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Proces verbal ședință secretariat filiale și responsabili stagiu filiale 
Nr. 75221.05.2020 
 
Prezență 

Filiala Responsabil de stagiu Secretariat Președinte 
filială 

Alba - Alina Hohoiu  - 

Arad - - - 

Argeș - - - 

Bacău-
Neamț 

- - - 

Bihor - Cristina Topai - 

Bv, Cv, Hg Alexandra Elena Munteanu Lavinia Anton Dracea 
Răzvan 

București Mihail Munteanu - - 

Dobrogea Socarici Marius - - 

Dunărea de 
Jos 

Ivan Alexandra și 
Matetovici Ana 

- - 

Hunedoara - - - 

Iași Ciprian Gălățanu Alina Bulgaru, Zaharia Iulia - 

Muntenia 
Sud Est 

- - - 

Muntenia 
Vest 

Octavian Anghel Cristian Dumitru - 

Mureș - Ioana Zinia Lazăr - 

Nord Est Corina Roncea Deacu Olimpia - 

Nord Vest Petre Mitru Anca Katona 
 

Oltenia - - Bogdan 
Mihai 
Tiparu 

 /



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA  
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Întocmit / redactat de Sabina Calu 
Data 1.07.2020 | Pagina 2/46 

 

str. Pictor Arthur Verona, 
nr. 19, 010312 București, 
Romania 
 
T:  + 40 (0) 21 317 26 34 
F:  + 40 (0) 21 317 26 35 
E:  office@oar.archi 
W: www.oar.archi 
 

Prahova Emil Popa  - - 

Satu Mare Miklosi István - - 

Sibiu-
Vâlcea 

Martha Toth Anita Stanca - 

Transilvania - Oana Bucea Daniela 
Maier 

Timiș - Mariana Nedela - 

 

Reprezentanți OAR Funcție 

Arh. Raluca Munteanu Vicepreședinte educație, stagiu și formare 
profesională continuă 

Arh. Roxana Pătrulescu Administrator formare profesională continuă 

Sabina Calu Consultant formare profesională continuă 

Ana Sălac Jurist 

Iulian Țepure Secretar 

Dragoș Cercel Specialist IT 

 
Discuția, moderată de arh. Raluca Munteanu, a început la ora 10:00. Ședința a 
constat în parcurgerea unei serii de întrebări/sesizări colectate de către OAR. 
Întrebările reunite într-un tabel au fost colectate astfel: 

- printr-un formular de feedback adresat responsabililor de stagiu și 
secretariatelor filialelor 

- din e-mail-uri primite de către OAR în ultimii 2 ani 
- din discuțiile avute în GL Stagiu 
- din ședința care a avut loc în data de 12 mai, care a reunit responsabilii de 

stagiu, membrii CNADS și secretarii de filialele și președinții acestora 
 
Documentul cu întrebări și răspunsuri le-a fost prezentat participanților prin 
intermediul platformei Zoom și urmează să fie trimis către secretariate într-o formă 
editată pentru ca informația să fie mai ușor de parcurs de către toți membrii OAR. 
 
În procesul verbal de față, fiecare subiect dezbătut va conține precizări, dacă 
acestea există, sub fiecare tabel conținând solicitarea/sesizarea. Intervențiile pe chat 
sunt notate corespunzător perioadei când au fost adresate și nu după subiect. 
 
Discuția a început pe marginea unor sesizări/sugestii și întrebări ce țin de 
interpretarea normelor de stagiu în vigoare. 
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Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Conform Art. 4, alin 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” 
constatăm că stagiarul poate sta în această 
”stare” o perioadă indefinită.  
 
Se poate stabili ce înseamnă această 
perioadă? Cum o gestionăm? 

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. 

Cadru 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. 
 
