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I. Preambul 
Conținutul prezentului document este compus din sesizări/sugestii/întrebări 
colectate premergător, în timpul și după încheierea întâlnirii din data de 12 mai 
între responsabilii de stagiu ai filialelor și secretariatele filialelor OAR, precum și 
prin intermediul e-mail-ului OAR, după intrarea în vigoare a noilor norme 
privitoare la stagiu și interviul de acordare a dreptului de semnătură. 
 
O parte dintre subiecte au necesitat clarificări de interpretare a normelor în vederea 
aplicării unitare la nivelul tuturor filialelor, în timp ce alte presupun revizuiri sau 
actualizări ale normelor existente, precum și dezvoltări ulterioare ale SIOAR. 
 
În continuare, pentru o mai ușoară citire a documentului, am considerat oportună 
marcarea subiectelor care vor intra în atenția și analiza grupurilor de lucru 
competente (galben) și a celor care presupun dezvoltări ale SIOAR (albastru), 
precum și o ușoară reformulare a sesizărilor/sugestilor/întrebărilor acolo unde 
acestea nu erau suficient de concise. 
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II. Interpretări ale normelor în vigoare 
1. Stagiari 
 

1. Întrebare/sesizare/sugestie:  
În practica curentă, se constată faptul că, după încheierea duratei minime a stagiului 
profesional și înscrierea automată a arhitectului stagiar în secțiunea „arhitect fără drept 
de semnătură”, dacă nu a solicitat prelungirea perioadei de stagiu, persoana în cauză 
poate avea acest statut o perioadă indefinită de timp.  
 
Se poate stabili ce înseamnă această perioadă? Cum o gestionează filialele? 
 
Răspuns OAR: 
În limitele ROF-ului curent, această perioadă nu poate și nu trebuie să fie limitată. Se va 
analiza în cadrul GL Stagiu dacă este necesară o completare a normelor pentru a 
reglementa ce se întâmplă în situația în care arhitectul fără drept de semnătură, care și-
a încheiat stagiul cu mult timp în urmă, se prezintă la interviu. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 4. Obiectivul și durata stagiului (7) La încheierea duratei minime a stagiului 
profesional, arhitectul stagiar este înscris automat în secțiunea „arhitect fără drept de 
semnătură”, dacă nu a solicitat prelungirea duratei de stagiu. 
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2. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Arhitectul stagiar trebuie să se poată angaja cu jumătate de normă în două firme 
diferite, având îndrumător în fiecare, pentru a putea finaliza stagiul în 24 de luni și nu 
mai mult. 
 
Răspuns OAR: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură nu prevăd în mod expres faptul că arhitecții stagiari nu pot semna două 
convenții de stagiu în același timp, prin urmare aceștia se pot angaja cu jumătate de 
normă în două firme diferite și pot avea doi îndrumători diferiți concomitent, cu 
condiția respectării tuturor prevederilor impuse de norme. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 4. Obiectivul și durata stagiului (3) Durata minimă a stagiului profesional este de 
24 (douăzeci și patru) de luni, activitate cu normă întreagă.  
 
Art. 5. Efectuarea stagiului (4) Stagiul este o activitate cu normă întreagă, respectiv de 
40 de ore pe săptămână. În cazul efectuării stagiului ca normă fracționată, conform 
legii, durata stagiului crește prin multiplicare cu factorul corespunzător.  
 
Art. 13. Convenția de stagiu (1) În vederea efectuării stagiului, arhitectul va încheia cu 
îndrumătorul de stagiu o convenție de stagiu (Anexa nr.4), în trei exemplare, câte unul 
pentru fiecare semnatar și unul pentru filiala Ordinului în cadrul căreia se efectuează 
stagiu. 
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3. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Noua metodologie nu mai prevede lungimea pauzei care poate fi cerută între modulele 
de stagiu. Există posibilitatea prelungirii cu câte 3 luni, dar de câte ori? 
 
Răspuns OAR: 
Conform Normelor metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea 
dreptului de semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, 
modificate prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019, nu există limitări în ceea ce privește 
numărul de cereri pe care un stagiar le poate înainta pentru prelungirea perioadei de 
stagiu. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 4. Obiectivul şi durata stagiului 
(3) Durata minimă a stagiului profesional este de 24 (douăzeci și patru) de luni, 
activitate cu normă întreagă. 
(4) Stagiul este raportat în module de minimum șase luni. 
(5) Compunerea unui modul din intervale de stagiu mai scurte poate fi aprobată de 
responsabilul de stagiu, păstrând obligativitatea raportării activității desfășurate pe 
parcursul a câte șase luni cumulate, deodată. 
(6) Durata stagiului poate fi prelungită la cererea arhitectului stagiar, cu câte 3 luni, în 
cazul în care acesta nu a acoperit Misiunile Arhitectului și/ sau nu a atins nivelul de 
dezvoltare a competențelor ce caracterizează și structurează practica profesională 
independentă în decursul a 24 luni sau în cazul în care arhitectul stagiar dorește să își 
extindă experiența într-unul din domeniile de competență prevăzute la ART. 1. 
(7) La încheierea duratei minime a stagiului profesional, arhitectul stagiar este înscris 
automat în secțiunea „arhitect fără drept de semnătură”, dacă nu a solicitat prelungirea 
duratei de stagiu. 
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4. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Noua metodologie prevede trecerea automată a stagiarului de la secțiunea 3 (arhitect 
stagiar)  la secțiunea 5 (arhitect fără drept de semnătură), la finalul perioadei de stagiu. 
Acest lucru ar presupune plata cotizației de 200 lei la începutul anului și trecerea la o 
cotizație de 100 lei (echivalentul secțiunii 5) cam pe la jumătatea anului, dacă atunci s-
ar încheia stagiul. Cum procedează filiala în acest caz? Chem membrul și-i înapoiez 100 
lei? Dar oare dacă primește dreptul de semnătură în cursul aceluiași an, ulterior trecerii 
la secțiunea 5, vine din nou la secretariat și cu acea 100 lei deja înapoiată și încă cu 
diferența de cotizație? 
 
Răspuns OAR: 
La trecerea în secțiunea 5, nu se restituie cei 100 de lei, indiferent de momentul din an 
la care se face schimbarea de secțiune. La trecerea în secțiunea aferentă celor cu drept 
de semnătură, indiferent din ce categorie se face trecerea, se achită diferența. 
Algoritmul de calcul este stabilit în sistemul informatic OAR (SIOAR). 
 
Grupul de lucru Financiar are în vedere o migrare spre zona de taxare lunară, care să 
facă posibilă calibrarea corectă în cazul schimbării secțiunilor în timpul anului, în 
avantajul ambelor părți (filială OAR și membru). 
 
Cadrul legal: 
Hot. de Consiliu național nr. 623 din 2 martie 2006 referitor la cuantumul cotizației pe 
care urmează să o plătească arhitecții și conductorii arhitecți care dobândesc dreptul de 
semnătură 
 
Hot. de Consiliu național nr. 1884 din 29.10.2007 privind prelungirea termenului de 
valabilitate al Hot. de Consiliu Național nr. 623 din 2 martie 2006 
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5. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Nu este clară posibilitatea corelării stagiului unui stagiar care se angajează la o firmă cu 
alt obiect de activitate decât 7111 (permis în acest moment de către Metodologia de 
stagiu la art. 5, alin. 1 precum și de Art. 9), cu toate că ROF prevede ca acesta să-și 
desfășoare activitatea la o societate comercială de proiectare de arhitectură (art. 73, 
alin. 1 din ROF), cu faptul că arhitectul îndrumător nu poate fi înregistrat decât la o 
firmă cu cod CAEN 7111 (art. 83, alin. 5 din ROF). 
 
Răspuns OAR: 
Dispozițiile articolelor 5 și 9 din Normele de stagiu prevăd posibilitatea efectuării 
stagiului în cadrul unor societăți care nu au ca obiect principal de activitate proiectarea 
de arhitectură, deci în unul dintre cele 3 domenii conexe enumerate. 
 
De asemenea, Legea nr. 184/2001 nu reglementează explicit codul CAEN principal sau 
secundar al societății în care își desfășoară activitatea un arhitect. Astfel, precizăm că, 
deși dispozițiile ROF-ului prevăd în mod expres domeniul proiectării de arhitectură, 
acesta doar completează dispozițiile Legii nr. 184/2001, iar cele două trebuie să fie 
interpretate în mod unitar. Prin urmare, având în vedere faptul că prevederile ROF-ului 
trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit prin Legea nr. 184/2001, acestea nu trebuie 
să conțină soluții care să contravină prevederilor Legii nr. 184/2001.  
 
OAR a solicitat opinia avizată a Grupului de lucru Legislație și s-a apreciat că ar fi 
oportună o revizuire a prevederilor art. 18 din Lege nr.184/2001. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 5. Efectuarea stagiului 
(1) Pe toată perioada stagiului, arhitectul stagiar își va desfășura activitatea profesională 
ca salariat în cadrul biroului de arhitectură sau al societății comerciale având ca 
activitate principală sau secundară proiectarea de arhitectură, în care își desfășoară 
activitatea, ca titular, asociat, administrator sau angajat, îndrumătorul său de stagiu. 
Art. 9. Stagiul în domenii de specialitate sau conexe 
1) Arhitectul stagiar va fi responsabil pentru parcurgerea tuturor Misiunilor Arhitectului, 
putând desfășura, pe lângă activități în domeniul proiectării de arhitectură și activități 
într-unul din următoarele domenii de specialitate sau conexe: 
a)  urbanism și/sau peisagistică – domeniu de specialitate în cadrul căruia exercitarea 
profesiei în mod autonom și responsabil necesită o atestare profesională suplimentară 
diplomei de studii; 
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b)  conservarea patrimoniului cultural (în birouri/ateliere de restaurare) – domeniu de 
specialitate în cadrul căruia exercitarea profesiei în mod autonom și responsabil 
necesită o atestare profesională suplimentară diplomei de studii; 
c)  inginerie civilă – domeniu conex în cadrul căruia exercitarea profesiei în mod 
autonom și responsabil necesită obținerea unei diplome de studii superioare specifice. 
 
