SintAct® Wolters Kluwer - Hotarirea 1063/2013, M.Of. 832 din 24-dec-2013

HOTĂRÂRE nr. 1063 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 16
septembrie 2010, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), Ordinul Arhitecţilor din România recunoaşte, acordându-le, în ceea ce
priveşte accesul la activităţile profesionale de arhitect şi exercitarea acestora cu titlul profesional de arhitect, acelaşi efect
pe teritoriul României ca şi titlurilor de calificare eliberate de autorităţile române competente, certificatele eliberate
pentru cetăţenii statelor membre de către statele membre care au pus în aplicare norme privind accesul la activităţile de
arhitect şi exercitarea acestor activităţi la următoarele date:
a) la 1 ianuarie 1995, pentru Austria, Finlanda şi Suedia;
b) la 1 mai 2004, pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia;
c) la 1 iulie 2013, pentru Croaţia;
d) la 5 august 1987, pentru celelalte state membre."
2. Anexa nr. 1 "Titluri de calificare ca arhitect, recunoscute în temeiul art. 8 din norme" şi anexa nr. 2 "Titluri de calificare
ca arhitect care beneficiază de drepturi dobândite în temeiul art. 16 din norme" se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.
1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre.
-****PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul educaţiei naţionale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean

ANEXA nr. 1: Titluri de calificare ca arhitect, recunoscute în temeiul art. 8 din norme
(- Anexa nr. 1 la norme)
Organismul care eliberează titlul de
calificare

Certificatul care
însoţeşte titlul de
calificare

Anul
universitar
de referinţă

Ţara

Titlul de calificare

Belgie/
Belgique/
Belgien
Belgia

1. ArchitectArchitecte
2. ArchitectArchitecte
3. Architect
4. ArchitectArchitecte
5. ArchitectArchitecte
6. Burgelijke
ingenieurarchitect

1. Naţionale hogescholen voor
architectuur
2. Hogere-architectuurinstituten
3. Provinciaal Hoger Instituut voor
Architectuur te Hasselt
4. Koninklijke Acadcmics voor Schone
Kunsten
5. Sint-Lucasscholen
6. Faculteiten Toegepaste
Wetenschappen van de Universiteiten
6. "Faculte Polytechnique" van Mons

1. ArchitecteArchitect
2. ArchitecteArchitect
3. Architect
4. ArchitccteArchitect
5. ArchitecteArchitect
6. Ingenieur-civil architecte

1. Ecoles nationales superieures
d'architecture
2. Instituts superieurs d'architecture
3. Ecole provinciale superieure
d'architecture de Hasselt
4. Academies royales des Beaux-Arts
5. Ecoles Saint-Luc
6. Facultes des sciences appliquees des
universites
6. Faculte polytechnique de Mons

Arkitekt cand. arch.

Kunstakademiets Arkitektskole i
Kobenhavn
- Arkitektskolen i Arhus

1988/1989

- Universitaten (Architektur/ Hochbau)
- Technische Hochschulen
(Architektur/Hochbau)
- Technische Universitaten
(Architektur/Hochbau)
- Universitaten - Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau)
- Hochschulen fur bildende Kunste
- Hochschulen fur Kunste

1988/1989

Danmark/
Danemarca

Deutschland/ Diplom-Ingenieur,
Germania
Diplom-Ingenieur Univ.

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur FH

- Fachhochschulen
(Architektur/Hochbau) (1)
- Universitaten - Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau)
beientsprechenden
Fachhochschulstudiengangen
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer
der durch sie abgeschlossenen
Ausbildung gemabb Artikel 47 Absatz 1
anzuerkennen.
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Espana/
Spania

France/
Franţa

Titulo oficial de
arquitecto

Rectores de las universidades
enumeradas a continuacion:
- Universidad Politecnica de Cataluna,
Escuelas Tecnicas Superiores de
Arquitectura de Barcelona o del Valles;
- Universidad Politecnica de Madrid,
Escuela Tecnica Superior de
Arquitectura de Madrid;
- Universidad Politecnica de Las
Palmas, Escuela Tecnica Superior de
Arquitectura de Las Palmas;
- Universidad Politecnica de Valencia,
Escuela Tecnica Superior de
Arquitectura de Valencia;
- Universidad de Sevilla, Escuela
Tecnica Superior de Arquitectura de
Sevilla; Universidad de Valladolid,
Escuela Tecnica Superior de
Arquitectura de Valladolid;
- Universidad de Santiago de
Compostela, Escuela Tecnica Superior
de Arquitectura de La Coruna;
- Universidad del Pais Vasco, Escuela
Tecnica Superior de Arquitectura de
San Sebastian;
- Universidad de Navarra, Escuela
Tecnica Superior de Arquitectura de
Pamplona;
- Universidad de Alcala de Henares,
Escuela Politecnica de Alcala de
Henares:
- Universidad Alfonso X El Sabio,
Centro Politecnico Superior de
Villanueva de la Canada;
- Universidad de Alicante, Escuela
Politecnica Superior de Alicante;
- Universidad Europea de Madrid;
- Universidad de Cataluna, Escuela
Tecnica Superior de Arquitectura de
Barcelona;
- Universidad Ramon Llull, Escuela
Tecnica Superior de Arquitectura de La
Salle;
- Universidad S.E.K. de Segovia, Centro
de Estudios Integrados de Arquitectura
de Segovia;
- Universidad de Granada, Escuela
Tecnica Superior de Arquitectura de
Granada.

