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De la: Administer Plus SRL 

Subiect: Oferta curs ,,Amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea 

construcțiilor“ 

 

Administer Plus SRL este o societate comercială înființată în 2014, având ca 

obiect de activitate realizarea de studii, analize, consultanță și formare 

specializată pentru entitățile publice.  

 

Vă prezentăm oferta pentru cursul ,,Amenajarea teritoriului, urbanism                    

și autorizarea construcțiilor“, organizat în conformitate cu prevederile                          

 36 alin. 10 din Legea 350/2001: art.

..................................................................................................... 

“(10) Pentru comunele, oraşele şi municipiile care nu pot asigura ocuparea 

funcţiei de arhitect-şef şi nu aparţin unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, 

constituite în condiţiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice 

privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a 

autorizaţiilor de construire, atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către 

un funcţionar public definitiv din aparatul de specialitate al primarului, absolvent 

al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul 

amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor.” 

şi  

 36^1 alin. 1 lit. b şi c din Legea 350/2001: art.

(1) Funcţia de arhitect-şef este ocupată, în condiţiile legii, de un funcţionar public, având 

formaţia profesională după cum urmează: 

......................................................................................................... 

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; 
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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. 

 

Durata: 3 zile, 23, 25, 27 mai 2022 

Modalitatea de desfășurare – online: prin Zoom şi Platforma pentru Administraţie 

Publică Locală (Platforma APL - www.administratielocala.ro)  

Tarif: 400 lei/persoană plus tva. 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  B-dul Mărășesti, nr.2B, Bl.D, 

Spațiul 2, București, Sector 4 

Tel. 0735.533.185  

Fax 0372.87.54.18 

http://www.administratielocala.ro/