Oana Bucea (OB): Cu ce se prezintă la interviu un architect fără drept de semnătură 
care și-a încheiat stagiul deja de 2, 3 sau chiar 4 ani? Cu lucrările din timpul stagiului 
încheiat acum mulți ani, cu lucrări din perioada când nu mai era îndrumat? Se 
prezintă ca stagiar sau, dacă a acumulat 5 ani de experiență, se prezintă ca un 
candidat cu practică neîndrumată de 5 ani, desi timp de 2 ani a fost înregistrat ca 
stagiar? 
Raluca Munteanu (RM): Interviul nu diferă în funcție de anii de stagiu sau de 
experiența profesională, mapa conține tot proiecte la care a participat candidatul și 
diferă partea sa administrativă, dar aceea este explicitată în norme.  
Iulian Țepure (IȚ): În cazul în care se prezintă la interviul după mai mult timp de la 
încheierea perioadei de stagiu îndrumat, candidatul va avea un portofoliu format din 
cel puțin un proiect la care a lucrat în timpul stagiului îndrumat. Metofologia nouă 
permit prezentarea proiectelor care nu au fost făcute sub îndrumarea arhitectului 
îndrumător și nu specifică numărul acestora. Stagiarul trebuie să demonstreze 
parcurgerea misiunilor arhitectului prin proiectele pe care le prezintă. 
Mihai Munteanu (MM): Sesizează nerespectarea normelor în vigoare în ceea ce 
privește trecerea automată a membrilor din categoria arhitect stagiar în cea de 
arhitect cu drept de semnătură, cu drept de semnătură suspendat la cerere sau 
arhitect fără drept de semnătură (în cazul nepromovării interviului). Situația este dată 
și de numărul mare de stagiari pe care îi are Filiala OAR București, cca 600. 
Roxana Pătrulescu (RP): Există două situații diferite: 1. membrii care au promovat 
interviul și nu sunt trecuți automat de către secretariate în una dintre cele trei 
categorii posibile: arhitect cu drept de semnătură, cu drept de semnătură suspendat 
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la cerere sau arhitect fără drept de semnătură (în cazul nepromovării interviului) 
sau 2. arhitecții care încă nu s-au prezentat la interviul, și-au încheiat perioada de 
stagiu de minimum 2 ani de zile și rămân pe o perioadă nedeterminată în 
categoria arhitect fără drept de semnătură. În ambele situații filiala trebuie să 
urmărească situația și să ia legătura cu membrii săi. 
MM: Propune ca SIOAR-ul să emită o notificare către secretariate în momentul în 
care un stagiar și-a încheiat stagiul, ar ajuta mai ales filialele cu mulți stagiari. 
Ciprian Gălățanu (CG): Sunt situații în care stagiarii nu se pot prezenta la interviu 
după doi ani deoarece nu au un portofoliu suficient de consistent. Ar trebui să li se 
permită să-și prelungească perioada la cerere. 
Lavinia Anton (LA): Au deja această posibilitate prin norme. Conform Art. 4. 
Obiectivul şi durata stagiului, pot face de un număr indefinite de ori cerere pentru 
prelungirea cu câte 3 luni a perioadei de stagiu. 
Simona Olteanu (SO): Pe ce periodă poate un stagiar să-și suspende stagiatura?  
RP: Dacă normele vechi prevedeau o întrerupere de cel mult un an între modulele de 
stagiu, conform normelor aprobate în 2018, nu există o limită de timp. 
OB: La solicitarea cererii de schimbare a secțiunii TNA se cere achitarea cotizațiilor 
restante. Printre cei care au început stagiul acum 7-10 ani, există mulți membri cu 
care nu se mai poate lua legătura, despre care nu se mai știu informații. Cum 
motivează SIOAR-ul taxele neplătite din urmă? Cu atât mai mult dacă soliciți 
schimbarea TNA. 
Diana Stan (DS): Problema ridicată în privința SIOAR-ului este mai largă, nu se 
referă doar la stagiari. Trebuie să avem în vedere o metodă de a face ordine, de a 
lua legătura cu membrii care nu ș-au achitat cotizațiile și de a încheia într-un fel sau 
altul situațiile. Așa cum este ROF-ul în acest moment nu se poate face nimic. Vom 
transmite subiectul către GL competent pe zona de reglementări. Este o problem 
reală și foarte gravă în ceea ce privește categoria arhitecților cu drept de semnătură. 
Bogdan Mihai Tiparu (BMT):  
 