ROF, Art. 73 Stagiul 
(1) În vederea dobândirii dreptului de semnătură, arhitectul, conform prevederilor 
Directivei, își desfășoară activitatea profesională ca stagiar, pe o perioadă de minimum 
2 ani, la un birou de arhitectură sau la o societate comercială de proiectare de 
arhitectură. 
Art. 83: Dispoziții generale 
(5) Societățile, constituite conform legii, cu obiect principal de activitate proiectarea de 
arhitectură, care nu au în cadrul personalului un arhitect cu drept de semnătură și care 
desfășoară și activități de proiectare în arhitectură, au obligația ca, pentru întocmirea 
proiectelor de arhitectură supuse autorizării, să încheie contracte cu birouri sau 
societăți comerciale de proiectare, pentru a beneficia de serviciile unui arhitect cu drept 
de semnătură. 
 
Legea nr. 184 / 2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect 
Art. 14 
(1) În vederea dobândirii dreptului de semnătură, arhitectul, conform prevederilor 
Directivei, îşi desfăşoară activitatea profesională ca stagiar pe o perioadă de minimum 2 
ani, la un birou de arhitectură sau la o societate de proiectare, sub îndrumarea unui 
arhitect cu drept de semnătură. 
Art. 18 
(1) Dreptul de semnătură se poate exercita în cadrul birourilor individuale, birourilor 
asociate, societăţilor de proiectare sau altor forme de asociere constituite conform 
legii.  
(2) Indiferent de formele de exercitare a profesiei precizate la alin. (1), arhitecţii cu 
drept de semnătură pot dobândi calitatea de proiectant general.  
(3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, arhitecţii cu drept de semnătură 
pot angaja salariaţi.  
(4) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), care nu au în cadrul personalului un 
arhitect cu drept de semnătură şi care desfăşoară activităţi de proiectare, au obligaţia 
ca, pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism şi a proiectelor de arhitectură 
supuse aprobării sau autorizării, să folosească pe baze contractuale serviciile unui 
arhitect cu drept de semnătură. 
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6. Întrebare/sesizare/sugestie:  
În urma efectuării unei perioade de stagiu începute pe vechea metodologie, se dorește 
aprobarea continuării efectuării stagiului într-o firmă care desfășoară activități de 
inginerie și consultanță tehnică (cod CAEN – 7112). Este acest lucru posibil, dat fiind că 
noile norme de stagiu permit acest lucru? 
 
Răspuns OAR: 
În cazul în care stagiul nu este finalizat la intrarea în vigoare a noilor Norme 
metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură 
aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, prin modificările aduse 
normelor prin Hotărârea Consiliului național nr. 459 din 18.03.2019 pentru completarea 
dispozițiilor tranzitorii, acesta poate fi continuat în cadrul birourilor de arhitectură sau 
în cadrul societăților comerciale având ca activitate principală sau secundară 
proiectarea de arhitectură, în care își desfășoară activitatea ca titular, asociat, 
administrator sau angajat, îndrumătorul său de stagiu și în domenii de specialitate sau 
conexe. 
 
În concluzie, pentru ca stagiarul să își poată continua stagiul în cadrul acestei firme, 
firma de inginerie și consultanță tehnică trebuie să aibă ca activitate secundară 
proiectarea de arhitectură (cod CAEN - 7111), iar printre angajați să se numere un 
arhitect cu drept de semnătură, având dreptul, conform normelor în vigoare, de a 
îndruma stagiari. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 9. Stagiul în domenii de specialitate sau conexe  
(1) Arhitectul stagiar va fi responsabil pentru parcurgerea tuturor Misiunilor 
Arhitectului, putând desfășura, pe lângă activități în domeniul proiectării de arhitectură 
și activități într-unul din următoarele domenii de specialitate sau conexe:  
a)  urbanism și/sau peisagistică – domeniu de specialitate în cadrul căruia exercitarea 
profesiei în mod autonom și responsabil necesită o atestare profesională suplimentară 
diplomei de studii;  
b)  conservarea patrimoniului cultural (în birouri/ateliere de restaurare) – domeniu de 
specialitate în cadrul căruia exercitarea profesiei în mod autonom și responsabil 
necesită o atestare profesională suplimentară diplomei de studii;  
c)  inginerie civilă – domeniu conex în cadrul căruia exercitarea profesiei în mod 
autonom și responsabil necesită obținerea unei diplome de studii superioare specifice.  
(2) Efectuarea parțială a stagiului în domeniile conexe prevăzute la alin. (1) se va realiza 
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cu acordul prealabil al responsabilului de stagiu și în condițiile Legii nr. 184/2001, 
republicată.  
(3) Durata totală a stagiului efectuat în domenii de specialitate sau conexe nu poate 
depăși 12 (douăsprezece) luni.  
(4) În vederea obținerii dreptului de semnătură, arhitectul stagiar care a efectuat parțial 
stagiul în domenii conexe va trebui să efectueze echivalentul până la totalul minim de 
24 (douăzeci și patru) de luni, în condițiile generale de stagiu, respectiv în domeniul 
proiectării de arhitectură. 
 
Art. 23. Dispoziții tranzitorii 
(1) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică stagiilor începute după data 
intrării în vigoare a acestora.  
(2) Stagiile începute anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice vor fi 
guvernate de prevederile legale în vigoare la data începerii acestora, respectiv a 
înregistrării primului contract individual de muncă și a convenției de stagiu, de către 
Ordin.  
(3) Stagiile prevăzute la art. 23 alin. (2), nefinalizate la data intrării în vigoare a 
prezentelor norme metodologice, pot fi continuate în cadrul birourilor de arhitectură 
sau în cadrul societăților comerciale având ca activitate principală sau secundară 
proiectarea de arhitectură, în care își desfășoară activitatea ca titular, asociat, 
administrator sau angajat, îndrumătorul său de stagiu. 
(5) Stagiile prevăzute la art. 23 alin. (2), nefinalizate la data intrării în vigoare a 
prezentelor norme metodologice, pot fi continuate în domenii de specialitate sau 
conexe. 
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7. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Se poate ca o filială către care se solicită detașarea unui stagiar să refuze detașarea din 
cauza faptul că la filiala respectivă există deja foarte mulți stagiari și nu există suficienți 
responsabili de stagiu care să se ocupe de ei? 
 
Răspuns OAR: 
Conform normelor în vigoare nu sunt reglementate condițiile în care o filială poate 
refuza o cerere de detașare a unui stagiar formulată de o altă filială. Se va analiza 
situația și se va produce în grupul de lucru competent un document prin care sunt 
explicitate motivele pentru care o filială poate refuză detașarea unui stagiar pe 
perioada stagiului. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 3. Localizarea stagiului 
(1) Arhitectul stagiar își poate efectua stagiul atât în aria geografică de acoperire a 
filialei de domiciliu (filiala de apartenență) cât și în afara acesteia.  
(2) În cazul efectuării stagiului în altă arie geografică decât cea a filialei de apartenență, 
pentru a facilita participarea arhitectului stagiar la conferințele de stagiu și la serviciile 
de asistare și raportare a stagiului, acesta poate solicita detașarea la filiala-gazdă, pe 
teritoriul căreia își efectuează stagiul. 
(3) Desfășurarea stagiului în condițiile prevăzute de alin. (2) necesită două niveluri de 
gestiune din partea filialelor teritoriale ale Ordinului:  
a) componenta administrativă va fi gestionată la filiala în cadrul căreia este înscris (pe 
raza căreia domiciliază) – înscriere, plata cotizației, alte acțiuni administrative;  
b) componenta de monitorizare și raportare pe parcurs a stagiului, va fi gestionată de 
filiala-gazdă, respectiv cea la care arhitectul stagiar a solicitat detașarea și în care acesta 
își desfășoară activitatea, alături de îndrumătorul său. 
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8. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Ce se întâmplă cu cotizația stagiarilor detașați din alte filiale? Aceasta ar trebui să fie 
plătită/transferată filialei la care stagiarii își fac detașarea, pentru a acoperi cheltuielile 
suportate de filiala de detașare în ceea ce privește munca suplimentară depusă de 
responsabilul de stagiu. 
 