1988/1989
1999/2000

1. Diplome d'architecte
DPLG, y compris dans le
cadre de la formation
professionnelle continue
et de la promotion
sociale.
2. Diplome d'architecte
ESA
3. Diplome d'architecte
ENSAIS

1. Le ministre charge de l'architecture

1988/1989

1. Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch,
NUI)
2. Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch.)
(Previously, until 2002 Degree standard diploma
in architecture (Dip.
Arch))
3. Certificate of
associateship (ARIAI)
4. Certificate of
membership (MRIAI)

1. National University of Ireland to
architecture graduates
of University College Dublin
2. Dublin Institute of Technology,
Bolton Street, Dublin (College of
Technology, Bolton Street, Dublin)

- Laurea in architettura

- Universita di Camerino
- Universita di Catania - Sede di
Siracusa
- Universita di Chieti
- Universita di Ferrara
- Universita di Firenze
- Universita di Genova
- Universita di Napoli Federico II
- Universita di Napoli II
- Universita di Palermo
- Universita di Parma
- Universita di Reggio Calabria
- Universita di Roma "La Sapienza"
- Universtia di Roma 111
- Universita di Trieste
- Politecnico di Bari
- Politecnico di Milano
- Politecnico di Torino
Istituto universitario di architettura di

1999/2000
1997/1998
1998/1999
1999/2000
1998/1999
1999/2000

1994/1995

2. Ecole speciale d'architecture de Paris
3. Ecole nationale superieure des arts
et industries de Strasbourg, section
architecture

Hrvatska/
Croaţia
Ireland/
Irlanda

Italia
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1988/1989

3. Royal Institute of Architects of
Ireland
4. Royal Institute of Architects of
Ireland
Diploma di abilitazione 1988/1989
all'esercizo
indipendente della
professione che viene
rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione
dopo che il candidato ha
sostenuto con esito
positivo l'esame di
Stato davanti ad una
commissione
competente
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Venezia
- Laurea in ingegneria
edile - architettura

- Universita dell'Aquilla
- Universita di Pavia
- Universita di Roma "La Sapienza"

Diploma di abilitazione 1998/1999
all'esercizo
indipendente della
professione che viene
rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione
dopo che il candidato ha
sostenuto con esito
positivo l'esame di
Stato davanti ad una
commissione
competente

- Laurea specialistica in
ingegneria edile architettura

-

Diploma di abilitazione 2003/2004
all'esercizo
indipendente della
professione che viene
rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione
dopo che il candidato ha
sostenuto con esito
positivo l'esame di
Stato davanti ad una
commissione
competente

- Laurea specialistica
quinquennale in
Architettura
- Laurea specialistica
quinquennale in
Architettura
- Laurea specialistica
quinquennale in
Architettura
- Laurea specialistica in
Architettura

- Prima Facolta di Architettura
dell'Universita di Roma "La Sapienza"
- Universita di Ferrara
- Universita di Genova
- Universita di Palermo
- Politecnico di Milano
- Politecnico di Bari
- Universita di Roma III
- Universita di Firenze
- Universita di Napoli II
- Politecnico di Milano II

Universita dell'Aquilla
Universita di Pavia
Universita di Roma "La Sapienza"
Universita di Ancona
Universita di Basilicata - Potenza
Universita di Pisa
Universita di Bologna
Universita di Catania
Universita di Genova
Universita di Palermo
Universita di Napoli Federico II
Universita di Roma - Tor Vergata
Universita di Trento
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano

Diploma di abilitazione
all'esercizo
indipendente della
professione che viene
rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione
dopo che il candidato ha
sostenuto con esito
positivo l'esame di
Stato davanti ad una
commissione
competente

1998/1999
1999/2000
2003/2004
2004/2005

Diploma di abilitazione
all'esercizo
indipendente della
professione che viene
rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione
dopo che il candidato ha
sostenuto con esito
positivo l'esame di
Stato davanti ad una
commissione
competente
Diploma di abilitazione
all'esercizo
indipendente della
professione che viene
rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione
dopo che il candidato ha
sostenuto con esito
positivo l'esame di
Stato davanti ad una
commissione
competente
Nederland/
Olanda

1. Het getuigschrift van 1. Technische Universiteit te Delft
het met goed gevolg
2. Technische Universiteit te Eindhoven
afgelegde doctoraal
examen van de
studierichting
bouwkunde,
afstudeerrichting
architectuur
2. Het getuigschrift van
het met goed gevolg
afgelegde doctoraal
examen van de
studierichting
bouwkunde, differentiatie
architectuur en
urbanistiek
3. Het getuigschrift
hoger beroepsonderwijs,
op grond van het met
goed gevolg afgelegde
examen verbonden aan
de opleiding van de
tweede fase voor
beroepen op het terrein
van de architectuur,
afgegeven door de
betrokken
examencommissies van
respectievelijk:
- de Amsterdamse
Hogeschool voor de
Kunsten te Amsterdam
- de Hogeschool
Rotterdam en omstreken
te Rotterdam
- de Hogeschool
Katholieke Leergangen te
Tilburg
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Verklaring van de
Stichting Bureau
Architectenregister die
bevestigt dat de
opleiding voldoet aan
de normen van artikel
46.

1988/1989

SintAct® Wolters Kluwer - Hotarirea 1063/2013, M.Of. 832 din 24-dec-2013

- de Hogeschool voor de
Kunsten te Arnhem
- de Rijkshogeschool
Groningen te Groningen
- de Hogeschool
Maastricht te Maastricht
Osterreich/
Austria

1. Diplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing.
2. Diplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing,
3. Diplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing.
4. Magister der
Architektur, Magister
architecturae, Mag. Arch.
5. Magister der
Architektur, Magister
architecturae, Mag. Arch.
6. Magister der
Architektur, Magister
architecturae, Mag. Arch.

1. Technische Universitat Graz
(Erzherzog-Johann-Universitat Graz)
2. Technische Universitat Wien
3. Universitat Innsbruck (LeopoldFranzens-Universitat Innsbruck)
4. Hochschule fur Angewandte Kunst in
Wien

1998/1999

Portugal/
Portugalia

Carta de curso de
licenciatura em
Arquitectura Para os
cursos iniciados a partir
do ano academico de
1991/92

- Faculdade de arquitectura da
Universidade tecnica de Lisboa
- Faculdade de arquitectura da
Universidade do Porto
- Escola Superior Artistica do Porto
- Faculdade de Arquitectura e Artes da
Universidade Lusiada do Porto

1988/1989
1991/1992

Suomi/
Finland/
Finlanda

Arkkitehdin
- Teknillinen korkeakoulu/Tekniska
tutkinto/Arkitektexamen hogskolan (Helsinki)
- Tampereen teknillinen korkeakoulu/
Tammerfors tekniska hogskola
- Oulun yliopisto/Uleaborgs universitet

1998/1999

Sverige/
Suedia

Arkitektexamen

Chalmers Tekniska Hogskola
AB
Kungliga Tekniska Hogskolan Lunds
Universitet

1998/1999

United
Kingdom/
Regatul Unit
al Marii
Britanii şi al
Irlandei de
Nord

1. Diplomas in
architecture

1. - Universities
- Colleges of Art
- Schools of Art

2. Degrees in
architecture
3. Final examination
4. Examination in
architecture
5. Examination Part II

2.
3.
4.
5.

