
 1

  
Ordinul Arhitecţilor din România - Comisia Naţională de Acordare a Dreptului de Semnătură 
str. Pictor Arthur Verona nr. 19, sector 1, 010312 Bucureşti 
tel: 021 317 26 34, 021 317 26 35, 0788 315 721, e-mail: office.oar@rdslink.ro,  secretar.oar@rdslink.ro 
 
 

SESIUNEA DE ACORDARE A DREPTULUI DE 
SEMNĂTURĂ – IUNIE 2007 

Ordinul Arhitecţilor din România organizează, în baza Legii 184/2001 republicată, a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 184/2001 aprobate prin H.G. 267/2006 şi a regulamentului OAR, 
sesiunea de acordare a dreptului de semnătură – martie 2007. 

Facem cunoscute următoarele: 
 

I. CATEGORIILE DE SOLICITANŢI  CARE SE POT ÎNSCRIE PENTRU 
DOBÂNDIREA DREPTULUI  DE SEMNĂTURĂ 
 
a) cetăţeni români cu domiciliul stabil în România, cu diploma obţinută în România 
 a. 1.) arhitecţi / conductori arhitecţi cu diploma obţinută înainte de intrarea în vigoare a Legii 
184/2001.  
Condiţii:  
i) prezentarea unui dosar individual cu acte personale care trebuie să conţină obligatoriu 
următoarele documente: 
- cerere de înscriere la interviu în vederea dobândirii dreptului de semnătură  
- copie B.I. 
- copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie) 
- copie legalizată după diploma de arhitect/conductor arhitect 
- cazier judiciar 
- curriculum vitae succint (1-2 pagini) 
- lista lucrărilor elaborate (titlul, fazele, anul, calitatea, tipul lucrării – ofertă, concurs, licitaţie,   
  lucrare realizată/nerealizată ş.a.)  
ii) prezentarea unui portofoliu de lucrări 
iii)susţinerea unui interviu în faţa comisiei de acordare a dreptului de semnătură 
  
 a. 2.) conductori arhitecţi promoţiile 2002, 2003, 2004 proveniţi din absolvenţi STACO prin 
completarea studiilor, dacă au practică în domeniul arhitecturii şi urbanismului de minimum 7 
ani. 
Condiţii:  
i) prezentarea unui dosar individual cu acte personale care trebuie să conţină obligatoriu 
următoarele documente: 
- cerere de înscriere la interviu în vederea dobândirii dreptului de semnătură  
- copie B.I. 
- copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie) 
- copie legalizată după diploma de conductor arhitect 
- cazier judiciar 
- dovada practicii în domeniul arhitecturii şi urbanismului de minimum 7 ani (copie legalizată  
  contract individual de muncă şi carte de muncă sau adeverinţă eliberată de Inspectoratul Teritorial  
  de Muncă)  
- curriculum vitae succint (1-2 pagini) 
- lista lucrărilor elaborate (titlul, fazele, anul, calitatea, tipul lucrării – ofertă, concurs, licitaţie,   
  lucrare realizată/nerealizată ş.a.) 
ii) prezentarea unui portofoliu de lucrări 
iii)susţinerea unui interviu în faţa comisiei de acordare a dreptului de semnătură 
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 a. 3.) arhitecţi absolvenţi cu diploma ai promoţiilor 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 care provin 
din conductori arhitecţi cu drept de semnătură prin completarea studiilor, dacă au practică în 
domeniul arhitecturii şi urbanismului de minimum 3 ani. 
Condiţii:  
i) prezentarea unui dosar individual cu acte personale care trebuie să conţină obligatoriu 
următoarele documente: 
- cerere de înscriere la interviu în vederea dobândirii dreptului de semnătură 
- copie B.I. 
- copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie) 
- copie legalizată după diploma de arhitect 
- copie legalizată dupa diploma de conductor arhitect 
- cazier judiciar 
- dovada practicii în domeniul arhitecturii şi urbanismului de minimum 3 ani 
  (copie legalizată contract individual de muncă şi carte de muncă sau adeverinţă eliberată de   
  Inspectoratul Teritorial de Muncă, acte înfiinţare birouri individuale de conductor arhitect,   
  societăţi comerciale etc.) 
- curriculum vitae succint (1-2 pagini) 
- lista lucrărilor elaborate (titlul, fazele, anul, calitatea, tipul lucrării – ofertă, concurs, licitaţie,   
  lucrare realizată/nerealizată ş.a.)  
ii) prezentarea unui portofoliu de lucrări 
iii)susţinerea unui interviu în faţa comisiei de acordare a dreptului de semnătură 
  