Răspuns OAR: 
Conform normelor în vigoare, în urma detașării componenta administrativă a stagiului 
cade în sarcina filialei pe raza căreia stagiarul domiciliază (înscriere, plata cotizației, alte 
acțiuni administrative), iar componenta de monitorizare și raportare pe parcurs a 
stagiului va fi gestionată de filiala-gazdă, respectiv cea la care arhitectul stagiar a 
solicitat detașarea și în care acesta își desfășoară activitatea alături de îndrumătorul 
său. Se va analiza în grupul de lucru competent oportunitatea transferului cotizației 
stagiarului la filiala-gazdă și ce ar presupune modificarea în ROF. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 3. Localizarea stagiului 
(1) Arhitectul stagiar își poate efectua stagiul atât în aria geografică de acoperire a 
filialei de domiciliu (filiala de apartenență) cât și în afara acesteia.  
(2) În cazul efectuării stagiului în altă arie geografică decât cea a filialei de apartenență, 
pentru a facilita participarea arhitectului stagiar la conferințele de stagiu și la serviciile 
de asistare și raportare a stagiului, acesta poate solicita detașarea la filiala-gazdă, pe 
teritoriul căreia își efectuează stagiul. 
(3) Desfășurarea stagiului în condițiile prevăzute de alin. (2) necesită două niveluri de 
gestiune din partea filialelor teritoriale ale Ordinului:  
a) componenta administrativă va fi gestionată la filiala în cadrul căreia este înscris (pe 
raza căreia domiciliază) – înscriere, plata cotizației, alte acțiuni administrative;  
b) componenta de monitorizare și raportare pe parcurs a stagiului, va fi gestionată de 
filiala-gazdă, respectiv cea la care arhitectul stagiar a solicitat detașarea și în care acesta 
își desfășoară activitatea, alături de îndrumătorul său. 
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9. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Pe vechea Metodologie stagiul poate aveam module de 6 luni cu pauze de max.1 an 
între module, ceea ce rezultă că poate fi lungit la maxim 5 ani. Există stagiari care sunt 
înscriși ca stagiari de mai bine de 5 ani. De fapt au abandonat stagiul, dar rămân așa 
pentru cotizație. E de verificat statistic pentru toată țara situația asta și de făcut o 
hotărâre (dacă se poate) prin care să fie automat trecuți la arhitecți fără drept de 
semnătură sau invitați să se retragă din OAR.  
 
Răspuns OAR: 
Vom extrage din SIOAR statistica stagiarilor înscriși în baza Normelor metodologice 
privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură aprobate prin 
Hot. Consiliului național nr. 746 din 11.05.2009 și vom reveni cu clarificări.  
Recomandăm ca secretariatele filialelor să contacteze persoanele respective și să le 
comunice faptul că pot depune o cerere în vederea radierii conform ROF. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 746 din 11.05.2009. Prevederile 
lor se aplică stagiilor începute anterior intrării în vigoare a noilor norme metodologice 
aprobate în 26.03.2018. 
ART. 6 
(1) Se recomandă ca stagiul să se efectueze integral şi continuu sub indrumarea 
aceluiasi arhitect şi la acelaşi loc de muncă. În caz că acest deziderat nu poate fi realizat 
din motive obiective se admite executarea fragmentată a stagiului la mai multe 
societăţi/birouri de arhitectură, eventual sub conducerea altor arhitecţi îndrumători, cu 
condiţia ca nici una din etapele fragmentate ale stagiului să nu fie mai mică de 6 luni, iar 
discontinuitatea în timp între etape să nu depăşească 1 an; pentru fiecare loc nou de 
stagiu şi pentru fiecare nou îndrumător se vor prezenta contracte individuale de muncă 
şi respectiv convenţii de stagiu.  
 
ROF, Art. 59: Radierea administrativă din Tabloul naţional al arhitecţilor  
(1) În aplicarea legii, consiliul de conducere teritorial va dispune radierea din tablou a 
arhitecţilor care nu mai îndeplinesc condiţiile de înscriere cerute de lege sau în caz de 
deces. Această măsură nu este o sancţiune, ci reprezintă o operaţiune administrativă.  
(2) Consiliul teritorial poate dispune radierea din tablou la cererea arhitectului care 
înţelege să renunţe, în scris, la exerciţiul profesiei sau în situaţia prevăzută la art. 42 din 
Lege.  
(3) Radierea din tabloul unei filiale se va dispune ca urmare a transferului arhitectului 
într-o altă filială; în acest caz, arhitectul va fi înscris în tabloul filialei unde se transferă şi 
se vor opera modificările corespunzătoare în Tabloul naţional al arhitecţilor.(4) Decizia 
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privind radierea va fi semnată de preşedintele filialei şi îşi produce efectele de la data 
comunicării.  
(5) Numerele radiate vor fi specificate ca atare în partea finală a tablourilor teritoriale 
ale arhitecţilor. 

 
10. Întrebare/sesizare/sugestie:  

Cum îi afectează pe stagiari intrarea în șomaj tehnic, în contextul în care nici nu au 
reușit să completeze în cadrul firmei respective niciun semestru de stagiu? 
 
Răspuns OAR: 
În situația aplicării de către angajator a măsurii privind șomajul tehnic, perioada de 
stagiu va fi suspendată, în mod corespunzător, cu perioada suspendării contractului de 
muncă dintre arhitectul stagiar și îndrumătorul de stagiu, urmând a fi recalculată din 
momentul încetării șomajului tehnic, iar situația trebuie să raportată la filiala de care 
aparține stagiarul.  
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 1. Stagiu. Definiţie şi scop 
(3) Stagiul se desfășoară sub îndrumarea și supravegherea unui arhitect cu drept de 
semnătură, cu practică profesională în domeniu de minimum 5 ani, ales de arhitectul 
stagiar, denumit în continuare îndrumător de stagiu.  
(5) Pe parcursul stagiului, arhitectul stagiar va trebui să practice Misiunile Arhitectului 
pentru a fi în măsură să-și asume personal și independent responsabilitatea 
profesională și să ofere un nivel cât mai înalt de calitate a serviciilor de arhitectură. 
Art. 6. Modificarea desfăşurării stagiului 
(2) Orice modificare în ceea ce privește condițiile de desfășurare a stagiului trebuie 
anunțată de către arhitectul stagiar la filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se 
efectuează stagiul, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile. 
Art. 7. Suspendarea stagiului 
(1) Stagiul poate fi suspendat la cererea arhitectului stagiar sau ca urmare a 
suspendării contractului individual de muncă al acestuia, conform prevederilor Codului 
Muncii.  
 
LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată - Codul muncii 
Șomajul tehnic reprezintă o măsură pe care angajatorul o poate dispune atunci când 
traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, tehnologic sau structural 
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și decide să reducă și/sau întrerupă temporar activitatea. În acest sens, conform art. 
52 alin. (1) lit. c), angajatorul poate suspenda contractul individual de muncă în cazul 
întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, 
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Așadar, pe perioada 
șomajului tehnic, contractul individual de muncă se suspendă din inițiativa 
angajatorului. În perioada șomajului tehnic angajatorul nu poate solicita angajatului să 
presteze muncă. Angajatul se poate întoarce la programul de lucru doar dacă 
angajatorul dispune reînceperea activității, ocazie cu care încetează măsura 
suspendării unilaterale a contractului individual de muncă. 

 
11. Întrebare/sesizare/sugestie:  

Conform metodologiei de stagiu în vigoare, este obligatorie participarea arhitectului 
stagiar la cel puțin o conferință organizată de OAR. Pentru stagiarii a căror loc de 
muncă este în afara României, aceste conferințe pot fi echivalate cu participări la 
conferințe organizate de instituțiile care au un rol în reglementarea profesiei de 
arhitect la nivel internațional, ex. RIBA? 
 
Răspuns OAR: 
În cazul acesta, în care stagiul se efectuează integral în afara țării și în contextul în care 
conferințele de stagiu OAR nu sunt încă transmise online, participarea la conferințele 
organizate de instituțiile din țara în care se realizează stagiul poate fi validată de către 
responsabilul de stagiu, care va verifica semestrial raportul de stagiu și celelalte 
documente cerute prin noua metodologie. Conform normelor în vigoare, responsabilul 
de stagiu poate solicita clarificări și poate formula recomandări de îmbunătățire a 
activității desfășurate de arhitectul stagiar, prin urmare responsabilul de stagiu va 
putea face recomandări cu privire la echivalarea conferințelor de la distanță. 
Recomandăm ca persoanele aflate în astfel de situații să se adreseze responsabilului 
de stagiu din filiala de domiciliu. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 18. Monitorizarea şi validarea stagiului 
(1) Responsabilul de stagiu validează rapoartele intermediare depuse de arhitectul 
stagiar precum și documentele obligatorii prevăzute de prezentele norme 
metodologice, depuse la filială, în termen de 30 zile de la primire. 
(2) În urma evaluării rapoartelor intermediare şi a documentelor depuse de arhitectul 
stagiar, responsabilul de stagiu poate solicita clarificări şi poate formula recomandări 
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de îmbunătăţire a activităţii desfăşurate de arhitectul stagiar, pentru a facilita 
dobândirea tuturor competenţelor care caracterizează şi structurează practica 
profesională independentă.  
 
Art. 19. Modalităţi de evaluare a stagiarilor 
(1) Pe perioada stagiului, evaluarea arhitectului stagiar se desfășoară la nivelul filialei 
în care se desfășoară stagiul, de către responsabilul de stagiu al filialei, în urma analizei 
următoarelor documente: 
c) participarea arhitectului stagiar la conferințele de stagiu și cele de formare continuă 
organizate de Ordin. 
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II. Interpretări ale normelor în vigoare 
2. Îndrumători 

12. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Arhitecții cu sancțiuni disciplinare nu trebuie să aibă dreptul de a fi îndrumători. 
 
