

DELEGAT LA CONFERIN ŢA NAŢIONALĂ    Da ����               Nu ����  
   

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE ÎN TNA _________ 

SECŢIUNEA DIN TNA: 
 
Arhitect cu drept de semn ătur ă     ����       Conductor arhitect cu drept de semn ătură ����  
Arhitect f ără drept de semn ătur ă  ����       Conductor arhitect f ără drept de semn ătur ă ����  
 
 

CANDIDEZ PENTRU *: 
1. PREŞEDINTE  ����  
2. CONSILIUL  NAŢIONAL ����   
3. COMISIA DE DISCIPLINĂ ����   
4. COMISIA DE CENZORI ����   
 
  
Data _________    Semn ătura _________    Parafa individual ă  
 
 
Candidatura se depune pentru o singur ă list ă, cu excep ţia candidaturii pentru pre şedinte.  
 
ANEXEZ URMĂTOARELE: 
 
Anexa nr. 1 . Curriculum vitae – 1 pag. A4 şi să fie semnat – art. 28 alin (3) din Regulamentul 
OAR 
Anexa nr. 2 . Declara ţie de inten ţie privind obiectivele pe care şi le propune dac ă va fi ales în 
func ţia pentru care candideaz ă şi să fie semnat ă – art. 28 alin (3) din Regulamentul OAR 
Anexa nr. 3  Dovada ¹, eliberat ă de filial ă, că nu am sanc ţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, a şa 
cum sunt ele prev ăzute de art. 38 alin (2) din Legea 184/2001, republ icat ă.  
Anexa nr. 4  Dovada ², eliberat ă de filial ă, că am cotiza ţia pl ătit ă la zi - art. 28 alin (4) din 
Regulamentul OAR  

Suspendarea pentru neplata cotiza ţiei³ nu permite depunerea candidaturii. 
 
__________________________________________________________________________ 
¹ şi ² Pentru operativitate, la nivelul filialelor se poat e elibera o singur ă dovad ă; aceasta va avea 2 
părţi: partea 1, precizeaz ă că membrul nu a avut sanc ţiuni disciplinare; partea 2, precizeaz ă că 
membrul are cotiza ţia plătit ă la zi.  

³Suspendarea pentru neplata cotiza ţiei este sanc ţiune administrativ ă; dac ă membrul este suspendat 
pentru neplata cotiza ţiei va achita întreaga cotiza ţie restant ă, inclusiv cotiza ţia pentru anul 2010, pân ă 
la data la care are loc conferin ţa teritorial ă, pentru a putea candida. 
 