a. 4.) – arhitecţi absolvenţi cu diplomă obţinută în 2002, 2003 sau 2004 (2005 pentru absolvenţii cu 
diplomă de master/doctor în domeniu), care au efectuat stagiul profesional de doi ani, (sau un an 
pentru absolvenţii cu diplomă de master/doctor în domeniu) în condiţiile legii.  

- conductori arhitecţi absolvenţi cu diplomă obţinută în 2002, 2003 sau 2004, care au efectuat 
stagiul profesional de doi ani în condiţiile legii. 

 
Potrivit Legii 184/2001 republicată în 23 august 2004 art. 13, alin. 3, „se reduce durata stagiului la 1 an 
pentru absolvenţii de arhitectură cu diplomă de master sau doctor în domeniu”. În acest sens pot să 
apară situaţii în care absolvenţii din 2004 sau 2005 vor obţine până la data atestării o diplomă de 
master în domeniu. Pentru a participa la sesiunea de atestare, absolvenţii aflaţi în această situaţie, vor 
prezenta alături de dovada efectuării stagiului de 1 an, diploma de master sau, în cazul în care diploma 
nu este încă eliberată, o adeverinţă care atestă absolvirea masterului sau doctoratului eliberată de 
instituţia de învăţământ superior respectivă. 

În vederea obţinerii dreptului de semnătură, calitatea de membru OAR la secţiunea 
arhitect stagiar sau conductor arhitect stagiar este obligatorie. 
Condiţii:  
i) prezentarea unui dosar individual cu acte personale care trebuie să conţină obligatoriu 
următoarele documente: 
- cerere de înscriere la interviu în vederea dobândirii dreptului de semnătură 
- copie B.I. 
- copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie) 
- copie legalizată după diploma de arhitect/conductor arhitect 
- copie legalizată după diploma de master (sau adeverinţă emisă de şcoală)) sau doctor în domeniu  
- cazier judiciar 
- fişa A (de evaluare a stagiului – se completează de către stagiar) 
- fişa C (de evaluare a îndrumării profesionale-se completează de către Consiliul de Conducere al      
  Filialei Teritoriale)  
- copii legalizate după actele necesare emiterii dovezii efectuării stagiului profesional de către filiala  
  teritorială a OAR(copie legalizată contract individual de muncă şi carte de muncă sau adeverinţă    
  eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă) 
- dovada, în original, a efectuării stagiului profesional emisă de către filiala teritorială a OAR 
- recomandarea/recomandările, în original, din partea arhitectului/arhitecţilor cu drept de semnătură  
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  îndrumător/îndrumători cu precizarea lucrărilor elaborate şi reflectate în portofoliul de lucrări 
- curriculum vitae succint (1-2 pagini) 
- lista lucrărilor elaborate (titlul, fazele, anul, calitatea, tipul lucrării – ofertă, concurs, licitaţie,   
  lucrare realizată/nerealizată ş.a.) 
ii) prezentarea unui portofoliu de lucrări 
iii)susţinerea unui interviu în faţa comisiei de acordare a dreptului de semnătură 
  
b) cetăţeni români cu domicilul stabil în România, cu diploma obţinută în străinătate şi 
obligatoriu echivalată sau recunoscută de Ordinul Arhitecţilor din România conform Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 184/2001 aprobate prin H.G. 267/2006 
 b. 1.) arhitecţi absolvenţi cu diploma obţinută înainte de intrarea în vigoare a Legii 184/2001.  
Condiţii:  
i) prezentarea unui dosar individual cu acte personale care trebuie să conţină obligatoriu 
următoarele documente: 
- cerere de înscriere la interviu în vederea dobândirii dreptului de semnătură 
- copie B.I. 
- copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie) 
- copie legalizată după diploma de arhitect emisă de statul respectiv 
- copie după diploma de arhitect echivalată sau recunoscută Ordinul Arhitecţilor din România 
- cazier judiciar 
- curriculum vitae succint (1-2 pagini) 
- lista lucrărilor elaborate (titlul, fazele, anul, calitatea, tipul lucrării – ofertă, concurs, licitaţie,   
  lucrare realizată/nerealizată ş.a.)  
ii) prezentarea unui portofoliu de lucrări 
iii)susţinerea unui interviu în faţa comisiei de acordare a dreptului de semnătură 
 
