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CERERE DE ÎNREGISTRARE A CANDIDATURII  

 
Numele şi Prenumele _____________________________________________________  

Membru al Filialei Teritoriale_________________________________________________ 

Delegat la Conferința Națională:  Da               Nu  

Nr. TNA________ 

Tel: ____________________________e-mail: ___________________________________ 

Secțiune membru: 

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 

 

1. PREŞEDINTE   

2. CONSILIUL  NAŢIONAL   

3. COMISIA NAŢIONALĂ DE DISCIPLINĂ   

4. COMISIA DE CENZORI   
 
Candidatura se depune pentru o singură listă, cu excepția candidaturii pentru președinte. 
 

 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 colectate în baza 
prevederilor Legii 184/2001 și a Regulamentului de organizare și funcționare OAR, acestea fiind temeiul 
pentru respectarea legalității prelucrării datelor personale conform art. 6 lit. c) din Regulamentul european 
nr. 679/2016 (GDPR).¹ 
_________________________________________________________________________ 
 
ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE: 
 
Anexa nr. 1. Curriculum vitae succint (care trebuie să fie datat şi semnat) 
Anexa nr. 2. Declaraţie de intenţie privind obiectivele pe care mi le propune dacă voi fi ales în funcţia de 
__________________________________ (care trebuie să fie dată şi semnată)  
Anexa nr. 3 Dovada², eliberată de filială, că nu am sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani 
Anexa nr. 4 Dovada³, eliberată de filială, că am cotizaţia plătită la zi  
 
Suspendarea pentru neplata cotizaţiei⁴ nu permite depunerea candidaturii. 
 
 
Data ______________ Semnătura ________________Parafa individuală 
__________________________________________________________________________ 
¹Datele cu caracter personal sunt folosite pentru activitățile cuprinse în cadrul Conferinței 
naționale și în scopul comunicării între OAR și dvs., în calitate de membru. Pentru exercitarea 
drepturilor stabilite de Reg. GDPR puteți transmite o solicitare la adresa dpo@oar.archi.  
² şi ³ 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.  
⁴Suspendarea pentru neplata cotizaţiei este sancţiune administrativă; dacă membrul este suspendat 
pentru neplata cotizaţiei va achita întreaga cotizaţie restantă, inclusiv cotizaţia pentru anul 2022, până la 
data la care are loc conferinţa teritorială, pentru a putea candida.  