Răspuns OAR: 
Conform normelor în vigoare, arhitectul îndrumător este un arhitect cu drept de 
semnătură, cu practică profesională în domeniu de minimum 5 ani, care își desfășoară 
activitatea profesională ca titular, asociat, administrator sau angajat în cadrul biroului 
de arhitectură sau al societății comerciale având ca activitate principală sau secundară 
proiectarea de arhitectură în care își desfășoară activitatea ca salariat și arhitectul 
stagiar și care nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 7, 5 sau 3 ani (în funcție de 
natura și gravitatea faptelor care au cauzat aplicarea unei sancțiuni). În cazul aplicării 
unei sancțiuni disciplinare în timpul desfășurării stagiului, convenția de stagiu 
încetează cu aceeași dată iar arhitectul stagiar va semna o convenție cu un alt arhitect 
îndrumător. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 1. Stagiu. Definiţie şi scop 
(3) Stagiul se desfășoară sub îndrumarea și supravegherea unui arhitect cu drept de 
semnătură, cu practică profesională în domeniu de minimum 5 ani, ales de arhitectul 
stagiar, denumit în continuare îndrumător de stagiu. 
 
Art. 5. Efectuarea stagiului 
(1) Pe toată perioada stagiului, arhitectul stagiar își va desfășura activitatea 
profesională ca salariat în cadrul biroului de arhitectură sau al societății comerciale 
având ca activitate principală sau secundară proiectarea de arhitectură, în care își 
desfășoară activitatea, ca titular, asociat, administrator sau angajat, îndrumătorul său 
de stagiu. 
 
ROF, Art. 73: Stagiul 
(1) În vederea dobândirii dreptului de semnătură, arhitectul, conform prevederilor 
Directivei, îşi desfăşoară activitatea profesională ca stagiar, pe o perioadă de minimum 
2 ani, la un birou de arhitectură sau la o societate comercială de proiectare de 
arhitectură. 
(2) Stagiul este obligatoriu şi efectiv şi se va desfăşura în baza unui contract individual 
de muncă, sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură, cu practică 
profesională în domeniu de minimum 5 ani. 
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Art. 77: Asigurarea îndrumării profesionale  
(1) Arhitectul care garantează îndrumarea profesională a stagiarului trebuie să aibă 
competenţa profesională cerută de lege şi de prevederile prezentului regulament.  
(2) Arhitectul care a fost sancţionat disciplinar nu poate îndeplini funcţia de 
îndrumător de stagiu, după cum urmează:  
a) pe o perioadă de 3 ani de la aplicarea sancţiunii cu avertisment sau vot de blam;  
b) pe o perioadă de 5 ani de la executarea sancţiunii de suspendare a dreptului de 
semnătură;  
c) pe o perioadă de 7 ani de la executarea sancţiunii de suspendare a calităţii de 
membru al Ordinului. 
(3) Arhitectul îndrumător sancţionat disciplinar pierde această calitate odată cu 
aplicarea sancţiunii, caz în care convenţia de stagiu încetează cu aceeaşi dată, iar 
arhitectul stagiar urmează să încheie o convenţie de stagiu cu un alt arhitect, în 
condiţiile legii. 
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13. Întrebare/sesizare/sugestie:  
De când se consideră cei 5 ani de experiență pentru îndrumătorul de stagiu: de la 
absolvirea facultății sau de la obținerea dreptului de semnătură? 
 
Răspuns OAR: 
Conform normelor în vigoare, perioada minimă de 5 ani de practică profesională în 
domeniu se raportează la experiența profesională în domeniu dobândită în concret de 
un arhitect, deci din momentul încheierii primului contract de muncă și a înscrierii în 
OAR ca arhitect stagiar a arhitectului. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 1. Stagiu. Definiţie şi scop 
(3) Stagiul se desfășoară sub îndrumarea și supravegherea unui arhitect cu drept de 
semnătură, cu practică profesională în domeniu de minimum 5 ani, ales de arhitectul 
stagiar, denumit în continuare îndrumător de stagiu. 
 
Legea nr. 184 / 2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Art. 14 
(1) În vederea dobândirii dreptului de semnătură, arhitectul, conform prevederilor 
Directivei, îşi desfăşoară activitatea profesională ca stagiar pe o perioadă de minimum 
2 ani, la un birou de arhitectură sau la o societate de proiectare, sub 
îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură. 
 
ROF, Art. 73: Stagiul 
(1) În vederea dobândirii dreptului de semnătură, arhitectul, conform prevederilor 
Directivei, îşi desfăşoară activitatea profesională ca stagiar, pe o perioadă de minimum 
2 ani, la un birou de arhitectură sau la o societate comercială de proiectare de 
arhitectură. 
(2) Stagiul este obligatoriu şi efectiv şi se va desfăşura în baza unui contract individual 
de muncă, sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură, cu practică 
profesională în domeniu de minimum 5 ani. 
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14. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Indiferent dacă un arhitect îndrumător are doar 3 stagiari activi, acesta figurează în 
SIOAR cu mai mult de 3, deoarece stagiarii nu și-au încheiat stagiul din punct de vedere 
al înregistrării în SIOAR, deși administrativ acesta este încheiat. 
 
Răspuns OAR: 
În acest caz filiala trebuie să comunice cu stagiarul și îndrumătorul/îndrumătorii 
acestuia pentru obținerea certificatului/certificatelor de stagiu. În caz contrar vom 
considera că stagiarul este încă sub îndrumare. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 16. Îndatoririle îndrumătorului de stagiu 
(4) Îndrumătorul de stagiu poate îndruma cel mult trei stagiari în același timp. 

 
15. Întrebare/sesizare/sugestie:  

Este dificil ca responsabilul de stagiu de la nivelul filialei de apartenență poate verifica 
concret - pe parcursul stagiului și la finalul perioadei - activitatea stagiarului cât și 
îndrumarea acordată acestuia de către îndrumătorul de stagiu, mai ales în situația în 
care arhitectul stagiar își desfășoară activitatea într-un alt oraș decât cel de reședință, 
iar îndrumătorul său face parte dintr-o altă filială. 
 
Răspuns OAR: 
Încurajăm detașarea stagiarilor în filialele unde își desfășoară activitatea alături de 
îndrumătorii lor. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
ART. 3. Localizarea stagiului  
(1) Arhitectul stagiar își poate efectua stagiul atât în aria geografică de acoperire a 
filialei de domiciliu (filiala de apartenență) cât și în afara acesteia.  
(2) În cazul efectuării stagiului în altă arie geografică decât cea a filialei de apartenență, 
pentru a facilita participarea arhitectului stagiar la conferințele de stagiu și la serviciile 
de asistare și raportare a stagiului, acesta poate solicita detașarea la filiala-gazdă, pe 
teritoriul căreia își efectuează stagiul. 
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II. Interpretări ale normelor în vigoare 
3. Sancțiuni 
 

16. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Referitor la Art. 22 din Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru 
dobândirea dreptului de semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 
26.03.2018, modificate prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019, despre ce sancțiuni este 
vorba în cazul arhitectului stagiari (acesta neavând drept de semnătură), speculând că 
în cazul îndrumătorului de stagiu este vorba de încălcarea prevederilor Codului 
Deontologic? Dar în cazul responsabilului de stagiu? 
 
Răspuns OAR: 
În cazul stagiarului, sancțiunile care pot fi aplicate de către comisiile de disciplină sunt 
avertismentul sau votul de blam. În cazul în care responsabilul de stagiu nu își respectă 
în mod corespunzător obligațiile, acestuia îi va înceta calitatea de responsabil de stagiu 
odată cu încetarea contractului de mandat încheiat cu filiala. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 22. Sacţiuni disciplinare  
(1) Arhitectul stagiar, îndrumătorul de stagiu, responsabilul de stagiu și membrii 
Comisiei de Acordare a Dreptului de Semnătură răspund disciplinar în calitate de 
membri ai Ordinului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 și ale 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ordinului.  
(2) Împotriva hotărârilor de aplicare a sancțiunilor disciplinare ale Comisiei Teritoriale 
de Disciplină, sau după caz, ale Comisiei Naționale de Disciplină a Ordinului, se poate 
formula contestație potrivit prevederilor Legii nr. 184/2001 și ale Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Ordinului. 
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17. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Cum se corelează calculul suspendării stagiului în cazul arhitectului stagiar, pe care 
OAR l-a transmis secretariatelor filialelor în data de 13 mai cu nr. 699/11.05.2020, cu 
prevederea conform căreia îndrumătorul de stagiu va fi sancționat pe o perioadă de 6 
luni cu suspendarea dreptului de îndrumare în cazul nepredării către arhitectul stagiar 
a evaluării de sinteză în termen de maximum 30 de zile de la încheierea modulului 
semestrial de stagiu, pentru a fi înaintată de către stagiar filialei la termen? Cum se va 
răsfrânge suspendarea dreptului de îndrumare a îndrumătorului și asupra celorlalți 
stagiari pe care acesta îi mentorează? Asta în cazul în care toate filialele aplică același 
tratament stagiarilor proprii. 
 
Răspuns OAR: 
Pe lângă dispozițiile legale și regulamentare referitoare la drepturile și obligațiile 
îndrumătorului de stagiu, acestuia îi este aplicabil și un ansamblu de principii care își 
au sursa în fundamentele morale ale persoanei și care influențează întreaga activitate 
profesională a acestuia. Așadar, în temeiul principiului corectitudinii în relațiile cu 
arhitecții stagiari care beneficiază de serviciile îndrumătorului, considerăm că efectele 
conduitei sale profesionale trebuie să fie opozabile tuturor arhitecților stagiari pe care 
îi are în pregătire. Deoarece la acest moment nu este reglementată o procedură de 
suspendare a îndrumătorilor de stagiu, puteți transmite acest răspuns doar în scop de 
informare, urmând ca subiectul să fie analizat de GL Stagiu. 
 
