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ANEXA 1 

Instrucțiuni de utilizare SIOAR pentru înscrierea la sesiunea 

de acordare a dreptului de semnătură 

 
 Instrucțiunile de utilizare a SIOAR sunt accesibile în meniul 

Ajutor/Manuale, 
 Filiala OAR poate executa toate operațiunile din SIOAR în numele 

solicitantului. 

Înscrierea la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură se 
realizează astfel: 

I. Pentru membrul stagiar:  

Pentru a completa și trimite spre aprobare Cererea de participare 
sesiunea de acordare a dreptului de semnătură este necesară 
anexarea la aceasta a Dovezii de efectuare a stagiului1, care se 
obține pe baza Certificatului de stagiu2. 

*Stagiarii care nu sunt înscriși în OAR, trebuie să îndeplinească și această 

condiție înainte de a participa la sesiunea de acordare a dreptului de 

semnătură. 

Procedură: 

1. Certificatului de stagiu (vezi Manual de utilizare/Pagina mea/Membru 
pag 25-31) se introduce astfel: 

- Formularul online se regăsește în secțiunea Certificate de stagiu, 
- Se completează câmpurile specificate în formular de către filiala sau 

îndrumător pe baza Convenției de stagiu încheiate între stagiar și 
îndrumător, la începutul perioadei de stagiu,  

- Câmpurile obligatorii pe care le conține certificatul de stagiu sunt: 
compania angajatoare,  îndrumătorul, contractul individual de 
muncă al stagiarul (stagiarul și îndrumătorul trebuie să aibă aceeași 

                                                      
1 Documentul eliberat de către Filială prin SIOAR care atestă parcurgerea integrală și conformă a 
perioadei minime de stagiu, pe baza certificatului/certificatelor înregistrate 
2 Documentul completat de către îndrumător pentru a face dovada îndrumării 
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 companie angajatoare), data la care s-a sfârșit stagiul (aceasta va 

fi validată de filială), 
- Perioada de stagiu se poate efectua și fragmentat, dacă durata 

înglobează 2 ani (în acest caz în SIOAR se vor încarcă unul sau mai 
multe certificate de stagiu, care rămân vizibile în istoric pe pagina 
stagiarului cât și pe cea a îndrumătorului), 

- Certificatul de stagiu completat integral și validat de filială poate fi 
descărcat și în format PDF. 

 
2. Dovada de efectuare a stagiului (vezi Manual de utilizare/Cereri 

OAR/Dovada de efectuare a stagiului) se obține astfel: 
- Se completează Cererea online de solicitare a dovezii de către stagiar 

sau filială, în numele acestuia, pentru sesiunea de acordare a dreptului 
de semnătură la care stagiarul dorește să participe. 

- Alături de cererea online se vor anexa (încărca), în formă scanată, 
documentele obligatorii: CV, recomandare, Certificat de cazier 
judiciar. 

- Cererea online, documentele obligatorii și certificatul de stagiu (vezi 
pct. 1) vor fi verificate și validate de către filială, rezultând astfel 
dovada de efectuare a stagiului. 

- Cererea prin care se solicită dovada de efectuare a stagiului și dovada 
de efectuare a stagiului se pot descărca în format PDF; 
 

3. Cererea de participare sesiune de acordare a dreptului de semnătură 
(vezi Manual de utilizare/Cereri OAR/Participare sesiune de acordare 
drept de semnătură)  

- Se vor completa câmpurile cererii de participare și se va anexa dovada 
de stagiu obținută conf. pct. 2, 

-   Cererea va fi verificată și aprobată de OAR Național, 
- După aprobare, stagiarul trebuie să efectueze plata pentru susținerea 

interviului (se poate achita online, cu cardul, cu OP în contul OAR 
Național sau cash la sediul OAR) 

- Cererea de participare poate fi descărcată și în format pdf. 
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II. Pentru alți solicitanți ( ex: membrii care trec de la c.arh la arh cu 
drept de semnătură, membrii fără drept de semnătură (c.arh si arh) 
care trec la membrii cu drept de semnătură): 

Documente necesare: 

- Cererea de participare sesiune de acordare a dreptului de semnătură 

*Nemembrii OAR trebuie să se înscrie în Ordin după dobândirea dreptului de 

semnătură pentru a putea  obține dovada de luare in evidenta a proiectelor 

de arhitectură. 

Procedură: 

Cererea de participare sesiune de acordare a dreptului de semnătură 
(vezi Manual de utilizare/Cereri OAR/Participare sesiune de acordare 
drept de semnătură).  

- Se vor completa câmpurile cererii de participare, 
- Cererea va fi verificată și aprobată de OAR Național, 
- După aprobare, solicitantul trebuie să efectueze plata pentru 

susținerea interviului (se poate achita online cu cardul, cu OP in contul 
OAR Național sau cash la sediul OAR) 

 

Persoana de contact pentru suport este dl. Dragos Cercel, e-mail: 
dragos.cercel@oar.archi, mobil: 0728872132 

 