CHAT: 
From Lavinia Anton to Everyone: 10:32 AM, la filiala bv - 55 sunt în aceasta stare 
From Filiala OAR Dunărea de Jos to Everyone: 10:32 AM, La Filiala Dunărea de Jos 
din 36 stagiari 20 se regasesc in aceasta situatie, doar 15 se incadreaza in cei 2 ani 
Concluzia: OAR va reveni cu o statistică clară extrasă din SIOAR. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 

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. 
 

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. 

Cadru legal  



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA  
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Întocmit / redactat de Sabina Calu 
Data 1.07.2020 | Pagina 5/46 

 

str. Pictor Arthur Verona, 
nr. 19, 010312 București, 
Romania 
 
T:  + 40 (0) 21 317 26 34 
F:  + 40 (0) 21 317 26 35 
E:  office@oar.archi 
W: www.oar.archi 
 

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. 
 
RP: Este posibil ca SIOAR-ul să nu permită înregistrarea a două convenții 
concomitent, deci a două contracte de muncă. Vom verifica și vom rezolva subiectul 
la o viitoare dezvoltare. 
Daniela Maier (DM): Discuția de la ultima întâlnire se referea la recunoașterea unuia 
sau a doi îndrumători de stagiu concomitent, fiind angajat cu jumătate de normă la 
două firme. Dorește ca OAR să transmită o informare referitor la acest subiect către 
toate filialele.  
IȚ: Normele nu prevăd așa ceva în mod expres, doar că nici nu interzic. N-ar trebui 
să încurajăm așa ceva din start deoarece nu este o practică recomandată, mai ales 
că stagiarii aflați în această situație sunt puțini. 
DM: Ar trebui definite cazurile excepționale în care se permite această practică. 
MM: Ar trebui să transmitem tuturor membrilor această informare, pentru simplul fapt 
că până acum se știa la nivel de cutumă că acest lucru este posibil, chiar dacă OAR-
ul recomandă ca stagiul să fie făcut într-un singur birou sau sub îndrumarea unui 
singur îndrumător o dată. 
Neprezentat: În cazul în care există doi îndrumători care îndrumă concomitent 
stagiarul, acesta ar trebui să le comunice fiecăruia care sunt misiunile arhitectului pe 
care le-a parcurs cu celălalt, în așa fel încât la finalul perioadei de stagiu parcursul 
său să fie complet. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 

Modificarile normelor metodologice aduse in 
martie 2018 stagiului consider ca sunt utile - 
standardizarea raportului semestrial de stagiu, 
evaluarile semestriale facute de catre 
indrumator, mai putin fisele lunare de evaluare, 
care sunt o mare bataie de cap si pierdere de 

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 
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timp atat pentru stagiar, cat si pentru 
indrumatorul de stagiu.  
Fisele au fost conformate pentru lucru doar in 
windows 10, in versiuni anterioare aparand 
doar o parte din optiunile descrise pe siteul 
OAR. De asemenea, daca fisele se completeaza 
pe alt tip de platforma (iMac), completarea 
devine imposibila. Acestea sunt situatii ce apar 
atat dupa schimbarea locului de munca, cat si 
cand se fac upgradeuri la birou. 
In plus, introducerea acestor fise, ca o noutate 
in procesul de stagiu, a fost facuta fara o 
pregatire prealabila atat a viitorilor stagiari, cat 
si a personalului OAR, care nu stie sa raspunda 
la intrebarile legate de completarea fisei. 
Recomand insistent renuntarea la fisele lunare 
de evaluare. 