5. Akademie der Bildenden Kunste in
Wien
6. Hochschule fur kunstlerishe und
industrielle Gestaltung in Linz

Certificate of
1988/1989
architectural education,
issued by the Architects
Registration Board.
The diploma and degree
courses in architecture
of the universities,
schools and colleges of
art should have met the
requisite
threshold standards as
laid down in Article 46
of Directive 2005/36/CE
and in Criteria for
validation published by
the Validation Panel of
the Royal Institute of
British Architects and
the Architects
Registration Board.
EU nationals who
possess the Royal
Institute of British
Architects Part I and
Part II certificates,
which are recognised by
ARB as the competent
authority, are eligible.
Also EU nationals who
do not possess the
ARB-recognised Part I
and Part II certificates
will be eligible for the
Certificate of
Architectural Education
if they can satisfy the
Board that their
standard and length of
education has met the
requisite threshold
standards of Article 46
of Directive 2005/36/CE
and of the Criteria for
validation.

Universities
Architectural Association
Royal College of Art
Royal Institute of British Architects

ANEXA nr. 2: Titluri de calificare ca arhitect care beneficiază de drepturi dobândite în
temeiul art. 16 din norme
(- Anexa nr. 2 la norme)
Ţara
Belgie/
Belgique/
Belgien/
Belgia
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Titluri de calificare
- Diplomele eliberate de şcolile naţionale superioare de arhitectură sau de institutele naţionale superioare de arhitectură
(architecte - architect)
- Diplomele eliberate de şcoala superioară provincială de arhitectură din Hasselt (arhitect)
- Diplomele eliberate de academiile regale de arte frumoase (architecte - architect)
- Diplomele eliberate de "Ecoles Saint-Luc" (architecte - architect)
- Diplomele universitare de inginer în construcţii civile. însoţite de un certificat de stagiu eliberat de Ordinul arhitecţilor care
conferă titularului dreptul de utilizare a titlului profesional de arhitect (architecte - architect)

Anul
universitar
de
referinţă
1987/1988
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- Diplomele de arhitect eliberate de comisia de examinare centrală sau de stat pentru arhitectură (architecte - architect)
- Diplomele de inginer constructor civil-arhitect şi diplomele de inginer-arhitect eliberate de facultăţile de ştiinţe aplicate ale
universităţilor şi de Facultatea Politehnică din Mons (ingenieur - architecte, ingenieur - architect)
2009/2010

Cesta
Republika/
Cehia

- Diplomele eliberate de facultăţile "Ceske vysoke uceni technicke" (Universitatea tehnică cehă din Praga):
"Vysoka skola architektury a pozemniho stavitelstvi" (Şcoala superioară de arhitectură şi construcţii imobiliare) (până în 1951),
"Fakulta architektury a pozemniho stavitelstvi " (Facultatea de arhitectura şi construcţii imobiliare) (1951-1960),
"Fakulta stavebni" (Facultatea de construcţii civile) (din 1960) în specializările: construcţii şi structuri imobiliare, construcţii
imobiliare, construcţii şi arhitectură, arhitectura (inclusiv amenajarea teritoriului), construcţii civile şi construcţii destinate
producţiei industriale şi agricole sau în cadrul programului de studii de construcţii civile, în specializarea construcţii imobiliare şi
arhitectură,
"Fakulta architektury" (Facultatea de arhitectură) (din 1976) în specializările: arhitectură, amenajarea teritoriului sau, în cadrul
programului de studii de arhitectură şi amenajarea teritoriului, î specializările: arhitectura, teoria proiectării arhitectonice,
amenajarea teritoriului, istoria arhitecturii şi reconstrucţia monumentelor istorice sau arhitectură şi construcţii imobiliare,
- Diplomele eliberate de "Vysoka skola technicka Dr. Edvarda Benese" (până în 1951) în specializarea arhitectură şi construcţii;

2006/2007

- Diplomele eliberate de "Vysoka skola stavitelstvi v Brne" (1951 - 1956) în specializarea arhitectură şi construcţii;
Diplomele eliberate de "Vysoke uceni technicke v Brne ", de "Fakulta architektury" (Facultatea de arhitectură) (din 1956) în
specializarea arhitectură şi amenajarea teritoriului sau de "Fakulta stavebni" (Facultatea de construcţii civile) (din 1956) în
specializarea construcţii;
- Diplomele eliberate de "Vysoka skola bsnsks - Technicks univerzita Ostrava", Fakulta stavebni" (Facultatea de construcţii civile)
(din 1997) în specializarea structuri şi arhitectură sau în specializarea construcţii civile;
- Diplome eliberate de "Technicks univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Facultatea de arhitectură) (din 1994) în cadrul
programului de studii de arhitectură şi amenajarea teritoriului, în specializarea arhitectura;
- Diplomele eliberate de "Akademie vytvarnych umeni v Praze" în cadrul programului de studiu al artelor frumoase, în
specializarea proiectare arhitectonică;
Diplomele eliberate de "Vysoka skola umelecko-prumyslova v Praze" în cadrul programului de studiu al artelor frumoase, în
specializarea arhitectură;
Certificatul de autorizare eliberat de "Ceska komora architektu" fără precizarea specializării sau în specializarea construcţii
imobiliare.
Danmark/ Danemarca

Diplomele eliberate de şcolile naţionale de arhitectură din Copenhaga şi Arhus (architekt)
1987/1988
- Certificatul de autorizare eliberat de Comisia arhitecţilor conform Legii nr. 202 din 28 mai 1975 (registreret arkitekt)
Diplomele eliberate de şcolile superioare de construcţii civile (bygningskonstruktor), însoţite de o atestare din partea autorităţilor
competente care certifică faptul că persoana respectivă a promovat un test pentru titlul său de calificare, cuprinzând o evaluare a
planurilor realizate şi executate de candidat în decursul unei perioade de cel puţin şase ani de practicare efectivă a activităţilor
prevăzute la articolul 48 din Directiva 2005/36/CE.

