O NOUĂ SERIE DE CURSURI PENTRU MEMBRII O.A.R.!

Urbanism și amenajarea teritoriului
sistem on-line, autorizare A.N.C.
Stimată colegă, stimate coleg,
Am plăcerea să vă informez că Ordinul Arhitecților din România, Filiala teritorială București,
organizează, în parteneriat cu furnizorul autorizat de formare profesională Faxmedia Consulting, o nouă
serie de cursuri în sistem on-line, cu tema URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI (cod C.O.R.
111225, denumire standard ocupațional: șef serviciu instituție publică/urbanism), cursuri finalizate cu
examinare și cu certificare autorizată de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.). Iată
detaliile:
Desfășurarea cursurilor: cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi, de la 10,00 la 16,00, cu pauză de prânz,
astfel:
NOIEMBRIE: 12 (vineri), 13 (sâmbătă), 14 (duminică), 19 (vineri), 20 (sâmbătă), 22 (luni – examinare).
SE POT ÎNSCRIE LA CURSURI ȘI MEMBRII O.A.R. DIN ȚARĂ. DE COMUN ACORD, CURSANȚII ȘI LECTORUL
POT STABILI EFECTUAREA CURSURILOR ȘI SEARA, ÎN TIMPUL SĂPTĂMÂNII.
Formator: arh. Carmen TETICI;
Competențe profesionale menționate pe Suplimentul Descriptiv al Certificatului de Absolvire:
a. Controlul respectării disciplinei în construcții, inclusiv procedura de autorizare a executării lucrărilor de
construcții; b. Coordonarea activităților de elaborare și aplicare a documentațiilor de urbanism și amenajarea
teritoriului; c. Coordonarea și controlul activității personalului din subordine; legătura dintre compartimentul
urbanism și compartimentele cu atribuții în domeniul Registrului Agricol și în fiscalitatea locală; d. Gestionarea
cadastrului imobiliar – edilitar și a băncii de date urbane;. Informarea și îndrumarea publicului în domeniul
urbanismului și construcțiilor; f. Întocmirea certificatului de urbanism; g. Întocmirea autorizației de construire sau
de desființare; h. Întocmirea programului de dezvoltare urbanistică;

Documentele necesare înscrierii (în copie, se transmit la partenerul de formare profesională și la O.A.R.
Filiala București, simultan, pe adresele de e-mail office@faxmedia.ro și secretariat@oar-bucuresti.ro) : a.
carte de identitate; b. certificat de naștere; c. certificat de căsătorie (doar dacă, prin căsătorie, cursantul
și-a schimbat numele de familie); d. diploma de studii; .e. fișa de înscriere; după transmiterea fișei, vă
rugăm să cereți confirmarea telefonică la Secretariatul General Faxmedia, telefon 0372-032.313.
Tarif unic de instruire (se achită în contul Filialei Teritoriale Bucuresti a Ordinului Arhitecților din România,
cod fiscal 14244188, cont RO14 BTRL RONC RT02 9588 5004, deschis la BANCA TRANSILVANIA, după
emiterea facturii: 900 lei/ cursant (cursurile autorizate au TVA zero); în tarif sunt incluse toate costurile,
inclusiv transmiterea certificatului prin poștă cu confirmare de primire. Tariful poate fi achitat atât ca
persoană fizică cât și ca persoană juridică (a se vedea fișa de înscriere).
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