 b. 2.) arhitecţi absolvenţi cu diplomă obţinută în 2002, 2003, 2004 (2005 pentru absolvenţii cu 
diplomă de master/doctor în domeniu) care au efectuat stagiul profesional de doi ani, (sau un an pentru 
absolvenţii cu diplomă de master/doctor în domeniu) în condiţiile legii.  

 În vederea obţinerii dreptului de semnătură, calitatea de membru OAR la 
secţiunea arhitect stagiar sau conductor arhitect stagiar este obligatorie. 
Condiţii:  
i) prezentarea unui dosar individual cu acte personale care trebuie să conţină obligatoriu 
următoarele documente: 
- cerere de înscriere la interviu în vederea dobândirii dreptului de semnătură 
- copie B.I. 
- copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie) 
- copie legalizată după diploma de arhitect emisă de statul respectiv 
- copie după diploma de arhitect echivalată sau recunoscută de Ordinul Arhitecţilor din România 
- cazier judiciar 
- fişa A (de evaluare a stagiului – se completează de către stagiar) 
- fişa C (de evaluare a îndrumării profesionale-se completează de către Consiliul de Conducere al      
  Filialei Teritoriale)  
- copii legalizate după actele necesare emiterii dovezii efectuării stagiului profesional de către filiala  
  teritorială a OAR(copie legalizată contract individual de muncă şi carte de muncă sau adeverinţă    
  eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă) 
- dovada, în original, a efectuării stagiului profesional emisă de către filiala teritorială a OAR 
- recomandarea/recomandările, în original, din partea arhitectului/arhitecţilor cu drept de semnătură  
  îndrumător/îndrumători cu precizarea lucrărilor elaborate şi reflectate în portofoliul de lucrări 
- curriculum vitae succint (1-2 pagini) 
- lista lucrărilor elaborate (titlul, fazele, anul, calitatea, tipul lucrării – ofertă, concurs, licitaţie,   
  lucrare realizată/nerealizată ş.a.)  
ii) prezentarea unui portofoliu de lucrări 
iii)susţinerea unui interviu în faţa comisiei de acordare a dreptului de semnătură 
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c) cetăţeni români, cu domiciliul stabil în altă ţară /(dublă cetăţenie), cu diploma obţinută în 
România sau în străinătate şi obligatoriu echivalată sau recunoscută de Ordinul Arhitecţilor din 
România conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 184/2001 aprobate prin H.G. 
267/2006 
 

c. 1.) arhitecţi absolvenţi cu diploma obţinută înainte de intrarea în vigoare a Legii 184/2001.  
Condiţii:  
i) prezentarea unui dosar individual cu acte personale care trebuie să conţină obligatoriu 
următoarele documente: 
- cerere de înscriere la interviu în vederea dobândirii dreptului de semnătură 
- copie B.I. sau copie după paşaportul ce face dovada cetăţeniei române 
- copie după dovada stabilirii reşedinţei în România (permis de sedere temporara, etc.) 
- copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie) 
- copie legalizată după diploma de arhitect  
- copie după diploma de arhitect echivalată sau recunoscută de Ordinul Arhitecţilor din România  
(pentru cei cu diploma obţinută în străinătate) 
- cazier judiciar  
- curriculum vitae succint (1-2 pagini) 
- lista lucrărilor elaborate (titlul, fazele, anul, calitatea, tipul lucrării – ofertă, concurs, licitaţie,   
  lucrare realizată/nerealizată ş.a.)  
ii) prezentarea unui portofoliu de lucrări 
iii)susţinerea unui interviu în faţa comisiei de acordare a dreptului de semnătură 

 
 c. 2.) arhitecţi absolvenţi cu diplomă obţinută în 2002, 2003 sau 2004 (2005 pentru absolvenţii 
cu diplomă de master/doctor în domeniu) care au efectuat stagiul profesional de doi ani, (sau un an 
pentru absolvenţii cu diplomă de master/doctor în domeniu) în condiţiile legii.  