Deutschland/ Germania - Diplomele eliberate de şcolile superioare de arte frumoase [Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)]
1987/1988
- Diplomele eliberate de Technische Hochschulcn, catedra de arhitectură (Architektur/ Hochbau), de universităţile tehnice,
catedra de arhitectură (Architektur/ Hochbau), de universităţi, catedra de arhitectură (Architektur/Hochbau), precum şi, în
măsura în care aceste instituţii au fost regrupate in Gesamthochschulen, de Gesamthochschulen, catedra de arhitectură
(Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing, şi orice alte titluri de calificare eliberate ulterior titularilor acestor diplome)
- Diplome eliberate de Fachhochsulen, catedra de arhitectură (Architektur/Hochbau) şi, în măsura în care aceste instituţii au fost
regrupate în Gesamthochschulen, de Gesamthochschulen, catedra de arhitectură (Architektur/Hochbau), însoţite. În cazul în care
durata studiilor este mai mică de patru ani, dar de cel puţin trei ani, de un certificat prin care se atestă o perioadă de experienţă
profesională de patru ani în Republica Federală Germania, eliberat de ordinul profesional în conformitate cu articolul 47 alineatul
(1) (Ingenieur grad şi orice alte titluri de calificare eliberate ulterior titularilor acestor diplome)
- Certificatele (Prufungszeugnisse) eliberate înainte de 1 ianuarie 1973 de Ingenieurschulen, catedra de arhitectură, şi de
Werkkunstschulen, catedra de arhitectură, însoţite de un atestat din partea autorităţilor competente certificând faptul că
persoana respectivă a promovat un test pentru titlul său de calificare, cuprinzând o evaluare a planurilor realizate şi executate de
candidat în decursul unei perioade de cel puţin şase ani de practicare efectivă a activităţilor prevăzute la articolul 48 din Directiva
2005/36/CE.
Eesti/ Estonia

- Diplom arhitektuuri erialal, valjastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diploma de 2006/2007
studii de arhitectură, eliberată de Facultatea de Arhitectură a Academiei Estoniene de Arte din 1996), valjastatud Tallinna
1987/1988
Kunstiulikooli poolt 1989-1995 aastal (eliberată de Universitatea de Arte din Tallinn în perioada 1989-1995), valjastatud Eesti
NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (eliberată de Institutul de Stat pentru Arte al Republicii Socialiste Sovietice Estonia
în perioada 1951-1988).
- Diplomele de inginer-arhitect eliberate de "Metsovion Polytechnion" din Atena, însoţite de un atestat eliberat de Camera tehnică
a Greciei care conferă dreptul exercitării de activităţi în domeniul arhitecturii
- Diplomele de inginer-arhitect eliberate de "Aristotelion Panepistimion" din Salonic, însoţite de un atestat eliberat de Camera
tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de activităţi în domeniul arhitecturii
- Diplomele de inginer-constructor civil eliberate de "Metsovion Polytechnion" din Atena, însoţite de un atestat eliberat de
Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de activităţi în domeniul arhitecturii
- Diplomele de inginer-constructor civil eliberate de "Artistotelion Panepistimion" din Salonic, însoţite de un atestat eliberat de
Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de activităţi în domeniul arhitecturii
- Diplomele de inginer-inginer constructor civil eliberate de "Panepistimion Thrakis" însoţite de un atestat eliberat ele Camera
tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de activităţi în domeniul arhitecturii
- Diplomele de inginer-inginer constructor civil eliberate de "Panepistimion Patron". însoţite de un atestat eliberat de Camera
tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de activităţi în domeniul arhitecturii.

Espana/ Spania

Titlul oficial de arhitect (titulo oficial de arquitecto) decernat de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei sau de universităţi

1987/1988

France/ Franţa

- Diplomele de arhitect recunoscute de guvern, eliberate până în 1959 de Ministerul educaţiei naţionale şi ulterior de Ministerul
afacerilor culturale (architecte DPLG)
- Diplomele eliberate de "Ecole speciale d'architecture" (architecte DESA) Diplomele eliberate din 1955 de "Ecole nationale
superieure des arts et industries de Strasbourg" (fostă "Ecole naţionale d'ingenieurs de Strasbourg"), catedra de arhitectură
(architecte ENSAIS)

1987/1988
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Hrvatska/Croaţia

- Diploma "magistar inzenjer arhitekture I urbanizma/magistra inzenjerka arhitekture 1 urbanizma" eliberată de Arhitektonski
fakultet Sveucilista u Zagrebu
- Diploma "magistar inzenjer arhitckture/magistra inzenjerka arhitekture" eliberată de Gradevinsko-arhitektonski fakultet
Sveucilista u Splitu
- Diploma "magistar inienjer arhitekture/magistra inzenjerka arhitekture" eliberată de Fakultet gradevinarstva, arhitekture i
geodezije Sveucilista u Splitu
- Diploma "diplomirani inzenjer arhitekture" eliberată de Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu
- Diploma "diplomirani inzenjer arhitekture/diplomirana inzenjerka arhitekture" eliberată de Gradevinsko-arhitektonski fakultet
Sveucilista u Splitu
Diploma "diplomirani inzenjer arhitekture/diplomirana inzenjerka arhitekture" eliberată de Fakultet gradevinarstva, arhitekture i
geodezije Sveucilista u Splitu
- Diploma "diplomirani arhitektonski inzenjer" eliberată de Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu
- Diploma "inzenjer" eliberată de Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu
- Diploma "inzenjer" eliberată de Arhitektonsko-gradevinsko-geodetski fakultet Sveucilista u Zagrebu pentru finalizarea studiilor
în cadrul Arhitektonski odjcl Arhitektonsko-gradevinsko-geodetskog fakulteta
- Diploma "inzenjer" eliberată de Tehnicki fakultet Sveucilista u Zagrebu pentru finalizarea studiilor în cadrul Arhitektonski odsjek
Tehniekog fakulteta
- Diploma "inzenjer" eliberată de Tehnicki fakultet Sveucilista u Zagrebu pentru finalizarea Studiilor în cadrul Arhitektonskoinzenjerski odjel Tehniekog fakulteta
- Diploma "inzenjer arhitekture" eliberată de Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu
Toate diplomele trebuie însoţite de un certificat care să ateste calitatea de membru al Camerei Croate a Arhitecţilor (Hrvatska
komora arhitekata), eliberai de Camera Croată a Arhitecţilor, Zagreb.

