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PROCEDURĂ DE RECUNOAȘTERE A CALIFICĂRII DIN STATELE MEMBRE
ALE UE/SEE ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ

Prevederile prezentei proceduri se aplică oricărui cetățean al unui stat membru al
Uniunii Europene, denumită, sau al Spațiului Economic European, sau al
Confederației Elvețiene care dorește să exercite în România profesia de arhitect,
reglementată de Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de
arhitect.
Ordinul Arhitecților din România (OAR) este autoritatea competentă pentru
recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect pentru cetățenii
statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului
Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene.
Recunoașterea calificării se obține prin recunoașterea automată a titlului de calificare.
Recunoașterea calificării se face de către Comisia Națională de Recunoaștere a
Calificărilor (CNRC).
Prezenta procedură poate fi efectuată prin intermediul Punctului de Contact Unic
electronic (PCUe).
Descrierea procedurii:
1. Solicitantul va întocmi un dosar care va cuprinde următoarele documente:
• Cerere-tip solicitare recunoaștere calificare;
• Carte de identitate/pașaport (copie);
• Diplomă universitară care îndeplinește condițiile prevăzute de Directiva
2005/35/CE și care dovedește dobândirea titlului de calificare care asigură
accesul la exercitarea profesiei de arhitect (copie și traducere autorizată);
• Cazier judiciar (original și traducere autorizată, dacă e cazul);
• Curriculum vitae succint (1-2 pagini - opțional), însoțit de o declarație
privind acordul de prelucrare a datelor personale;
• Certificat de conformitate, conform Directivei 2005/36/CE privind
recunoașterea calificărilor profesionale, consolidată, eliberat de
autoritățile competente din statul de proveniență (Camere, Ordine, Uniuni
ale Arhitecților, Ministere etc.) (original și traducere autorizată), care să
ateste:
- faptul că solicitantul deține acele titluri oficiale de calificare sau alte documente
doveditoare ale calificării profesionale care îndeplinesc criteriile legislației europene în
domeniu (Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale,
consolidată);
- dreptul solicitantului de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul acestuia, precum
și forma de exercitare (cu/fără drept de semnătură);
Acest document trebuie să fie prezentat la cel mult trei luni de la data eliberării
sale de către autoritatea competentă din statul de proveniență al solicitantului.
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Arhitecții care și-au dobândit calificarea în statele membre ale Uniunii
Europene/Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană obțin
recunoașterea automată a calificării, prin depunerea dosarului cu actele susmenționate.
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2. În caz de îndoială justificată, OAR poate solicita prin IMI (Sistemul de

3.

Informații al Pieței Interne) sau, după caz, direct autorităților competente ale
unui stat membru, confirmarea autenticității titlurilor oficiale de calificare care
atestă calificarea de arhitect eliberate în acel stat, precum și, după caz,
confirmarea faptului că posesorul acestora îndeplinește condițiile minime de
formare profesională prevăzute de legislația națională.
În caz de îndoială justificată, atunci când o autoritate competentă a unui stat
membru a eliberat un titlu oficial de calificare, care include o formare efectuată
în totalitate sau parțial într-o instituție recunoscută dintr-un alt stat membru, în
cazul în care România este stat membru gazdă, OAR are dreptul să solicite
organismului competent al statului membru de origine sau de proveniență în
care a fost eliberat titlul oficial de calificare să verifice:
-

-

-

dacă formarea asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod
oficial de instituția de învățământ din statul membru de origine sau de
proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;
dacă titlul oficial de calificare eliberat este același cu cel care ar fi fost
eliberat în cazul în care ciclul de formare s-ar fi derulat în întregime în
statul membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul
oficial de calificare;
dacă titlul oficial de calificare eliberat conferă aceleași drepturi de acces
la profesie pe teritoriul statului membru de origine sau de proveniență în
care a fost eliberat titlul oficial de calificare;

4. Secretariatul CNRC va verifica dosarul și, în cazul în care acesta este complet, îl va
înainta către CNRC. În caz contrar, va informa solicitantul asupra completării dosarului
cu documentele care lipsesc. CNRC va analiza dosarul și, în cazul aprobării, se va
elibera Atestatul de recunoaștere a calificării. În caz de respingere, decizia va cuprinde
motivele întemeiate care au condus la aceasta;
6. Termenul de finalizare a procedurii: maximum 3 luni de la data depunerii
documentației complete.
7. Căile de atac:
Cu referire la recunoașterea calificării și a dreptului de semnătură, Decizia CNRC
poate fi contestată în contencios administrativ, potrivit Legii nr. 554/2004.
Cu referire la exercitarea profesiei, având în vedere dispozițiile art. 95 alin. (1) din
Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România (ROF),
persoana prejudiciată prin serviciile prestate de un arhitect membru al OAR poate
formula o sesizare disciplinară, aceasta urmând să fie soluționată de Comisia de
disciplină a OAR competentă.
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Totodată, în vederea soluționării unui eventual litigiu (OAR-Arhitect, OARBeneficiar, Arhitect-Beneficiar, Arhitect-Arhitect), persoana prejudiciată poate
recurge la procedurile din dreptul intern.
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8. Taxă necesară:
- 575 lei – analiză dosar, eliberare atestat de recunoaștere a diplomei (pentru
diplomele din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European
și din Confederația Elvețiană);
Modalități de plată:
• numerar, la Casieria OAR, la depunerea dosarului;
• transfer bancar.
Informații bancare:
Ordinul Arhitecților din Romania
Cod fiscal 14083510
Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei
Cont în lei: RO80BRDE410SV21208234100
Cont în euro: RO31BRDE410SV18573724100
Cod swift (pentru plățile în euro): BRDEROBU.
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