În vederea obţinerii dreptului de semnătură, calitatea de membru OAR la secţiunea 
arhitect stagiar sau conductor arhitect stagiar este obligatorie. 
Condiţii:  
i) prezentarea unui dosar individual cu acte personale care trebuie să conţină obligatoriu 
următoarele documente: 
- cerere de înscriere la interviu în vederea dobândirii dreptului de semnătură 
- copie B.I. sau copie după paşaportul ce face dovada cetăţeniei române 
- copie după dovada stabilirii reşedinţei în România (permis de sedere temporara, etc.) 
- copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie) 
- copie legalizată după diploma de arhitect  
- copie după diploma de arhitect echivalată sau recunoscută de Ordinul Arhitecţilor din România 
(pentru cei cu diploma obţinută în străinătate) 
- cazier judiciar 
- copie/copii legalizate după actele ce pot constitui dovada efectuării stagiului profesional în  
  conformitate cu legislaţia statului unde s-a efectuat stagiul.  
- recomandarea/recomandările, în original, din partea arhitectului/arhitecţilor  
  îndrumător/îndrumători cu precizarea lucrărilor elaborate şi reflectate în portofoliul de lucrări 
- curriculum vitae succint (1-2 pagini) 
- lista lucrărilor elaborate (titlul, fazele, anul, calitatea, tipul lucrării – ofertă, concurs, licitaţie,   
  lucrare realizată/nerealizată ş.a.)  
ii) prezentarea unui portofoliu de lucrări 
iii)susţinerea unui interviu în faţa comisiei de acordare a dreptului de semnătură 
 
d. cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii 
elveţieni cu diploma obţinută în România sau în străinătate şi obligatoriu echivalată sau 
recunoscută de Ordinul Arhitecţilor din România, care solicită stabilirea în România şi 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 sau art. 6 din Legea 184/2001 republicată în 2004, 
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referitoare la deţinerea titlului de arhitect, vor obţine dreptul de semnătură în aceleaşi condiţii 
ca şi cetăţenii români, cu respectarea prevederilor art. 10 din Legea sus-amintită.   
 
Condiţii:  
i) prezentarea unui dosar individual cu acte personale care trebuie să conţină obligatoriu 
următoarele documente: 
- cerere de înscriere la interviu în vederea dobândirii dreptului de semnătură 
- copie paşaport 
- copie după dovada stabilirii reşedinţei în România (permis de sedere temporara, etc.) 
- copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui prin căsătorie) 
- copie legalizată după diploma de arhitect  
- copie după diploma de arhitect echivalată sau recunoscută de Ordinul Arhitecţilor din România 
(pentru cei cu diploma obţinută în străinătate)  
- dovada de onorabilitate (un document emis de autoritatea competentă din statul de provenienţă; acest 
document trebuie să fie prezentat la cel mult trei luni de la data eliberării sale de către autoritatea 
competentă din statul de provenienţă)  
- cazier judiciar 
- curriculum vitae succint (1-2 pagini) 
- lista lucrărilor elaborate (titlul, fazele, anul, calitatea, tipul lucrării – ofertă, concurs, licitaţie,   
  lucrare realizată/nerealizată ş.a.) 
 
Pentru dobândirea dreptului de semnătură, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, 
cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European sau cetăţenii elveţieni vor prezenta un 
certificat emis de autoritatea competentă din statul de provenienţă, care atestă efectuarea unei 
perioade corespunzătoare de stagiu sau experienţă profesională adecvată cu o durată echivalentă 
stagiului în statul respectiv şi care conferă acestora aceleaşi drepturi ca şi cetăţenilor români care 
au efectuat stagiul. (art. 11, alin. 5. Legea 184/2001 republicată) 
 
 
e. cetăţenii altor state în afara statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic 
European şi ai Confederaţiei Helvetice. 
 