Menționăm că potrivit art. 19 din Normele metodologice privind efectuarea stagiului 
pentru dobândirea dreptului de semnătură, filiala are obligația de a verifica dacă 
depășirea termenului legal de depunere a raportului a fost cauzată și de îndrumător. 
 
Vă supunem atenției și faptul că în cazul în care stagiul a fost suspendat ca urmare a 
nedepunerii la filiala de care aparține a documentelor semestriale de stagiu în termen 
de o lună calendaristică de la încheierea modulului semestrial, perioada de suspendare 
și perioada totală a stagiului profesional vor fi calculate după cum urmează: 
1. suspendarea începe la data expirării termenului legal de depunere, încetează la 
momentul îndeplinirii obligației restante și are ca efect prelungirea perioadei totale de 
stagiu cu echivalentul perioadei în care stagiul a fost suspendat pentru motivele 
anterior menționate; 
2. perioada modulului de stagiu raportat necorespunzător, precum și perioada dintre 
data finalizării acestuia și data expirării termenului legal, vor fi incluse în perioada 
totală de stagiu; 
3. următorul modul de stagiu începe la data finalizării modulului anterior, se întrerupe 
pe perioada suspendării și este reluat la momentul îndeplinirii obligației. 
Exemplu: pentru arhitectul stagiar care depune abia la data de 01.10.2020 raportul 
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unui modul efectuat în perioada dintre 01.01.2020 – 01.07.2020, perioada de 
suspendare și perioada totală a stagiului profesional vor fi calculate astfel: 
• perioada suspendării va fi cuprinsă între 01.08.2020 - 01.10.2020 și nu va fi inclusă în 
calculul perioadei totale de stagiu; 
• perioadele dintre 01.01.2020 – 01.07.2020 și 01.07.2020 – 01.08.2020 vor fi incluse 
în perioada totală de stagiu; 
• noul modul de stagiu va fi compus din perioadele dintre 01.07.2020 – 01.08.2020 și 
01.10.2020 – 01.03.2021. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 19. Modalităţi de evaluare a stagiarilor 
(1) Pe perioada stagiului, evaluarea arhitectului stagiar se desfășoară la nivelul filialei 
în care se desfășoară stagiul, de către responsabilul de stagiu al filialei, în urma analizei 
următoarelor documente: 
a) raportul de stagiu (Anexa nr.7) contrasemnat de către îndrumătorul de stagiu și 
însoțit de fișele lunare de evaluare a stagiului (Anexa nr.6 și Anexa nr.5);  
b) evaluarea de sinteză, realizată și depusă semestrial de îndrumătorul de stagiu 
(Anexa nr.8);  
c) participarea arhitectului stagiar la conferințele de stagiu și cele de formare continuă 
organizate de Ordin. 
 
Art. 21. Suspendarea stagiului şi sancţiuni administrative 
(1) Stagiul se suspendă în cazul neîndeplinirii obligațiilor ce îi revin arhitectului stagiar, 
după cum urmează:  
a)  în cazul nedepunerii documentelor semestriale de stagiu în termen de maxim o 
lună calendaristică de la încheierea modulului semestrial de stagiu; 
(2) Pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin, îndrumătorul de stagiu va fi sancționat 
cu suspendarea dreptului de îndrumare a arhitecților stagiari pe o perioadă de 6 luni, 
respectiv:  
a) în cazul nepredării către arhitectul stagiar a evaluării de sinteză în termen de 
maximum 30 de zile de la încheierea modulului semestrial de stagiu, pentru a fi 
înaintată filialei la termen; 
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II. Interpretări ale normelor în vigoare 
4. Documentele stagiarului 
 

18. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Fișele de evaluare lunară se predau lunar sau împreună cu raportul de stagiu ce se 
predă semestrial și în ce format? 
 
Răspuns OAR: 
Fișele lunare de evaluare a stagiului (Anexa nr.6) se depun semestrial în SIOAR în 
format editabil (conform informării făcute de OAR în data de 13 mai, nr. 
699/11.05.2020 ), împreună cu raportul de stagiu (Anexa nr.7) contrasemnat de către 
îndrumătorul de stagiu și evaluarea de sinteză, realizată și depusă semestrial de 
îndrumătorul de stagiu (Anexa nr.8). 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 15. Îndatoririle arhitectului stagiar 
(1) Pe durata stagiului, arhitectul stagiar are următoarele obligații:  
b) să depună la filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, 
rapoartele de stagiu (Anexa nr.7) și celelalte documente de stagiu stabilite prin 
prezentele norme metodologice și alte dispoziții legale în materie, în termenul stabilit 
 
Art.19. Modalităţi de evaluare a stagiarilor  
(1) Pe perioada stagiului, evaluarea arhitectului stagiar se desfășoară la nivelul filialei 
în care se desfășoară stagiul, de către responsabilul de stagiu al filialei, în urma analizei 
următoarelor documente: 
a) raportul de stagiu (Anexa nr.7) contrasemnat de către îndrumătorul de stagiu și 
însoțit de fișele lunare de evaluare a stagiului (Anexa nr.6 și Anexa nr.5);  
b) evaluarea de sinteză, realizată și depusă semestrial de îndrumătorul de stagiu 
(Anexa nr.8);  
c) participarea arhitectului stagiar la conferințele de stagiu și cele de formare continuă 
organizate de Ordin. 
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19. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Fișele lunare de evaluare a stagiului (Anexa 6 la Normele metodologice privind 
efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură aprobate prin Hot. 
Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate prin Hot. CN nr. 459 din 
18.03.2019) sunt o mare bătaie de cap și pierdere de timp atât pentru stagiar, cât și 
pentru îndrumătorul de stagiu. Acestea au fost conformate pentru lucru doar în 
Windows 10, în versiuni anterioare apărând doar o parte din opțiunile descrise pe site-
ul OAR. De asemenea, daca fișele se completează pe alt tip de calculator (iMac), 
completarea devine imposibilă. Acestea sunt situații ce apar atât după schimbarea 
locului de muncă, cât și când se fac actualizări la birou.  
În plus, introducerea acestor fișe, ca o noutate în procesul de stagiu, a fost făcută fără 
o pregătire prealabilă atât a viitorilor stagiari, cât și a personalului OAR, care nu știe să 
răspundă la întrebările legate de completarea acesteia. Recomand insistent 
renunțarea la fișele lunare de evaluare. 
 
Răspuns OAR: 
Pentru a putea accesa cu succesul fișa de evaluare lunară a stagiului recomandăm 
folosirea Microsoft Excel, pe orice sistem de operare sau tip de dispozitiv. În cadrul 
următoarei întâlniri la care vor participa secretariatele filialelor și responsabilii de 
stagiu se va aborda subiectul și se va face o instruire astfel încât cei prezenți să aibă 
toate cunoștințele necesare. Ulterior, încurajăm filialele să instruiască stagiarii pentru 
folosirea optimă a instrumentelor implementate prin normele în vigoare. Apreciem că 
raportul lunar poate fi un instrument extrem de util pentru stagiar și pentru 
responsabilul de stagiu. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 15. Îndatoririle arhitectului stagiar (1) Pe durata stagiului, arhitectul stagiar are 
următoarele obligații: b) să depună la filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se 
efectuează stagiul, rapoartele de stagiu (Anexa nr.7) și celelalte documente de stagiu 
stabilite prin prezentele norme metodologice și alte dispoziții legale în materie, în 
termenul stabilit.  
 
Art.19. Modalități de evaluare a stagiarilor (1) Pe perioada stagiului, evaluarea 
arhitectului stagiar se desfășoară la nivelul filialei în care se desfășoară stagiul, de către 
responsabilul de stagiu al filialei, în urma analizei următoarelor documente: a) raportul 
de stagiu (Anexa nr.7) contrasemnat de către îndrumătorul de stagiu și însoțit de fișele 
lunare de evaluare a stagiului (Anexa nr.6 și Anexa nr.5); 
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20. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Unde se depun documentele de stagiu pentru stagiarii detașați? La filială în raza căreia 
are domiciliul sau la filiala de detașare? 
 
Răspuns OAR: 
Arhitecții stagiari cărora li se aplică prevederile Normelor metodologice privind 
efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură aprobate prin Hot. 
Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, respectiv sunt detașați la filiala-gazdă pe 
teritoriul căreia își efectuează stagiul, vor depune documentele de stagiu semestrial 
(prin acestea înțelegând: raport de stagiu – Anexa 7, fișa lunară de evaluare a stagiului 
– Anexa 6, și evaluarea de sinteză a îndrumătorului – Anexa 8) la filiala-gazdă. 
Înscrierea, plata cotizației și alte acțiuni administrative se fac la filiala de domiciliu 
(filiala de apartenență). 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 3. Localizarea stagiului 
(2) În cazul efectuării stagiului în altă arie geografică decât cea a filialei de apartenență, 
pentru a facilita participarea arhitectului stagiar la conferințele de stagiu și la serviciile 
de asistare și raportare a stagiului, acesta poate solicita detașarea la filiala-gazdă, pe 
teritoriul căreia își efectuează stagiul. 
(3) Desfășurarea stagiului în condițiile prevăzute de alin. (2) necesită două niveluri de 
gestiune din partea filialelor teritoriale ale Ordinului: 
a) componenta administrativă va fi gestionată la filiala în cadrul căreia este înscris (pe 
raza căreia domiciliază) – înscriere, plata cotizației, alte acțiuni administrative; 
b) componenta de monitorizare și raportare pe parcurs a stagiului, va fi gestionată de 
filiala-gazdă, respectiv cea la care arhitectul stagiar a solicitat detașarea și în care 
acesta își desfășoară activitatea, alături de îndrumătorul său. 
 