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. 
 

Cadru 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); 
 
Toată lumea este de accord cu depunerea semestrială a fișelor lunare de evaluare și 
cu relevanța unei evidențe a misiunilor arhitectului prin completarea acestor fișe 
lunare. În filiale cu mulți stagiari poate deveni un instrument complicat de verificat. 
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Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 

Noua metodologie nu mai prevede lungimea 
pauzei care poate fi cerută între modulele de 
stagiu.  
Există posibilitatea prelungirii cu cîte 3 luni, dar 
de cîte ori? 
 

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. 
 

Cadru 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. 
 
CHAT:  
From Mihai Munteanu to Everyone: 11:03 AM, Am primit și eu o intrebare de la un 
stagiar care a semnat contractul în decembrie, în februarie, după doua luni de munca 
a fost pus în șomaj tehnic și tocmai i s-a spus ca nu va relua munca acolo incepand 
din mai. Întrebarea lui era dacă cele doua luni de stagiu le pierde sau dacă nu, cum 
le trece? 
From iulian tepure to Everyone: 11:05 AM, nu le pierde 
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Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 

Cum se aplică prevederile Art. 9 alin 1 cu cele ale 
aliniatului 4 al aceluiași articol? (cumva…are 
dreptul să fie angajat ca stagiar – fără 
îndrumare, dar de fapt nu o recunoaștem….? 
 

Vom avea în vedere această solicitare la 
proxima dezvoltare a SIOAR. 
 

Cadru 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. 
 
OB: 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. Cum îi înregistrez acel an de stagiu? 
RP: Vom avea în vedere această solicitare la proxima dezvoltare a SIOAR. 
OB: Ce certificate de stagiu se înregistrează în acest caz în SIOAR? În acest 
moment Filiala Transilvania nu permite un astfel de stagiu. Sunt permise doar stagiile 
în firme cu obiect principal de activitate arhitectura, cod CAEN 7111, sau cu obiect 
secundar de activitate arhitectura și certificat de la Camera de Comerț. 
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Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 

Noua metodologie prevede trecerea automata a 
stagiarului de la secțiunea 3 la secțiunea 5, la 
finalul perioadei de stagiu. 
 
Acest lucru ar presupune plata cotizației de 200 
lei la începutul anului și trecerea la cotizație de 
100 lei (echivalentul secțiunii 5) cam pe la 
jumătatea anului – cam pe când s-ar încheia 
stagiul.  
Oare îl chem 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 mine și cu acea 100 lei deja înapoiată 
și încă cu diferența de cotizație? 

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). 

Cadru 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 

 
OB: Sunt filiale care nu încasează diferența de cotizație pentru membrii care 
dobândesc dreptul de semnătură în luna decembrie a anului în curs, situație care 
este injustă pentru filialele care aplică regula. 
DS: Regula aceasta există, trebuie doar monitorizată respectarea ei. OAR va 
monitoriza și va atrage atenția în momentul în care nu se întâmplă. GL Financiar ia 
în calcul împărțirea cotizației la nivel de lună, astfel s-ar rezolva problema schimbării 
statutului într-un moment oarecare al anului. 
MM: Pentru a putea monitoriza mai ușor acest aspect, ar trebui ca SIOAR-ul să 
notifice secretariatul în momentul în care stagiul este încheiat, când membrul OAR 
și-a obținut dreptul de semnătură, deci practic când este obligatorie schimbarea 
categoriei, respectiv cotizația. 
IȚ: Din discuțiile de până acum reiese că la filiale, și mai ales la Filiala OAR 
București, ar trebui să se facă o statistică care să releve, de exemplu: 1. câți arhitecți 
care au dobândit dreptul de semnătură încă figurează în categoria arhitect stagiar, 2. 
câți arhitecți stagiari lucrează cu contract de muncă de patru ore, pentru a vedea 
care este numărul celor care ar mai putea avea încă un contract de muncă, respectiv 
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un al doilea îndrumător de stagiu și 3. câți arhitecți care obțin dreptul de 
semnătură în luna decembrie nu achită diferența de cotizație de 100 de lei 
MM: Problema este că aceste statistici nu se pot face automat din SIOAR. 
DS: O serie de date se pot extrage automat din SIOAR sau i se pot cere lui 
Dragoș care le extrage din SIOAR. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 

