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Domnilor Preqedinti,

ln atenlia membrului consiliutui de conducere leritoriat, desemnat de consiiu s:
organizeze 9i supravegheze lndrumarea staglaailor

ln ultima perioada au aparut tot mai multe situalii legate de efectuarea stagiului, in
special la societati comerciale de proiectare. Efectua.ea stagillui trebuie se aibi in
vedere, in egale masure, atat stagiarul, cat gi indrumatorul. Avand i. vede.e aceste
situatii, ve comunicem urmatoarele:

1. indrumetorul stagiarului trebuie sA lgi exercite dreptul de semndture potrivit
prevederilor Legii 184/2001 privind organizarea !i exercitarca profesiei de arhitect,
republicate, cu modificirile Sicompbterile ulte oare (denumita in continuare tege).
,Dreptul de semnAiurd se poate exercita in cadrul biroudlor individuale,
birourilor asociate, societ:tilor comerciale de pro:ectare sau altor fo.me de
asociere constituite conform legii." - atl. 17 alin. (1) din lege. Ca forma de
asociere, recunoscut; de legislatia in vigoare, este societatea civilA ptoiesionald
(in cazul profesiei de arhitect este vorba de societatea civila profesionala de
arhitecture).

2. Aga cum prevede $a legea, societdtile comerciale de proiectare sunt acele entigti
iuridice ca.e au ca obiect principal de ac{ivitate proiectarea de arhitedure. Despre
birourjle individuale de arhitecturi nu incape discutie ce trebuie sA aibd ca obied
principal de activilatea proiectarea de arhitecturd, intrucat acestea se intiinteazd
numai de catre un afiiiecUaonductor arhitect cu drept de semnature. pentru ce
prevederea de la atl. 17 alin. (4) din lege este echivoci gi defectuos construitd,
Regulamentul de organizare gi functionare a O.A.R. tace precizeri clare la art. 83
alin. (5) despre obiectul de activitate ale societatilor comerciale 9i despre
contractele ce urmeazd a fi incheiate.
Lege -art. 17 a|n. {4):
,(4) Persoanele juridice prev5zute la alin. (1), care nu au in cadrul personalului un
arhitect cu drepl de semneturi gi care desfagoara activ(Aii de proiectare, au
obligalia ca, pentru intocmirea docwenlaliilor de urbanism gi a proiectelor de
arhitectur, supuse aprobirii sau autorizarii, sg foloseasce pe baze contractuale
serviciile unui arhitect cu drept de semnatu.a.'.
Regulamentul de organizare 9i funclionare a O.A.R.:
,,(5) Societilile comerciale, constituite conform legii, cu obiect principal de
activitate proie.la.€a de arhitecturS, ca.e nu au in cadrul personalului un
arhitect cu drept de semn5ture li care desfasoad Si activitali de proiectare ln
arhitedure, au obligafia ca, pentru intocmirea projectelor de arhitecturi supuse
autorize i, sa incheie contracte cu birouri sau societrli comerciale de proiectare,
pentru a beneficia de serviciile unui arhitect cu dtept de semneturE.'.

Este evide ce aceste prevederi se refera la exercitarea dreptului de semniture in
cadrul societStilor comerciale cu obiect principal de activitatea proiectarea de
arhitectura. in cazul in care ar fi altfel, alunci ratiunea reglementirii profesiei
liberale de arhitect nu ar exista, iar aceaste profesie s-ar putea exercita in orice
societate comerciale, indiferent de obiectul principal de activitate. De exemplu, ar li
nepermis ca obiectul pdncipal de activitate si fie impresariatul artistic ori
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comercializarea de produse cosmetioe, ia. obiectul secundar proiectarea de
arh itectura.

3. aa ai. 17 alin. (3) din lege, se preveder ,(3) indiferent de modalitatea de
exercita.e a profesiei, arhitectii cu drept de semnltura pot angaja salariati.". Avand
in vedere aceaste prevedere, rezulta, fe.a echivoc, ca birourile individuale de
arhitectur5, societalile comerciale de proiectare sau alte forme de asociere cu
obiect principal de activitate proiectarea de arhiiecluri pot angaja salariati, inclusiv
stagiari.

4. La art. 13 alin. (1) din lege, se prevede: ,,in vederea dobandiril dreptului de
semnetu.e, arhilectul, conform prevedorilor Directivei, igi desfeqoarl activitatea
profesionale ca stagiar pe o perioada de minimum 2 ani, la un birou de arhitecture
sau la o societate comerciala de proiectare, sub indrumarea unui arhitect cu drept
de semniture.". Nu facem reteriri la biroul individual de arhitecture, din motive
enunlale deja, ci subliniem faptul cd 3tagia.ul poate eiectue stagiul la o
societaG comerciale de proiectare ti numai dacl acsasti societate
comerciala ars ca oblect principalde activitate proiectarea de arhitecturi.

5. Efectuarea stagiului in cadrul unor socielati comerciale care nu au ca obiect
principal de activitate proiectarea de arhitecturA nu este permis. in cazul ln care
acest lucru se intample, consecintele negative sunl suportate atet de stagiar,
ceruia nu i s-ar recunoagie stagiul, cat gi asupra membrului cu drept de semnatura
pentru ca nu este inregistrat in T.N.A.

6. Fati de cel6 prezentate, vi rugim si luati toatg misurile pent u rcstabilirea
situatiilor de drept Au aparut situalii cu mult peste cele amintite, in sensd ce
dupe publicarea in Monitorul Ollcial al Romaniei a T.N.A,-ului se Tnfiinleaze, de
cltre membrii cu drept de semniture, societdli comerciale care nu au ca obiect
principal de activitate proiectarea de arhitecture. Polrivit prevederilor de la art. 93
din Regulamentul de organizare 9i functionare a O.A.R. membrul cu drept de
semnrtura care,, ...... nu $i-a declarat la filiala forma in cadrul cireia igi exercite
dreptul de semneture. acesla nu va fi inregistrat ln Tabloul Nafional al
Arhitectilor.". Aceast, prevedere mai inseamne cd, in cazul infii4erii unei noi
form6 de exercitare a dreptului de semndturd dupd publicarea T.N,A.-ului, ln anul
x, membrul este obligat sa anunle {iliala !i sA arate cd respecti legea. Altfel, in
anul urmetor nu i se va inregistra aceaste forme de exercitare a dreptului de
semniture.

7- inielegem siluatia grea a profesiei de arhitecl intr-o perioade ln cale comenzile,
publica sau private, eu scazut foarte mult. Aceast situatie nu poate constitui
justificarea lntiintd.ii unor societe$ comerciale fer5 a avea ca obiect principal de
aclivitate proiectarea de arhitecture care giangajeaze stagiarisau chiar arhite4i ii
conductori arhitecli cu drept de semnature.

Cu deosebitS considE.atie

Secretar general.
,Adriana Tinasescr