Al treilea
an
universitar
după
aderare

Ireland/ Irlanda

- Titlul de "Bachelor of Architecture" acordat de "National University of Ireland" [B. Arch.(NUI)] absolvenţilor licenţiaţi ai
"University College" din Dublin
- Diploma de nivel universitar în arhitectură eliberată de "College of Technology", Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.)
- Certificatul de membru asociat al "Royal Institute of Architects of Ireland" (ARIAI)
- Certificatul de membru al "Royal Institute of Architects of Ireland" (MRIAI)

1987/1988

Italia

- Diplomele de "laurea in architettura" eliberate de universităţi, institute politehnice şi institute superioare de arhitectură din
1987/1988
Veneţia şi Reggio-Calabria, însoţite de diploma care conferă titularului dreptul de a exercita în mod independent profesia de
arhitect, eliberată de Ministerul Educaţiei după ce candidatul a promovat, în faţa unei comisii competente, examenul de stat care
îi conferă dreptul de a exercita în mod independent profesia de arhitect (dott. architetto)
- Diplomele de "laurea in ingegneria" în domeniul construcţiilor, eliberate de universităţi şi institute politehnice, însoţite de
diploma care conferă titularului dreptul de a exercita în mod independent o profesie în domeniul arhitecturii, eliberată de
Ministerul Educaţiei după ce candidatul a promovat, în faţa unei comisii competente, examenul de stat care îi conferă dreptul de
a exercita în mod independent profesia (dott ing. Architetto ou dott. Ing. in ingegneria civile)
2006/2007

Latvija/ Letonia

- "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitates Inzenierceltniecibas fakultates Arhitekturas nodala lidz 1958.
2006/2007
gadam, Rigas Politehniska Instituta Celtniecibas fakultates Arhitekturas nodala no 1958. gada lidz 1991. gadam, Rigas Tehniskas
Universitates Arhitekturas fakultate kops 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikats", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savieniba
(diplomele de arhitect eliberate de catedra de arhitectură a Facultăţii de construcţii civile a Universităţii de stat din Letonia până
în 1958, diplomele de arhitect eliberate de catedra de arhitectură a Facultăţii de construcţii civile a Institutului politehnic din Riga
în perioada 1958-1991, diplomele de arhitect eliberate de Facultatea de arhitectură a Universităţii tehnice din Riga din 1991 şi
1992 şi certificatul de înregistrare eliberat de Asociaţia arhitecţilor din Letonia)

Lietuva/ Lituania

- Diplomele de inginer arhitect/arhitect eliberate de Kauno politechnikos institutas până în 1969 (inzinierius
architektas/architektas);
Diplomele de arhitect/diplomele de licenţă şi master în arhitectură eliberate du Vilnius inzinerinis statybos institutas până în
1990, de Vilniaus technikos universitetas până în 1996, de Vilnius Gedimino technikos universitetas din 1996 (architektas/
architekturos bakalauras/architekturos magistras);
Diplomele de specializare atestând o formare profesională în arhitectură/licenţă sau master in arhitectură, eliberate de LTSR
Valstybinis dailes institutas până în 1990 şi de Vilniaus dailes akademija din 1990 (architekturos kursas/architekturos
bakalauras/ architekturos magistras);
- Diplomele de licenţă şi de master în arhitectură eliberate de Kauno technologijos universitetas din 1997 (architekturos
bakalauras/architekturos magistras);
Toate aceste diplome trebuie să fie însoţite de certificatul eliberat de Comisia de atestare, care conferă dreptul de exercitare a
activităţilor în domeniul arhitecturii (architecte certifie/Atestuotas architektas)

2006 2007

Magyarorszag/ Ungaria Diploma "okleveles epiteszmernok" (diplomă de arhitectură, master în ştiinţele arhitecturii) eliberată de universităţi;
Diploma "okleveles epitesz tervezo muvesz" (diplomă de master în ştiinţele arhitecturii şi construcţiei civile) eliberata de
universităţi

2006/2007

Malta

- Perit: Lawrja ta' Perit eliberată de Universita" ta' Malta, care conferă dreptul la înregistrare ca "Perit".

