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În atenția comunelor, orașelor, municipiilor (altele decât cele reședință de județ) unde funcția de 

arhitect-șef nu este ocupată: 

ULTIMELE SERII DE CURS!!! 

Formare profesională continuă de specialitate în domeniul 

amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, 

pentru ocuparea postului de arhitect-șef 

Stimată doamnă primar, 

Stimate domnule primar, 
 

Dacă, la nivelul unității administrativ-teritoriale pe care o conduceți, intenționați să 

ocupați poziția de arhitect-șef în condițiile mult mai permisive ale OUG nr. 79/2021 pentru 

modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, este bine să știți că 

o condiție esențială pentru ocuparea postului este absolvirea cursurilor de formare profesională 

continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării 

construcțiilor. Singurul curs care corespunde cerinței legii este acela de „Șef serviciu instituție 

publică/urbanism” (cod C.O.R. 111225), finalizat cu examinare și cu certificare autorizată de către 

Autoritatea Națională pentru Calificări; (după ocuparea postului, persoana respectivă are 

obligația să absolve și cursurile de formare profesională specifice organizate de Institutul Național 

de Administrație în colaborare cu Registrul Urbaniștilor din România, sub coordonarea Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de maximum un an de la numire, sub 

sancțiunea eliberării din funcția publică).  
 

La cererea celor interesați, Faxmedia Consulting, furnizor autorizat de formare profesională 

pentru administrația publică, lansează o nouă serie de cursuri destinate celor care intenționează 

să ocupe poziția de arhitect-șef în condițiile OUG nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;  cursurile se desfășoară în sistem on-line, 

astfel: 
 

Desfășurarea cursurilor: câte 6 ore/zi, de la 10,00  la 16,00, cu pauză de prânz;  
 

Serii: 4 – 14 MARTIE 2022, (04, 05, 06 – vineri, sâmbătă, duminică; 11, 12 – vineri, sâmbătă; 

examinare luni, 14 martie 2022); 

25 MARTIE -04 APRILIE 2022 (25, 26, 27 martie – vineri, sâmbătă, duminică; 01, 02 aprilie – 

vineri, sâmbătă; examinare luni, 04 aprilie 2022); 
 

Formator: arhitect-șef Carmen TETICI; 
 

Competențe profesionale menționate pe Suplimentul Descriptiv al Certificatului de Absolvire: a. 

Controlul respectării disciplinei în construcţii, inclusiv procedura de autorizare a executării 

lucrărilor de construcții; b. Coordonarea activităţilor de elaborare şi aplicare a documentaţiilor de 

urbanism şi amenajarea teritoriului; c. Coordonarea şi controlul activităţii personalului din 

subordine; legătura dintre compartimentul urbanism și compartimentele cu atribuții în domeniul  
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Registrului Agricol și în fiscalitatea locală; d. Gestionarea cadastrului imobiliar – edilitar şi a băncii 

de date urbane; e. Informarea şi îndrumarea publicului în domeniul urbanismului şi construcţiilor;  

f. Întocmirea certificatului de urbanism; g. Întocmirea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare; 

h. Întocmirea programului de dezvoltare urbanistică;   
 

Documentele necesare înscrierii (în copie, se transmit la e-mail: office@faxmedia.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: 900 de 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); 
 

Notă: înscrierile se pot face cel mai târziu cu 5 zile lucrătoare înaintea începerii unei serii.  
 

Extras din OUG nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul 

Articolul 36 (…): 

(10) Pentru comunele care nu pot asigura ocuparea funcției de arhitect-șef și nu aparțin unei 

asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, în vederea furnizării în 

comun a serviciilor publice privind planificarea urbană și teritorială, eliberarea certificatelor de 

urbanism și a autorizațiilor de construire, atribuțiile arhitectului-șef vor fi îndeplinite de către un 

funcționar public definitiv din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor de 

formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului 

și autorizării construcțiilor. 

Articolul 36^1 (…): 

b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum și de inginer în 

domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvenți 

ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării 

teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, la nivelul municipiilor, altele decât cele 

prevăzute la lit. a), și orașelor; 

c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum și de inginer sau 

subinginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în 

construcții, absolvenți ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul 

amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, la nivelul comunelor. 
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