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ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE  

CA ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU 
 

 

  În vederea obținerii atestatului de administrator de condominii, persoanele fizice care au 

absolvit un curs de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, în 

conformitate cu legislația în vigoare și standardul ocupațional de Administrator de condominii, cod 

COR 515303 în cadrul unei organizații/instituții abilitate/acreditate, vor depune la Registratura 

Primăriei Miroslava un dosar cu următoarele documente : 

 

(a) cerere de înscriere (anexa 7); 

(b) actul de identitate – în original și copie conformă cu originalul;  

(c) curriculum vitae ; 

(d) actul de studii(ultima formă de învățământ absolvită) – în copie conformă cu originalul; 

(e) certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii – în 

original și copie conformă cu originalul; 

(f) certificatul de cazier judiciar în original și în termenul de valabilitate care să ateste că nu a 

suferit nicio condamnare, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o 

infracțiune de natură economico-financiară; 

(g) certificatul de cazier fiscal – în original și în termenul de valabilitate; 

(h) adeverință eliberată de medicul de familie din care rezultă faptul că sunt apte din punct de 

vedere medical pentru desfășurarea activității de administrator de condominii – în 

original; 

(i) dovada achitării taxei pentru eliberarea atestatului – în copie conformă cu originalul; 

(j) consimțământ scris în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

 

Formularul cererii ce se va depune în vederea obținerii atestatului va fi pus la dispoziția 

solicitanților de către persoana responsabilă cu sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor 

de proprietari care, înainte de depunerea cererii și a înscrisurilor doveditoare la registratură, va 

confrunta aceste înscrisuri cu exemplarele acestora originale, după caz, prezentate de solicitanți 

și va efectua certificarea „conform cu originalul” .  

 

 

        Persoana responsabilă : 

        Adriana CARDAȘ 

        0748.029.512 

        control.societati@primariamiroslava.ro 
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