2006.2007

Nederland/ Olanda

- Atestat care certifică promovarea examenului de licenţă în arhitectură, eliberată de catedrele de arhitectură ale şcolilor tehnice 1987/1988
superioare din Delft sai Eindhoven (bouwkundig ingenieur)
Diplomele eliberate de academiile de arhitectură recunoscute de stat (architect)
Diplomele eliberate până în 1971 de fostele instituţii de învăţământ superior în arhitectură (Hoger Bouwkunstonderricht)
(architect HBO)
Diplomele eliberate până în 1970 de fostele instituţii de învăţământ superior în arhitectură (voortgezet Bouwkunstonderricht)
(architect VBO)
- Atestat care certifică promovarea examenului organizat de Consiliul arhitecţilor al "Bond van Nederlandse Architecten" (Ordinul
arhitecţilor olandezi, BNA) (architect)
- Diploma de la "Stichting Instituut voor Architectuur" (Fundaţia "Institutul de arhitectură") (IVA) eliberată la absolvirea unui
curs organizat de această fundaţie şi care se întinde pe durata a minimum patru ani (architect), însoţită de un atestat din partea
autorităţilor competente certificând faptul că persoana respectivă a promovat un test pentru titlul său de calificare, cuprinzând o
evaluare a planurilor realizate şi executate de candidat în decursul unei perioade de cel puţin şase ani de practicare efectivă a
activităţilor prevăzute la articolul 44 din Directiva 2005/36/CE.
- Un atestat al autorităţilor competente certificând faptul că, înainte de 5 august 1985, persoana respectivă a promovat
examenul "kandidaat in de bouwkunde", organizat de şcoala tehnică superioară din Delft sau din Eindhoven şi că, pe o perioadă
de cel puţin cinci ani imediat înainte de data respectivă, a exercitat activităţi în domeniul arhitecturii a căror natură şi importanţă
garantează, conform criteriilor recunoscute în Ţările de Jos, o competenţă suficientă pentru exercitarea respectivelor activităţi
(architect)
- Un atestat din partea autorităţilor competente eliberat numai persoanelor care au împlinit vârsta de patruzeci de ani înainte de
5 august 1985 şi certificând faptul că, pe o perioadă de cel puţin cinci ani imediat înainte de data respectivă, persoanele în cauză
au exercitat activităţi în domeniul arhitecturii a căror natură şi importanţă garantează, conform criteriilor recunoscute în Ţările de
Jos, o competenţă suficientă pentru exercitarea respectivelor activităţi (architect)
- Atestatele menţionate la liniuţele a şaptea şi a opta nu mai trebuie recunoscute după data intrării în vigoare a actelor cu putere
de lege şi de reglementare privind accesul la şi exercitarea activităţilor din domeniul arhitecturii cu titlul profesional de arhitect în
Ţările de Jos, în măsura în care, în conformitate cu aceste dispoziţii, atestatele respective nu permit accesul la aceste activităţi cu
titlul profesional menţionat

Osterreich/ Austria

- Diplome eliberate de universităţile tehnice din Viena şi Graz, precum şi de Universitatea din Innsbruck, Facultatea de construcţii 1997/1998
civile şi arhitectură, catedra de arhitectură (Architektur), construcţii civile (Bauingenieurwesen Hochbau) şi construcţii
(Wirtschaftingenieurwesen - Bauwesen)
- Diplome eliberate de Universitatea de construcţii rurale, catedra de economie funciară şi economia apelor (Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft)
- Diplome eliberate de Colegul universitar de arte aplicate din Viena, catedra de arhitectură
- Diplome eliberate de Academia de arte frumoase din Viena, catedra de arhitectură
- Diplome de inginer atestat (Ing.), eliberate de colegii tehnice superioare, colegii tehnice sau colegii tehnice de construcţii,
însoţite de licenţa de "Baumeister" care atestă o experienţă profesională de minimum şase ani în Austria, confirmată prin
examen
- Diplome eliberate de Colegiul universitar de formare artistică şi industrială din Linz, catedra de arhitectura
- Certificate de calificare pentru exercitarea profesiei de inginer constructor sau de inginer specializat în domeniul construcţiilor
(Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenienrwesen

Pag. 6 din 8

SintAct® Wolters Kluwer - Hotarirea 1063/2013, M.Of. 832 din 24-dec-2013

- Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), eliberate în conformitate cu Legea tehnicienilor constructori,
(Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994)
Polska/ Polonia

Diplomele eliberate de facultăţile de arhitectură din cadrul:
2006/2007
- Universităţii tehnice din Varşovia, Facultatea de arhitectură din Varşovia
(Politechnika Warszawska, Wydzial Architektury); titlu profesional de arhitect: inzynier architekt, magister nauk technicznych;
inzynier architekt; inzyniera magistra architektury; magistra inzyniera architektury; magistra inzyniera architekta; magister
inzynier architekt. (în perioada 1945-1948, titlul: inzynier architekt, magister nauk technicznych; în perioada 1951-1956, titlul:
inzynier architekt; în perioada 1954-1957, etapa a 2-a, titlul: inzyniera magistra architektury; în perioada 1957-1959, titlul:
inzyniera magistra architektury; în perioada 1959-1964, titlul: magistra inzyniera architektury; în perioada 1964-1982, titlul:
magistra inzyniera architekta; în perioada 1983-1990, titlul; magister inzynier architekt: din 1991, titlul: magistra inzyniera
architekta)
- Universităţii tehnice din Cracovia, Facultatea de arhitectură din Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydzial Architektury); titlul
profesional de arhitect: magister inzynier architekt (în perioada 1945-1953, Universitatea de minerit şi metalurgic, Facultatea
politehnică de arhitectură - Akademia Gorniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydzial Architektury)
- Universităţii tehnice din Wroclaw, Facultatea de arhitectură din Wroclaw (Politechnika Wroclawska, Wydzial Architektury): titlu
profesional de arhitect: inzynier architekt magister nauk technieznych; magister inzynier Architektury; magister inzynier
architekt. (în perioada 1949-1964, titlul: inzynier architekt, magister nauk technieznych; în perioada 1956-1964, titlul; magister
inzynier architektury; din 1964, titlul: magister inzynier architekt)
- Universităţii tehnice din Silezia, Facultatea de arhitectură din Gliwice (Politechnika Slaska, Wydzial Architektury); titlul
profesional de arhitect; inzynier architekt; magister inzynier architekt. (în perioada 1945-1955, Facultatea de inginerie şi
construcţii - Wydzial Inzynieryjno-Budowlany, titlul: inzynier architekt; în perioada 1961-1969, Facultatea de construcţii
industriale şi inginerie generală - Wydzial Budownictwa Przemyslowego i Ogolnego, titlul: magister inzynier architekt; în perioada
1969-1976, Facultatea de inginerie şi arhitectură - Wydzial Budownictwa i Architektury, titlul: magister inzynier architekt; din
1977, Facultatea de arhitectură - Wydzial Architektury. titlul: magister inzynier architekt şi, din 1995, titlul: inzynier architekt)
- Universităţii tehnice din Poznan, Facultatea de arhitectură din Poznan (Politechnika Poznanska, Wydzial Architektury); titlul
profesional de arhitect: inzynier architektury; inzynier architekt; magister inzynier architekt (în perioada 1945- 1955, Şcoala de
inginerie. Facultatea de arhitectură - Szkola Inzynierska, Wydzial Architektury, titlul: inzynier architektury; din 1978, titlul:
magister inzynier architekt şi, din 1999. titlul: inzynier architekt)
- Universităţii tehnice din Gdansk, Facultatea de arhitectură din Gdansk (Politechnika Gdanska, Wydzial Architektury); titlul
profesional: magister inzynier architekt. (în perioada 1945-1969, Facultatea de arhitectură Wydzial Architektury, în perioada
1969- 1971, Facultatea de inginerie şi arhitectură - Wydzial Budownictwa i Architektury, în perioada 1971-1981, Institutul de
arhitectură şi amenajarea teritoriului - Instytut Arehitektury i Urbanistyki, din 1981, Facultatea de arhitectură - Wydzial
Architektury)
- Universităţii tehnice din Bialystok, Facultatea de arhitectura din Bialystok (Politechnika Bialostocka, Wydzial Architektury); titlul
profesional de arhitect: magister inzynier architekt (în perioada 1975-1989 Institutul de arhitectură - Instytut Architektury)
- Universităţii tehnice din Lodz, Facultatea de construcţii civile, arhitectură şi inginerie a mediului din Lodz (Politechnika Lodzka,
Wydzial Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska); titlul profesional de arhitect: inzynier architekt; magister inzynier
architekt (în perioada 1973-1993, Facultatea de construcţii civile şi de arhitectură - Wydzial Budownictwa i Architektury şi, din
1992, Facultatea de construcţii civile, arhitectură şi inginerie a mediului - Wydzial Budownictwa, Architektury i Inzynierii
Srodowiska; titlul: în perioada 1973-1978, inzynier architekt, din 1978, titlul: magister inzynier architekt)
- Universităţii tehnice din Szczecin, Facultatea de construcţii civile şi arhitectură din Szczecin (Politechnika Szczecinska, Wydzial
Budownictwa i Architektury); titlul profesional de arhitect: inzynier architekt; magister inzynier architekt (în perioada 19481954, Şcoala superioară de inginerie, Facultatea de arhitectură - Wyzsza Szkola Inzynierska, Wydzial Architektury, titlul: inzynier
architekt, din 1970, titlul; magister inzynier architekt şi din 1998, titlul: inzynier architekt)
Toate aceste diplome trebuie să fie însoţite de certificatul de membru eliberat de camera regională a arhitecţilor din Polonia
competentă, care conferă dreptul de exercitare a activităţilor în domeniul arhitecturii în Polonia.