Art. 15. Îndatoririle arhitectului stagiar  
(1) Pe durata stagiului, arhitectul stagiar are următoarele obligații:  
b) să depună la filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, 
rapoartele de stagiu (Anexa nr.7) și celelalte documente de stagiu stabilite prin 
prezentele norme metodologice și alte dispoziții legale în materie, în termenul stabilit. 
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II. Interpretări ale normelor în vigoare 
5. SIOAR 

21. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Nu este posibilă validarea încrucișată a Certificatelor de stagiu atunci când arhitectul 
îndrumător nu aparține filialei de care aparține stagiarul (secretariatele trebuie să 
discute în permanență, să se asigure că arhitectul îndrumător are toate prerogativele 
să fie arhitect îndrumător). 
 
Răspuns OAR: 
Validarea încrucișată nu este posibilă deoarece, în acest moment, fiecare filială are 
acces doar la datele propriilor membri. Vom analiza subiectul și vom avea în vedere 
dezvoltări ale SIOAR în acest sens. 
 
Normele de stagiu au fost astfel modificate pentru a permite detașarea stagiarilor 
deoarece în practica curentă stagiarii lucrează în alte localități decât cele de domiciliu. 
În cazul detașării acest aspect al Certificatului de stagiu nu ar mai reprezenta o 
problemă. Astfel, în acest moment este necesar ca secretariatele celor două filiale 
implicate să comunice telefonic. 

 
22. Întrebare/sesizare/sugestie:  

În metodologia de stagiu nu se prevăd toate actele necesare înscrierii în Ordin în 
calitate de stagiar. 
 
Răspuns OAR: 
La momentul elaborării Normelor metodologice privind efectuarea stagiului pentru 
dobândirea dreptului de semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 
26.03.2018, modificate prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 s-a avut în vedere faptul că 
informațiile referitoare la înscrierea în Ordin se regăsesc deja în ROF și au fost păstrate 
doar informațiile care apar în plus față de prevederile ROF-ului. Pe website-ul OAR 
(https://www.oar.archi/faq), la secțiunea întrebări și răspunsuri, sunt coroborate 
informațiile regăsite atât în norme cât și în ROF. 
Se va supune atenției actualului Grup de lucru Stagiu această situația și vom reveni cu 
informații referitoarea la oportunitatea modificării normelor în acest sens. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 2. Înscrierea arhitecţilor stagiari în Ordin 
(1) În vederea dobândirii dreptului de semnătură, arhitectul se va înscrie în filiala 
teritorială a Ordinului în a cărei rază își are domiciliul, în conformitate cu prevederile 
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art. 63 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului. 
(2) Durata stagiului se va calcula de la momentul în care arhitectul stagiar se înscrie în 
Ordin și depune contractul individual de muncă și convenția de stagiu în baza cărora se 
realizează stagiul, în conformitate cu prezenta metodologie. 
(3) Ordinul ține Registrul Arhitecților Stagiari. Arhitectul stagiar va fi înscris în Registrul 
Arhitecților Stagiari al filialei de domiciliu pe întreaga perioadă a stagiului. 
(4) Înscrierea arhitectului stagiar în Ordin și în Registrul Arhitecților Stagiari implică 
atât plata cotizației anuale, cât și respectarea angajamentului său de a efectua stagiul 
profesional. 
 
ROF, Art. 63 Înscrierea în Ordin şi înregistrarea în Tabloul naţional al arhitecţilor 
(1) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege poate solicita înscrierea în 
Ordin şi înregistrarea în Tabloul naţional al arhitecţilor printr-o cerere adresată 
preşedintelui filialei teritoriale în a cărei rază domiciliază.  
(2) Cererea se depune, în dublu exemplar, la sediul filialei teritoriale şi va cuprinde:  
a) numele, prenumele şi domiciliul solicitantului;  
b) locul şi data naşterii; c)elementele actului de identitate: seria şi numărul actului, 
codul numeric personal, data eliberării şi organul emitent; d)indicarea diplomei care 
atestă calitatea de licenţiat în arhitectură: numărul, data eliberării şi emitentul;  
e) indicarea sediului profesional unde solicitantul îşi exercită sau doreşte să îşi exercite 
profesia;  
f) modalitatea în care solicitantul doreşte să îşi exercite profesia;  
g) menţiunea înscrierii anterioare în Ordin şi înregistrarea în Tabloul naţional al 
arhitecţilor, după caz.  
(3) Cererea va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele acte, care dovedesc 
împrejurările sus-menţionate, depuse de solicitant într-un singur exemplar:  
a) copie legalizată a diplomei de studii sau adeverinţă emisă de instituţia de 
învăţământ prin care se dovedeşte că solicitantul a promovat examenul de diplomă; 
c) copie a actului de identitate al solicitantului sau copie a paşaportului, după caz; 
d) copie a actelor de stare civilă ale acestuia, în cazul schimbării numelui; 
e) copie a certificatului de naştere;  
f) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii 
cererii; 
h) curriculum vitae; 
i) două fotografii, pentru legitimaţia de membru al Ordinului; 
j) copie a dovezii achitării taxei de înscriere; 
k) dovada recunoaşterii titlului oficial de calificare în profesia de arhitect al cetăţenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene, al cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului 
Economic European şi al cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, al cetăţenilor români care 
au dobândit titlul academic de arhitect în unul dintre aceste state, precum şi dovada 
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echivalării titlului oficial de arhitect, în baza unei diplome obţinute eliberate de o 
instituţie de învăţământ superior de arhitectură dintr-un stat terţ. 

 
23. Întrebare/sesizare/sugestie:  

La finalul perioadei de stagiu, atunci când trebuie încărcate în sistem documente 
doveditoare, ce fel de Certificat de stagiu încarcă stagiarul care a desfășurat stagiatura 
în administrația publică (Norme, art. 10, alin. 1)? Ce fel de Certificat de stagiu vor 
încărca stagiarii cu diplomă de doctor? Sau, în cazul în care aplicăm prevederile alin. 5 
al aceluiași articol, de ce mai luăm în calcul stagiul prevăzut la art. 1 și 2? 
 
Răspuns OAR: 
În cazul în care stagiarul cere reducerea stagiului făcând apel la ART. 10, alin. (1) sau 
(2) din Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea 
dreptului de semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, 
modificate prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019, nu este necesar să încarce un Certificat 
de stagiu. Se vor încărca documentele necesare pentru a face dovada experienței 
dobândite care duce la reducerea perioadei de stagiu. Se va deschide un Certificat de 
stagiu doar pentru cele 12 luni pe care trebuie să le parcurgă în cadrul unui stagiu 
conform normelor în vigoare, pentru a efectua echivalentul de până la totalul minim 
de 24 (douăzeci și patru) de luni de stagiu, în condițiile generale de stagiu, respectiv în 
domeniul proiectării de arhitectură. 
 
Vom avea în vedere această solicitare la proxima dezvoltare a SIOAR. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 10. Reducerea duratei de efectuare a stagiului 
(1) Arhitectul stagiar care a dobândit experiență profesională neîndrumată în 
administrația publică, în baza unui contract individual de muncă, poate solicita 
reducerea perioadei de stagiu, în condițiile legii. 
(2) Arhitectul stagiar care a obținut o diplomă de doctor în domeniu poate solicita 
reducerea perioadei de stagiu, în condițiile legii. 
(5) În cazul reducerii perioadei de stagiu, potrivit alin. (1)-(4), în vederea obținerii 
dreptului de semnătură, arhitectul stagiar va efectua echivalentul de până la totalul 
minim de 24 (douăzeci și patru) de luni de stagiu, în condițiile generale de stagiu, 
respectiv în domeniul proiectării de arhitectură. 
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LEGE Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 
România 
(2) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în 
specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul 
studiilor absolvite. 

 
24. Întrebare/sesizare/sugestie:  

Atunci când are loc înregistrarea unui membru OAR în SIOAR, platforma cere 
completarea domeniului de activitate al salariatului. În acest moment, deși normele 
prevăd efectuarea stagiului parțial în domenii conexe, SIOAR permite înregistrarea 
doar a activităților de arhitectură sau administrație. În acest context, cum se aplică 
prevederile Art. 9 alin. 1 cu cele ale aliniatului 4 al aceluiași articol? Membrului căruia i 
se permite activarea în domenii conexe nu i se poate deschide un certificat de stagiu, 
deci nu se poate legitima îndrumarea. 
 
Răspuns OAR: 
Vom avea în vedere această solicitare la proxima dezvoltare a SIOAR. 
 
Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 9. Stagiul în domenii de specialitate sau conexe 
(1) Arhitectul stagiar va fi responsabil pentru parcurgerea tuturor Misiunilor 
Arhitectului, putând desfășura, pe lângă activități în domeniul proiectării de 
arhitectură și activități într-unul din următoarele domenii de specialitate sau conexe:  
a) urbanism și/sau peisagistică – domeniu de specialitate în cadrul căruia exercitarea 
profesiei în mod autonom și responsabil necesită o atestare profesională suplimentară 
diplomei de studii; 
 b) conservarea patrimoniului cultural (în birouri/ateliere de restaurare) – domeniu de 
specialitate în cadrul căruia exercitarea profesiei în mod autonom și responsabil 
necesită o atestare profesională suplimentară diplomei de studii;  
c) inginerie civilă – domeniu conex în cadrul căruia exercitarea profesiei în mod 
autonom și responsabil necesită obținerea unei diplome de studii superioare specifice. 
(4) În vederea obținerii dreptului de semnătură, arhitectul stagiar care a efectuat 
parțial stagiul în domenii conexe va trebui să efectueze echivalentul până la totalul 
minim de 24 (douăzeci și patru) de luni, în condițiile generale de stagiu, respectiv în 
domeniul proiectării de arhitectură. 
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II. Interpretări ale normelor în vigoare 
6. Angajatori 
 

25. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Există probleme de necorelare sau de aplicare a legii, în legatură cu acordarea de 
subvenții pentru angajatori (birouri de arhitectură) conform legislației privind 
efectuarea stagiului. 
 
