
Prin completarea şi semnarea formularului tipizat de cerere solicitantul îşi dă acordul cu privire la colectarea şi 
prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de 
opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi 
adresa Primariei Sector 3 Bucureşti 
 

 

CERERE 

 

PENTRU ATESTAREA ADMINISTRATORILOR DE CONDOMINII 

 

           Subsemnatul (a) ……………………………………………………..cu 

domiciliul în strada………………………………..nr……….bl………sc……. 

et……..ap……..CNP……………………………..tel…………………………, 

vă rog a-mi aproba participarea la examenul de obținere a atestatului pentru 

administrarea  condominiilor. 

Anexez :  

• cererea tip de înscriere  

• act de identitate B.I. / C.I.-  copie xerox si original 

• actele de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, 

act de divorţ, dacă este cazul),  copie xerox si original 

• actele de studii (minimum studii medii), - copie xerox și original  

• certificatul de pregătire / formare profesională, emis de către 

organizaţii / instituţii abilitate / acreditate în acest sens -  copie 

xerox și original 

• certificatul de cazier judiciar, în original și în termen de 

valabilitate (acest document are o valabilitate de 6 luni) 

• certificat de cazier fiscal (formular 504), în original şi în termen 

de valabilitate (acest document are o valabilitate de 30 zile) 

• adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să 

rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru activitatea 

de administrare imobile, în original și în termen de valabilitate 

(acest document are o valabilitate de 30 zile)  

• declaraţie pe proprie răspundere conform căreia candidatul           

nu desfăşoară activitate de administrare de imobile pe raza 

teritorială a sectorului 3 

 

• Documentele solicitate în prezenta cerere vor fi prezentate   

într-un dosar urmând a fi avizate conform originalelor de către 

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari urmând a fi 

depuse la registratura Primăriei Sectorului 3 din Calea Dudesti 

nr.191.  

• În cazul în care nu aţi promovat examenul, o nouă participare  

este posibilă în baza unei noi cereri de înscriere. 

 

         DATA                                                                 SEMNĂTURA 

…………………….                                                                                                                                                                                                                                    