Nu este clară posibilitatea „legării” 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), iar arhitectul 
îndrumător nu poate fi înregistrat decât la o 
firmă cu cod CAEN 7111 (art. 83, alin 5 din ROF). 

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 Legea nr.184/2001. 
 
Ulterior se vor opera modificări și la 
nivelul SIOAR-ului, pentru a se putea opta 
și pentru alte domenii de activitate. 

Cadru 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 
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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; 
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.  
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(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. 
 
OB: Arhitectul stagiar se poate înscrie într-o firmă care-și activează cod secundar 
CAEN 7111, în schimb, arhitectul îndrumător, chiar dacă este angajat într-o firmă cu 
activitate secundară proiectarea de arhitectură, nu poate fi înregistrat pe cod CAEN 
secundar conform Art. 83 din ROF. Nu se face referire la obiect principal sau 
secundar. Prin urmare, în Filiala Transilvania se înscriu ca stagiari doar acei arhitecți 
care lucrează în firme care au ca obiect principal de activitate arhitectura.  

 
CHAT: 
From Mihai Munteanu to Everyone: 11:23 AM, am înțeles de la dep administrativ ca 
în momentul de față SIOAR nu permite efectuarea perioadelor de stagiu mai mici de 
6 luni 
From iulian tepure to Everyone: 11:25 AM, în acest caz trebuie operat manual în 
SIOAR prin efectuarea unui artificiu până vedem dacă poate fi actualizat SIOAR să 
cuprindă aceste stagii fragmentate 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 

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 legate de acestea (cod 
CAEN – 7112).  
 
Este acest lucru posibil, dat fiind că noile norme 
de stagiu permit acest lucru? 

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 
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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. 

Cadru 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 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 
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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. 

 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Filiala Iaşi a realizat în SIOAR cererea de 
detaşare către filiala OAR Transilvania, dar 
prin telefon ni s-a transmis din partea dnei 
secretar executiv, că membrul nu va fi primit 
ca detaşat la OAR Transilvania (putând 
doar să participe la cursurile de formare). 
Motivul a fost că exista foarte mulţi stagiari 
şi nu are cine să se ocupe, neexistând 
suficienţi responsabili de stagiu. 
 
Vă rugăm să ne daţi un răspuns legat de 
acest aspect. Cum putem noi, filiala Iaşi, să 
gestionăm situaţia stagiarului, dacă la 
sfârşitul stagiului nu va figura ca detaşat la 
altă filială. 
 
Noi considerăm că nu este atât de dificil sa 
fie aprobată în SIOAR cererea de detaşare 
(mai ales că se doreşte o evidenţă clară a 
stagiarilor). 

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. 
 

Cadru 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:  
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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 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. 