Fiindcă stagiul în arhitectură durează 2 ani, după angajarea unui absolvent am dorit să 
apelăm la legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de 
învățământ superior pentru obținerea sumei lunare de 2.250 lei menționate în lege 
conform Art.28 alin. 1: (1) Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile 
prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o 
sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita 
fondurilor alocate cu această destinație. 
 
Problema de care am dat la menționarea acestei cerințe atunci când am dus dosarul la 
AJOFM a fost ca ni s-a spus că nu putem beneficia de aceasta sumă, deoarece AJOFM 
intrerpretează că arhitecții și avocații nu sunt eligibili datorita Art.1 alin. 2 din legea nr. 
335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior care 
zice: (2) Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepția profesiilor pentru care 
există reglementări speciale. 
Legile speciale ar trebui, în cel mai bun caz, să extindă perioada de aplicare a 
subvenției și nu să excludă categoria profesională, pentru că reglementările speciale 
nu se aplică. 
 
Cu alte cuvinte, cei de la AJOFM au interpretat legea 335/2013 ca excluzând profesiile 
pentru care există alte reglementări referitoare la stagiu, în loc de a prelua doar durata 
acestui stagiu din acele reglementări pentru a o inlocui pe cea de 6 luni menționată în 
legea 335/2013. Așadar, ni s-a spus că în baza legii 335/2013 nu putem beneficia de 
nicio formă de subvenție - nici 6 luni, nici 12 luni, nici 24 luni cât durează, de fapt, 
stagiul. În schimb, ni s-a sugerat să depunem cerere pentru o altă subvenție, 
menționată în Art.80 alin. 1 din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă: (1) Angajatorii care încadrează în muncă, 
pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe 
o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 
lei. 
 
Am urmat această procedură, întâmplător subvenția este aceeași, fiind un program pe 
fonduri europene, dar considerăm oportună o clarificare a situațieib, având în vedere 
faptul că o subvenție de 24 de luni ar încuraja angajarea de stagiari și formarea de 
profesioniști. 
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Răspuns OAR: 
OAR a trimis o adresă către Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) în 2019 prin 
care se solicită un punct de vedere privitor la aplicabilitatea Legii nr. 335/2013 privind 
efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, în privința stagiului 
profesional desfășurat de un arhitect. 
 
Inițial, OAR a solicitat un punct de vedere Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă (ANOFM). Ca răspuns din partea ANOFM, OAR a primit recomandarea de a 
se adresa MMJS întrucât acesta ar fi în măsură să ofere un punct de vedere oficial cu 
privire la aplicabilitatea Legii nr. 335/2013 pentru profesia de arhitect.   
 
Pe website-ul OAR este disponibil un istoric al subiectului: 
https://www.oar.archi/legislatie/proiect/adresa-catre-ministerul-muncii-si-justitiei-
sociale-mmjs-privind-aplicabilitatea-legii-nr-335-2013-privind-efectuarea-stagiului-
pentru-absolventii-de-invatamant-superior 
 
Răspunsul MMJS: în cazul absolvenților de arhitectură, prevederile Legii nr. 335/2013, 
cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică. Deci subvenția lunară de 2250 
lei menționată în L 335/2013 nu se acordă firmelor care angajează absolvenți de 
arhitectură. Cu toate acestea, a ajuns la cunoștința OAR faptul că au existat firme de 
arhitectură care au obținut cu succes această subvenție în urma depunerii dosarului și 
că practica nu este unitară. 
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II. Interpretări ale normelor în vigoare 
7. CNADS 
 

26. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Se cere posibilitatea de participare la examenul de drept de semnătură a 
responsabililor de stagiu ca observatori externi.  
 
Răspuns OAR: 
Potrivit normelor în vigoare, la interviul de acordare a dreptului de semnătură pot 
participa următoarele persoane: reprezentanți ai școlilor de arhitectură sau ai filialelor 
teritoriale ale Ordinului, responsabili de stagiu din cadrul filialelor Ordinului, precum și 
persoane care realizează studii și analize sociologice, cu condiția respectării 
următoarelor condiții: să se obțină acordul prealabil al candidatului, persoanele care 
vor să participe la interviu să anunțe din timp intenția de participare și să respecte o 
ordine/program de participare la interviu, pentru a nu perturba candidatul. 
 
Responsabilii de stagiu sunt astfel invitați să participe cu rugămintea unei programări 
în prealabil astfel încât OAR să poată asigura participarea tuturor filialelor prin rotație. 
 
Cadrul legal: 
Norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură, aprobate în Consiliul 
național prin hotărârea 1274 din 11.06.2018 
ART. 30. Şedinţele comisiei nu sunt publice.  
ART. 31. La ședințele comisiei pot participa ca invitați, cu acordul candidatului și fără a 
interveni în procedura de interviu, reprezentanți ai școlilor de arhitectură sau ai 
filialelor teritoriale ale Ordinului, responsabili de stagiu din cadrul filialelor Ordinului, 
precum și persoane care realizează studii și analize sociologice. 
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27. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Cele mai multe plângeri ale arhitecților stagiari sunt legate de modul în care se 
desfășoară interviul, nu există un regulament aprobat în Consiliul național al OAR în 
ceea ce privește CNADS și modul în care membrii acesteia sunt aleși/ criteriile pe baza 
cărora aceștia sunt aleși. 
 
Răspuns OAR: 
Regulamentul CNADS, care include modalitatea de desfășurare a interviurilor, este 
accesibil aici: https://www.oar.archi/stagiul-si-dreptul-de-semnatura.  
Membrii CNADS sunt votați de către Consiliul național.  
 
Sunteți invitat să asistați la o sesiune CNADS pentru a vă dezvolta observațiile. 
 

 Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 20. Comisia naţională de acordare a dreptului de semnătură  
(1) Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură se numește de către 
Consiliul Național al Ordinului, la propunerea Colegiului Director al Ordinului.  
(2) Membrii Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură sunt arhitecți cu 
drept de semnătură exercitat cel puțin 5 (cinci) ani, care nu au fost sancționați 
disciplinar în ultimii 10 (zece) ani.  
(3) Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură elaborează Normele 
Metodologice de Acordare a Dreptului de Semnătură, pe care le supune spre aprobare 
Consiliului național. 
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II. Interpretări ale normelor în vigoare 
8. Bună practică 
 

28. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Responsabilul de stagiu al Filialei OAR București recomandă stabilirea unor răspunsuri 
oficiale comune. În acest sens a înființat un grup privat de discuții cu ajutorul 
platformei Facebook pentru responsabilii de stagiu pe care îi cunoaște. Acest grup 
poate fi creat și poate fi extins de către OAR Național astfel încât să reprezinte o 
platformă și un mijloc facil de comunicare între toți responsabilii de stagiu și Ordin. 
 
Răspuns OAR: 
OAR apreciază și susține recomandarea și stă la dispoziție pentru a extinde acest 
model pilot. 
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III. Propuneri de modificare a normelor 
1. General 
 

1. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Se cere actualizarea metodologiei astfel încât: 
- să cuprindă proceduri simple și clare, fără echivoc; 
- să poată fi aplicată în mod unitar în toate filialele, indiferent de mărime; 
- dacă apar situații reale care necesită interpretări, și acestea sa aibă calitățile de mai 
sus; 
- să se coreleze direct și bidirecțional cu modalitățile de exercitare ale profesiei. 
 
Răspuns OAR: 
Am reținut principiile recomandate pentru actualizarea normelor metodologice, vor fi 
puse în discuția GL competent. 
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III. Propuneri de modificare a normelor 
2. Stagiari 
 

2. Întrebare/sesizare/sugestie:  
In Metodologie exista o precizare referitoare la reducerea perioadei de stagiu daca 
stagiarul a fost voluntar. Exista undeva explicata mai pe larg aceasta reducere? De 
exemplu, in perioada voluntariatului, trebuie sa se inscrie la OAR? Sau dupa 
voluntariat?  Cat trebuie sa fie perioada de voluntariat? Ce aduce, pentru a atesta - o 
adeverinta? 
 
Răspuns OAR: 
Vom pune subiectul în discuția GL competent, reducerea prevăzută prin norme fiind 
posibilă în acest moment doar în cazul activității în administrația publică. 
 
Prevederile din norme vin în întâmpinarea unei viitoare modificări a L184, prin care, în 
acest moment, singurul voluntariat recunoscut este cel în administrații, realizat în baza 
unui contract de voluntariat. Așa cum se specifică în Art. 10. Reducerea duratei de 
efectuare a stagiului alin. (3) Arhitectul stagiar care a dobândit experiență în cadrul 
unor activități de voluntariat în oricare dintre domeniile acceptate pentru stagiu, poate 
solicita reducerea perioadei minime de stagiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat și ale Legii nr. 184/2001, 
republicată, deci arhitectul trebuie să fie stagiar, respectiv să fie înscris în OAR ca 
stagiar; mai mult, reglementările normelor nu se aplică retroactiv. 
 

 Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 10. Reducerea duratei de efectuare a stagiului 
(3) Arhitectul stagiar care a dobândit experiență în cadrul unor activități de voluntariat 
în oricare dintre domeniile acceptate pentru stagiu, poate solicita reducerea perioadei 
minime de stagiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind 
reglementarea activității de voluntariat și ale Legii nr. 184/2001, republicată. 
(5) În cazul reducerii perioadei de stagiu, potrivit alin. (1)-(4), în vederea obținerii 
dreptului de semnătură, arhitectul stagiar va efectua echivalentul de până la totalul 
minim de 24 (douăzeci și patru) de luni de stagiu, în condițiile generale de stagiu, 
respectiv în domeniul proiectării de arhitectură. 
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3. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Sa existe o baza de date cu firme care au asigurat stagiul cu rezultat pozitiv. Sa avem o 
galerie de proiecte care au fost cele mai bune la examen, sa fie accesibila doar 
membrilor OAR. 
 
Răspuns OAR: 
Vom pune subiectul în discuția GL competent. 
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III. Propuneri de modificare a normelor 
3. Îndrumători 
 

4. Întrebare/sesizare/sugestie:  
În ce masura procedura de obtinere a Certificatului contribuie la diminuarea 
„stagiaturii de complezenta”, mult discutata in ultimii ani. 
 
In manual se mentioneaza urmatoarele cerinte:  
• compania angajatoare să fie definită în sistem; si mai apoi  
• trebuie selectată compania angajatoare, lista de companii fiind încărcată cu 
angajatorii din adresele profesionale validate, definite la nivel de membru.  
Daca inteleg bine, acest lucru inseamna ca SIOAR ne va permite sa vedem faptul ca 
indrumatorul cu nr. TNA X este salariat in cadrul companiei Y cu un anumit nr. de ore, 
si faptul ca stagiarul Z este de asemenea angajat al aceleiasi companii Y cu un alt nr. de 
ore. 
 
Daca e asa, problema nu ar fi rezolvata. Ar trebui gasiti niste parametri (conditii) de 
generare a Certificatului astfel incat sa nu mai fie posibila situatia clasica: firma Y 
produce biscuiti si unul dintre actionari are o relatie la primarie sau la un investitor si 
vede oportunitatea proiectarii de arhitectura. Prin urmare, angajeaza cu 2 ore un 
arhitect cu experienta cu nr. TNA X si un stagiar tanar si muncitor Z cu 8 ore. De aici 
incolo, curge arhitectura de calitate. Faptul ca stagiarul respectiv este respins in mod 
repetat la interviu, nu inseamna ca proiectele autorizate in acest mod nu vor fi 
edificate. Se intelege ca atat firma Y, cat si indrumatorul X si stagiarul Z sunt introdusi 
in baza de date SIOAR, iar Certificatul este emis. 
 
Răspuns OAR: 
Observația a fost înaintată și la momentul adoptării normelor în vigoare și nu a fost 
integrată de către GL competent. 
  
Vom pune subiectul în discuția GL competent. 

 
5. Întrebare/sesizare/sugestie:  

Normele de stagiu și interviul acoperă toate domeniile necesare asigurării unui nivel 
bun pentru practicare meseriei de arhitect; 
 
Îndrumătorul trebuie să dețină anumite calități și o experiență complexă și eventual 
certificată. 
 
Răspuns OAR: 
Vom pune subiectul în discuția GL competent. 
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III. Propuneri de modificare a normelor 
4. SIOAR 
 

6. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Se cere valorificarea SIOAR prin: 
- extinderea ariei de cuprindere a datelor referitoare la stagiu - pentru stagiari și 
îndrumători; 
- oferirea de informații în timp real și transparent - pentru autoevaluare și trasabilitate; 
- utilizarea acestuia drept referință în aprecierea situațiilor ivite și perfecționarea 
metodologiei 
 
Răspuns OAR: 
Recomandările legate de SIOAR vor fi incluse într-o tranșă de dezvoltări dedicate 
modului de gestiune a stagiului. 

 
7. Întrebare/sesizare/sugestie:  

Ar fi indicat ca pentru raportarea stagiului să se depună și adeverința ITM, nu doar 
contractul, pentru a avea certitudinea respectării perioadei de stagiu care este figurată 
în contractul de muncă. 
 
Răspuns OAR: 
Vom pune subiectul în discuția GL competent și vom formula o întrebare către ITM, 
urmând să revenim ulterior cu un răspuns. 
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III. Propuneri de modificare a normelor 
5. CNADS 
 

8. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Conceperea unei modalități de a primi note centralizatoare din fișele de evaluare a 
persoanelor respinse pentru a îmbunătăți calitatea pregătirii stagiarilor și a evita 
numărul mare de persoane respinse. 
 
Să se îmbunătățească înțelegerea motivelor pentru respingerea candidaților la 
interviul de acordare a dreptului de semnătură, de către aceștia, să se înțeleagă mai 
bine notarea, aspectele care trebuie îmbunătățite în parcursul profesional, să aibă loc 
diminuarea laturii subiective în notare și, deci, reducerea riscului de a fi respins din 
nou. 
 
Ar fi de dorit o reeditare, o actualizare cu completări a Misiunilor arhitectului. 
 
Ar fi de dorit să se conceapă un model sau exemple de portofolii pentru înțelegerea 
unui mod ideal, corect de realizare a unui portofoliu. 
 
Ar trebui să existe un mode de notare, clasificare, a îndrumătorilor de stagiu pentru a-i 
responsabiliza în ceea ce privește pregătirea stagiarilor.  
 
Răspuns OAR: 
Recomandările vor fi transmise către CNADS și către GL competent. Vom analiza 
împreună cu aceștia și oportunitatea realizării unui model de prezentare a 
portofoliului, în condițiile în care acest aspect nu constituie un criteriu de departajare.  
 
Vom reveni în scurt timp cu statistica CNADS actualizată pentru a încuraja 
îmbunătățirea condițiilor de pregătire, cu accent pe criteriile de evaluare.  
 
Fiecare candidat intervievat primește feedback de la membrii comisiei, aspect ce 
sperăm ca va fi sesizat și de către responsabilul de stagiu în momentul în care va asista 
la un interviu.   
 
Este foarte pertinentă recomandarea legată de îndrumători și este un subiect care ne 
preocupă constant. Punctul de vedere va fi transmis GL competent. 
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9. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Interviul de acordare a dreptului de semnătură să aibă cu caracter public, în calitate de 
candidat să pot vedea cum se desfășoară înainte de a participa. 
 
Răspuns OAR: 
Interviul de acordare a dreptului de semnătură nu poate avea un caracter public dat 
fiind caracterul confidențial al informațiilor prezentate.  
Menționăm că potrivit art. 31 din Normele metodologice de acordare a dreptului de 
semnătură, la interviu pot participa următoarele persoane: reprezentanți ai școlilor de 
arhitectură sau ai filialelor teritoriale ale Ordinului, responsabili de stagiu din cadrul 
filialelor Ordinului, precum și persoane care realizează studii și analize sociologice. 
Prin urmare, toate persoanele menționate la art. 31 pot participa la interviu cu 
respectarea următoarelor condiții: să se obțină acordul prealabil al candidatului, 
persoanele care vor să participe la interviu să anunțe din timp intenția de participare și 
să respecte o ordine/program de participare la interviu, pentru a nu perturba 
candidatul. 
 

 Cadrul legal: 
Norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură, aprobate în Consiliul 
național prin hotărârea 1274 din 11.06.2018 
ART. 30. Şedinţele comisiei nu sunt publice.  
ART. 31. La ședințele comisiei pot participa ca invitați, cu acordul candidatului și fără a 
interveni în procedura de interviu, reprezentanți ai școlilor de arhitectură sau ai 
filialelor teritoriale ale Ordinului, responsabili de stagiu din cadrul filialelor Ordinului, 
precum și persoane care realizează studii și analize sociologice. 

 
10. Întrebare/sesizare/sugestie:  

Să existe un barem al acordării punctajului în cadrul interviului. 
 
Răspuns OAR: 
Vom transmite această observație către CNADS și GL competent. 
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III. Propuneri de modificare a normelor 
6. Responsabili de stagiu 
 

11. Întrebare/sesizare/sugestie:  
Este necesară stabilirea a 2 paliere de abordare pentru responsabilul de stagiu, în 
funcție de numărul acestora. Unde se trasează limita rămâne de dezbătut.  
Totodată, ar merita creionarea unui contract cadru ce trasează atribuțiile 
responsabilului de stagiu pentru: 
- filiale cu număr mare de stagiari (București, Transilvania, Timișoara etc.) 
- filiale cu număr redus de stagiari 
 
Răspuns OAR: 
Există un model de contract de mandat, care a fost transmis secretariatelor filialelor și 
care poate fi folosit pentru această situația, înglobând atribuțiile definite în norme. 

 
12. Întrebare/sesizare/sugestie:  

De clarificat cum și prin ce criterii responsabilul de stagiu acceptă sau nu un 
îndrumător de stagiu. 
 
Răspuns OAR: 
Vom pune subiectul în discuția GL competent. 
 

 Cadrul legal: 
Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură aprobate prin Hot. Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018, modificate 
prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 
Art. 5. Efectuarea stagiului  
(2) Stagiul se va realiza sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură, cu 
practica de minimum 5 ani, care este acceptat de către responsabilul de stagiu. 

 