Condiţiile în care arhitecţii cetăţeni ai altor state în afara celor la care se face referire la art. 5 
(Legea 184/2001 republicată) pot dobândi drept de semnătură în România şi pot cere înscrierea în 
Tabloul Naţional al Arhitecţilor vor fi stabilite, în condiţii de reciprocitate, prin convenţii încheiate 
de statul român cu statele respective. (art. 12, Legea 184/2001 republicată) 
 
 
II. PORTOFOLIILE DE LUCRĂRI 
 

Portofoliul de lucrări în vederea dobândirii dreptului de semnătură va fi prezentat sub forma 
unei mape-caiet format A 4 sau A 3, pe suport hârtie, va conţine un număr minim de 3 lucrări constând 
din extrase în fazele PT respectiv PAC, prezentate pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Pentru 
fiecare lucrare se vor prezenta în principal planşele de bază – planuri de încadrare în zonă, planuri de 
situaţie, planuri clădiri, secţiuni, faţade şi în secundar/opţional detalii şi fotografii.  

Portofoliile de lucrări vor fi întocmite potrivit regulilor specifice proiectării de arhitectură şi a 
legislaţiei în vigoare. Planşele principale şi detaliile vor fi semnate în original în cartuş la rubrica 
„întocmitor” sau „proiectat” şi vor avea aplicată ştampila firmei de proiectare. Pentru stagiari este 
obligatorie, pe lângă semnătura lor ca întocmitori, semnătura arhitectului îndrumător în original, parafa 
acestuia de arhitect cu drept de semnătură şi ştampila firmei de arhitectură.    

Portofoliul de lucrări rămâne în arhiva Comisiei Naţionale de Atestare a OAR pe o perioadă de 
6 luni. După expirarea acestei perioade, timp de 2 luni, autorii au posibilitatea sa se prezinte la sediul 
OAR pentru ridicarea lor. Daca portofoliile nu se ridica in aceste 2 luni ele se claseaza.   
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NOTĂ: Solicitanţii îşi asumă integral răspunderea asupra declarării legalităţii 
documentelor conţinute în dosarul individual precum şi a lucrărilor din portofoliul 
prezentat, orice neconformitate intrând sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal. 
 
III. INTERVIUL 
Este obligatoriu pentru toate categoriile de solicitanţi. 
 
IV. CALENDARUL SESIUNII DE ACORDARE A DREPTULUI DE 
SEMNĂTURĂ 
 

• 18.05.2007 – Până la această dată solicitanţii vor depune, la sediul filialei din care fac 
parte, dosarele cu acte individuale. 

• 28.05.2007 – Până la această dată filiala teritorială va elibera dovada de efectuare a 
stagiului, precum şi Fişa C (Fişa de evaluare a îndrumării profesionale). 

• 06.06.2007 – Până la această dată filialele vor depune, sau trimite prin poştă sau prin 
curier, la sediul central OAR, din Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, sector 
1,(lângă cinema Patria) dosarele individuale complete ale solicitanţilor. 

• 11.06-12.06.2007 – Verificarea dosarelor de către CNADS.   
• 15.06-16.06.2007 – Desfăşurarea sesiunii de acordare a dreptului de semnătură.  
• 19.06.2007 – Anunţarea rezultatelor.      

 
V. DISPOZIŢII FINALE 

• Comisia de acordare a dreptului de semnătură va fi formată din 5 membri. Ea poate avea 1-4 
invitaţi fără drept de vot. Evaluarea finală se face prin acordarea/neacordarea dreptului de 
semnătură în baza votului individual al membrilor comisiei de evaluare. 

• Fiecare solicitant se va prezenta la interviu conform programării făcute şi va avea asupra sa 
actul de identitate şi portofoliul de lucrări. 

• Taxa de participare la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură este de 200 RON şi se va 
achita la secretariatul OAR, în ziua susţinerii interviului. 

 
 
 
Arh. Gheorghe Liviu Şeptilici, Preşedinte     Avizat juridic 
Comisia Naţională de Acordare a Dreptului de Semnătură   Avocat Serghei Perju 
 
 
 
 