Portugal/ Portugalia

- Diploma "diploma do curso especial de arquitectura" eliberată de şcolile de arte frumoase din Lisabona şi Porto
1987/1988
- Diploma de arhitect "diploma de arquitecto" eliberată de şcolile de arte frumoase din Lisabona şi Porto
- Diploma "diploma do curso de arquitectura" eliberată de şcolile superioare de arte frumoase din Lisabona şi Porto
- Diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" eliberată de Şcoala superioară de arte frumoase din Lisabona
- Diploma "carta de curso de licenciatura em arquitectura" eliberată de Universitatea tehnică din Lisabona şi de Universitatea din
Porto
- Licenţa în construcţii civile (licenciatura em engenharia civil) eliberată de Institutul superior tehnic al Universităţii tehnice din
Lisabona
Licenţa în construcţii civile (licenciatura em engenharia civil) eliberată de Facultatea de inginerie (de Engenharia) a Universităţii
din Porto
- Licenţa în construcţii civile (licenciatura em engenharia civil) eliberată de Facultatea de ştiinţă şi tehnologic a Universităţii din
Coimbra
- Licenţa în construcţii civile, producţie (licenciatura em engenharia civil, producao) eliberată de Universitatea din Minho

România

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti:
2009/2010
- 1953-1966: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Arhitect;
1967-1974: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură;
- 1975-1977: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură, Diplomă de Arhitect, specializarea
Arhitectură;
- 1978-1991: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare, Diplomă de Arhitect,
specializarea Arhitectură şi Sistematizare;
- 1992-1993: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Diplomă de Arhitect,
specializarea Arhitectură şi Urbanism;
- 1994-1997: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Diplomă de Licenţă, profilul
Arhitectură, specializarea Arhitectură;
1998-1999: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură, Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură,
specializarea Arhitectură;
din anul 2000: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură, Diplomă de Arhitect,
profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca:
- 1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură,
specializarea Arhitectură;
- 1993-1994: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură,
specializarea Arhitectură;
- 1994-1997: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii, Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură,
specializarea Arhitectură;
1998-1999: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Diplomă de Licenţă, profilul
Arhitectură, specializarea Arhitectură;
- din anul 2000: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Diplomă de Arhitect, profilul
Arhitectură, specializarea Arhitectură. Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi:
- 1993: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură,
specializarea Arhitectură;
- 1994-1999: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, Diplomă de Licenţă, profilul
Arhitectură, specializarea Arhitectură;
- 2000-2003: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, Diplomă de Arhitect, profilul
Arhitectură, specializarea Arhitectură;
- din anul 2004: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Arhitectură, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură,
specializarea Arhitectură.
Universitatea Politehnica din Timişoara:
- 1993-1995: Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi
urbanism, specializarea Arhitectură generală;
- 1995-1998: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii, Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură,
specializarea Arhitectură;
- 1998-1999: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, Diplomă de Licenţă, profilul
Arhitectură, specializarea Arhitectură;
- din anul 2000: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, Diplomă de Arhitect, profilul
Arhitectură, specializarea Arhitectură, Universitatea din Oradea:
- 2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea
Arhitectură;
- din anul 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură,
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specializarea Arhitectură.
Universitatea Spiru Haret Bucureşti:
- anul 2002: Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură, Diplomă de Arhitect, profitul Arhitectură,
specializarea Arhitectură.
Slovenija/ Slovenia

- "Univerzitetni diplomirani inzenir arhitekture/univerzitetna diplomirana inzenirka arhitekture" (diplomele universitare de
arhitectură) eliberate de Facultatea de arhitectură, însoţite de un certificat eliberat de autoritatea competentă în materie de
arhitectură recunoscut de lege, care conferă dreptul de exercitare a activităţilor în domeniul arhitecturii;
- Diploma universitară eliberată de Facultăţile tehnice care acordă titlul "univerzitetni diplomirani inzenir
(univ.dipl.inz.)/univerzitetna diplomirana inzenirka", însoţită de un certificat eliberat de autoritatea competentă în materie de
arhitectură recunoscut de lege, care conferă dreptul de exercitare a activităţilor în domeniul arhitecturii.