 
RP: Este un subiect care a mai fost discutat și în întâlnirea precedentă. 
OB: Nu există suficienți angajați pentru a prelua numărul mare de stagiari pe care îi 
are deja Filiala Transilvania, dar asta nu înseamnă că ei nu sunt primiți la 
evenimentele de formare profesională continua în limita locurilor disponibile. Li se 
face adeverință pentru participare, dar nu pot fi primiți pentru analiza dosarului de 
stagiu. Singura detașare operate de Filiala Transilvania a fost către Filiala București 
în cazul unei stagiare care lucrează într-un birou din București, unde celorlalte 
colege de birou, membre ale OAR București, li se permitea să depună cele 4 
rapoarte de stagiu (aferente celor 4 semestre) la finalul celor 2 ani. Astfel, pentru că 
Filiala București nu aplică normele, iar Filiala Transilvania le aplică, a apărut o 
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situație discriminatorie pentru stagiara Filialei Transilvania, moment în care a fost 
sfătuită să solicite detașarea. 
DS: Toate filialele ar trebui să aplice reglementările din norme. Reiese din discuția 
de până acum că ar fi oportun să găsim o modalitate prin care suspendarea să 
poată opera automat în SIOAR, ceea ce ar însemna ca stagiarii să-și poată 
introduce datele în timp real și pe un alt format decât cel existent. Dezvoltările 
SIOAR de până acum nu au acordat o atenție sporită stagiului și ne vom apleca 
asupra lor de acum înainte. Aplicarea sancțiunilor prevăzute de norme nu poate să 
fie diferită pentru că numărul de stagiari este mare, cum e exemplu Filialei București.  
Referitor la suspendare, nu se suspendă perioada în care stagiarul a fost activ, ci 
perioada în care el a întârziat predarea documentelor care se cer a fi depuse prin 
norme, aici nefiind vorba doar despre rapoartele de stagiu. 
OB: Filiala Transilvania va distribui informarea referitoare la calculul suspendării 
stagiului unui stagiar în momentul în care se vor armoniza alin. 1, lit. a) și alin. 2, lit. 
a), astfel încât, dacă stagiarului i se suspendă doar perioada în care a întârziat 
depunerea documentelor, putând fi vorba despre o lună, două sau oricât, 
îndrumătorului să i se aplice o măsură direct proporțională. Când i se aplică 
sancțiunea îndrumătorului? 
DS: Când se poate demonstra faptul că stagiarul nu și-a îndeplinit obligațiile 
referitoare la depunerea evaluării de sinteză în termen de maximum 30 de zile de la 
încheierea modulului de stagiu, pentru a fi înaintată filialei la termen, din vina 
îndrumătorului, așa cum este specificat la alin. 2, lit. a) din norme. 
MM: Din articolele din norme, chiar dacă sunt lacunare uneori, nu se poate interpreta 
faptul că dacă un stagiar nu depune un raport de stagiu la timp trebuie sancționat și 
îndrumătorul. 
OB: Consiliul național, cel care aprobă normele de stagiu, este de acord în întregime 
cu informarea referitoare la calculul suspendării stagiului în cazul nepredării 
documentele cerute prin norme, este de acord cu aceste norme de aplicare? Membrii 
CN din partea OAR Transilvania nu sunt de acord cu acest calcul, de exemplu. 
DS: Vorbim despre un subiect de natură juridică, suspendarea nu poate fi 
echivalentă cu anularea, așa cum a fost interpretată de către Filiala Transilvania. 
Totodată este important ca filialele să comunice cu membrii și să-i atenționeze cu 
privire la obligațiile care le revin în calitate de stagiari, nu doar să aplice sancțiuni. 
IȚ: Ar trebui creat un sistem prin care stagiarii să fie informați în momentul în care s-
au scurs 6 luni de stagiu și sunt obligați să depună raportul de stagiu și celelalte 
documente. 
DS: Vom încerca să obținem acest proces cu ajutorul SIOAR. 
OB: Ce facem cu membrii transferați la o altă filială după schimbarea domiciliului, 
dacă acestora nu li s-au cerut documentele pentru stagiu la filialele de apartenență, 
practic ei nu au predat nimic până la momentul în care s-au transferat? Practic filiala 
unde a avut inițial domiciliul nu a ținut cont de normele de stagiu, dar o altă filială nu 
poate pedepsi membrul pentru că o altă filială nu aplică normele. Trebuie sancționată 
și filiala în situații de acest fel. 
DS: Trebuie să discutăm punctual cu filiala care nu aplică regula. 
LA: Filiala Bv-Cv-Hg este una dintre filiale care nu a aplicat această regulă 100%. 
Sunt stagiari care-și depun la timp rapoartele, dar pentru secretariat este greu să 
urmărim cine depune la timp și cine nu. Ar fi benefic ca acest SIOAR să-l anunțe 
direct pe stagiar când trece perioada de depunere a acestui raport. 
DS: Suntem covinși că SIOAR-ul poate și trebuie să fie dezvoltat pe subiectul stagiu 
astfel încât să ușurăm munca secretariatelor. Trebuie să indentificăm punctele în 
care SIOAR-ul poate fi dezvoltat și ar ajuta să avem sprijinul filialelor inclusiv în 
formularea cerințelor de dezvoltare a acestuia. În momentul de față, o mare parte 
dintre informații se regăsesc în documente pe care stagiarul le încarcă în sistem, pe 
care nu le completează într-o căsuță, astfel nu se pot extrage automat date din ele. 
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Ar trebui create câmpuri și un modul dedicat subiectului stagiu. Cel mai probabil în 
momentul în care vom implementa acest sistem le vom cere celor cu stagii active 
să-și completeze retroactiv și aceste câmpuri, chiar dacă ei deja au încărcate 
informațiile sub formă de pdf etc, pentru a permite instalarea unor alerte. Este 
necesară o curățare a bazelor de date din SIOAR. Aplicarea manuală a unor 
prevederi din norme este destul de dificilă. Vom face o centralizare și ne vom 
întâlni cu secretariatele înainte de a transmite cererile către dezvoltatorul SIOAR 
pentru a răspunde la nevoile secretariatelor. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Ce se intampla cu cotizația stagiarilor 
detașați din alte filiale?  
Ea ar trebui plătită/transferată filialei la care 
stagiarii își fac transferul. Altfel nu vad de ce 
filiala respectivă i-ar lua in considerare 
raportul de stagiu, nefiind membru al filialei.  
 
