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Str. Mitropoliei nr. 17 

550179 Sibiu, jud. Sibiu 

 

T: +40 (0)269 215 251 

F: +40 (0)269 215 251 

E: contact@oarsbvl.ro 

W: www.oarsbvl.ro 

 
CERERE DE CANDIDATURĂ LA FORURILE DE CONDUCERE ȘI 
COMISIILE ALESE ALE FILIALEI TERITORIALE SIBIU-VÂLCEA A O.A.R. 
 
 
NUME ŞI PRENUME 
_____________________________________________________________ 
Posesor al B.I./C.I./ Paşaport seria  nr. eliberat de________ 
la data de    
Adresa      
Tel:  Fax:  e-mail: __ 
Adresa profesională     __  
 
 
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE ÎN TNA    
 
SECŢIUNEA DIN TNA: 
 
Arhitect cu drept de semnătură  Conductor arhitect cu drept de semnătură  

Arhitect fără drept de semnătură  Conductor arhitect fără drept de semnătură  

Arhitect stagiar  Conductor arhitect stagiar  

 
candidez pentru  
 
PREȘEDINTE FILIALA SIBIU-VÂLCEA           
CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL SIBIU-VÂLCEA         
COMISIA DE DISCIPLINĂ A FILIALEI SIBIU-VÂLCEA            
COMISIA DE CENZORI A FILIALEI SIBIU-VÂLCEA             

 
   Confirm că la data depunerii prezentei cereri, datele personale de contact sunt 

actualizate în SIOAR 
   Înțeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acesteia sunt 

necesare în procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul de a fi făcute 
publice în acest scop. 
 
ANEXEZ URMATOARELE DOCUMENTE: 
1. Anexa 1 – Curriculum Vitae succint datat, semnat și parafat; 
2. Anexa 2 - Scrisoare de intenție privind obiectivele pe care mi le propun dacă voi fi ales 
în funcția pentru care candidez, datată, semnată și parafată; 
3. Dovada (adeverință) eliberată de OAR Sibiu-Vâlcea că am cotizația achitată la zi și nu 
am fost sancționat/ă disciplinar în ultimii 8 ani – sancțiuni prevăzute în Legea 184 din 
2001, republicată, la art. 38 (2) și în Regulamentul Filialei Sibiu-Vâlcea a O.A.R. 
 
 
 
Data Semnătura                           Parafa individuală * 
 
 
Notă: Suspendarea pentru neplata cotizaţiei este sancţiune administrativă; dacă membrul este suspendat 

pentru neplata cotizației va achita întreaga cotizație restantă, inclusiv cotizația pentru anul 2022 până la 
data la care are loc conferința teritorială, pentru a putea candida..   
*dacă este cazul 

¹ şi ² Pentru operativitate, la nivelul filialelor se poate elibera o singură dovadă; aceasta va avea 2 părţi: 
partea întâi precizează că membrul nu a avut sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani; partea a doua precizează 
că membrul are cotizaţia plătită la zi, inclusiv pentru anul 2022. 