Slovensko/ Slovacia

Diploma în specializarea "arhitectură şi construcţii imobiliare" ("architektura a pozemne stavitelstvo") eliberată de Universitatea 2006/2007
tehnică slovacă (Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava în perioada 1950-1952 (titlu; Ing.)
Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektura") eliberată de Facultatea de arhitectură şi de construcţii imobiliare din cadrul
Universităţii tehnice slovace (Fakulta architektury a pozemneho stavitelstva, Slovenska vysoka Skola technicka) din Bratislava în
perioada 1952-1960 (titlu: Ing. arch.)
- Diploma în specializarea "construcţii imobiliare" ("pozemne stavitelstvo") eliberată de Facultatea de arhitectură şi de construcţii
imobiliare din cadrul Universităţii tehnice slovace (Fakulta architektury a pozemneho stavitelstva, Slovenska vysoka skola
technicka) din Bratislava în perioada 1952-1960 (titlul: Ing.)
- Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektura") eliberată de Facultatea de construcţii civile din cadrul Universităţii
tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava în perioada 1961-1976, (titlul: Ing. arch.)
- Diploma în specializarea "construcţii imobiliare" ("pozemne stavby") eliberată de Facultatea de construcţii civile din cadrul
Universităţii tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava în perioada 1961-1976, (titlu:
Ing.)
- Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektura") eliberată de Facultatea de arhitectura din cadrul Universităţii tehnice
slovace (Fakulta architektury, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava din 1977, (titlu: Ing. arch.)
- Diploma în specializarea "urbanism" ("urbanizmus") eliberată de Facultatea de arhitectură din cadrul Universităţii tehnice
slovace (Fakulta architektury, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava din 1977 (titlu: Ing. arch.)
- Diploma în specializarea "construcţii imobiliare" ("pozemne stavby") eliberată de Facultatea de construcţii civile din cadrul
Universităţii tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) din Bratislava în perioada 1977-1997 (titlu: Ing.)
- Diploma în specializarea "arhitectură şi construcţii imobiliare" ("architektura a pozemne stavby") eliberată de Facultatea de
construcţii civile din cadrul Universităţii tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) din Bratislava din
1998 (titlu: Ing.)
- Diploma în domeniul "construcţii imobiliare - specializarea arhitectura" ("pozemne stavby - specializacia: architektura")
eliberată de Facultatea de construcţii civile din cadrul Universităţii tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska technicka
univerzita) din Bratislava în 2000 şi 2001 (titlu: Ing.)
- Diploma în specializarea "construcţii imobiliare şi arhitectură" ("pozemne stavby a architektura") eliberată de Facultatea de
construcţii civile din cadrul Universităţii tehnice slovace (Stavebna fakulta - Slovenska technicka univerzita) din Bratislava din
2001 (titlu: Ing.)
- Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektura") eliberată de Academia de arte frumoase şi design (Vysoka skola
vytvarnych umeni) din Bratislava din 1969 (titlu: Akad. arch. până în 1990; Mgr. în perioada 1990-1992; Mgr. arch. în perioada
1992- 1996; Mgr. art. din 1997)
- Diploma în domeniul "construcţii imobiliare" ("pozemne stavitelstvo") eliberată de Facultatea de construcţii civile din cadrul
Universităţii tehnice (Stavebna fakulta, Technicka univerzita) din Kosice în perioada 1981-1991 (titlu: Ing.)
Toate aceste diplome trebuie să fie însoţite de următoarele documente:
- Certificat de autorizare eliberat de Camera slovacă a arhitecţilor (Slovenska komora architektov) din Bratislava, fără precizarea
domeniului sau în domeniul "construcţii imobiliare" ("pozemne stavby") sau "amenajarea teritoriului" ("uzemne planovanie")
- Certificat de autorizare eliberat de Camera slovacă a inginerilor constructori civili (Slovenska komora stavebnych inzinierov) din
Bratislava în domeniul construcţiilor imobiliare ("pozemne stavby").

Suomi/
Finland/
Finlanda

- Diplomele eliberate de catedrele de arhitectură ale universităţilor tehnice şi ale Universităţii din Oulu (arkkitehti/arkitekt)
- Diplomele eliberate de institutele de tehnologie (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)

Sverige/ Suedia

Diplomele eliberate de Şcoala de arhitectură a Institutului Regal de Tehnologie, de Institutul Chalmers de Tehnologie şi de
1997/1998
Institutul de Tehnologie din cadrul Universităţii Lund (arkitekt, diplomă de master în arhitectură)
Certificatele de membru al Svenska Arkitekters Riksforbund (SAR), în cazul în care persoanele în cauză au fost pregătite într-unul
dintre statele în care se aplică Directiva 2005/36/CE

United Kingdom/
- Titlurile conferite ca urmare a promovării unui examen la:
Regalul Unit al Marii
- "Royal Institute of British Architects"
Britanii şi al Irlandei de - şcolile de arhitectură ale universităţilor, institutelor politehnice, colegiilor, academiilor, şcolilor de tehnologie şi artă care, la
Nord
data de 10 iunie 1985, erau recunoscute de "Architects Registration Council" al Regatului Unit în scopul înscrierii în Registrul
profesiei (Architect)
- Un certificat care prevede faptul că titularul său are un drept dobândit de a-şi păstra titlul profesional de arhitect în temeiul
secţiunii 6 alineatul (1) litera (a), al secţiunii 6 alineatul (1) litera (b) sau al secţiunii 6 alineatul (1) din Legea privind
înregistrarea arhitecţilor din 1931 (Architect)
- Un certificat care prevede faptul că titularul său are un drept dobândit de a-şi păstra titlul profesional de arhitect în temeiul
secţiunii 2 din Legea privind înregistrarea arhitecţilor din 1938 (Architect)
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