În plus va adauga munca suplimentara 
responsabilului de stagiu din filiala 
adoptatoare, fără a beneficia filiala de vreun 
venit de pe urma lui. 
În momentul efectuarii stagiului la alta filiala 
decat cea de resedinta, stagiarul este 
inregimentat in filiala adoptatoare, cu tot cu 
cotizatie, daca detasarea depaseste mai 
mult de 6 luni, altfel se incarca suplimentar 
filiala adoptatoare, fara a beneficia de 
resurse. In caz contrar rapoartele si 
evaluarile revin filialei de resedinta. 

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. 
 

Cadru 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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Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
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 rămîn așa 
pentru cotizație. E de verificat statistic 
pentru toată țara situația asta și de făcut o 
hotărîre (dacă se poate) prin care să fie 
automat trecuți la arhitecți fără drept de 
semnătură sau invitați să se retragă din 
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. 

Cadru 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 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. 
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Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Cum afecteaza perioada de stagiu la colegii 
stagiari care au intrat in somaj tehnic in 
perioada aceasta si nu au reusit sa 
completeze in cadrul firmei respective niciun 
semestru? 

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.  

Cadru 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 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 
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poate întoarce la programul de lucru doar dacă angajatorul dispune reînceperea activității, 
ocazie cu care încetează măsura suspendării unilaterale a contractului individual de muncă. 
 
OB: Ce se întâmplă dacă atunci când revine din șomaj tehnic stagiarul se angajează 
la o altă firmă, iar la firma de la care a intrat în șomaj tehnic a efectuat doar două luni 
de stagiu? 
RP: Conform normelor de stagiu aprobate în 2018, stagiul poate fi compus din 
module mai mici e 6 luni, deci contracte de muncă mai mici de 6 luni, păstrând 
obligativitatea raportării semestriale (deci odată la împlinirea a 6 luni de stagiu activ). 
MM: Care este artificiul prin care se înregistrează manual în SIOAR un contract mai 
mic de 6 luni, dat fiind că SIOAR-ul nu este încă conformat pentru acest subiect? 
DC: Se pot introduce în SIOAR mai multe contracte de muncă a căror perioadă nu 
este restricționată la 6 luni, în cazul stagiarilor care se supun normelor aprobate în 
2018, doar la cei care și-au început stagiul cu vechea metodologie nu se iau în 
considerare astfel de contracte. Din punct de vedere tehnic nu sunt probleme în 
SIOAR. 
 
CHAT: 
From Mihai Munteanu to Everyone: 11:59 AM 
- Legat de fracționarea perioadei de stagiu în module mai mici de 6 luni. SIOAR în 
momentul de față nu acceptă la efectuarea certificatelor de stagiu perioade mai mici 
de 6 luni. 
- Baza legală pentru înscrierea online în SIOAR în OAR fără a mai aduce la sediul 
filialei documente în original și fără a mai înregistra documentele depuse în registrul 
de intrări/ieșiri. 
- Încărcarea în SIOAR a anexelor 6, 7, 8 de către stagiar fără a mai fi înregistrate în 
registrul de intrări-ieșiri al filialei. Pentru cazul în care fișierele încărcate nu 
corespund cerințelor (fără ștampilă, semnătură etc.) există o modalitate de a valida 
aceste documente ? 
- Pentru stagiarii care au terminat perioada de stagiu în cursul anului, cum se 
calculează cotizația în cele două situații (cotizația este achitată înaintea încheierii 
perioadei de stagiu sau cotizația este achitată după încheierea perioadei de stagiu și 
trecerea automată la secțiunea arhitect fără drept de semnătură)? 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Conform metodologiei de stagiu in vigoare, 
este obligatorie participarea arhitectului 
stagiar la cel putin o conferinta organizata 
de OAR. Avand in vedere ca resedinta mea 
este in afara Romaniei, aceste conferinte 
pot fi echivalate cu participari la conferinte 
organizate de institutiile care au un rol in 
reglementarea profesiei de arhitect la nivel 
international, ex. RIBA? 

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 
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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. 

Cadru 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 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. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Arhitecții cu sancțiuni nu trebuie să aibă 
dreptul de a fi îndrumători. 

Conform normelor în vigoare, arhitectul 
îndrumător este un arhitect cu drept de 
semnătură, cu practică profesională în 
domeniu de minimum 5 ani, care își 
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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. 

Cadru 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. 
 
MM: Arhitecții stagiari vin la filială când au semnat deja contractul cu îndrumătorul. Ei 
nu au de unde să știe că acesta are sancțiuni. Există o listă cu cei cu sancțiuni? 
OB: Nu vezi acest detaliu în SIOAR, cu atât mai mult nu ai acces la datele altor filiale 
în situația stagiarilor care lucrează în afara razei filialei de reședință.  
DS: Ar trebui să aflăm dacă toate filialele introduc în SIOAR avertismentele și votul 
de blam. 
Petre Mitru (PM): La Filiala Nord-Vest un arhitect care a fost sancționat a avut o 
influență negativă asupra unui stagiar, care la rândul lui a fost sancționat după ce și-
a luat dreptul de semnătură și a ajuns să profeseze. Timpul de verificare în timpul 
interviului este mult prea limitat pentru a putea surprinde situații de acest fel. 
Iuliana Mălăescu (IM): În 2019 o hotărâre a Comisiei teritoriale de disciplină a fost 
atacată la Comisia națională de disciplină și încă nu s-a primit un verdict. Indiferent 
de ceea ce a formulat comisia teritorială, în SIOAR se introduce răspunsul final al 
Naționalului? 
DS: Da, categoric. La Comisia națională vom aștepta să expire termenul pentru 
formularea căii de atac în contencios administrativ, dacă formulează cale de atac și 
în contencios administrativ se va prelungi perioada de așteptare și mai mult pentru 
că există și fond și cale de atac. Abia după ce sentința este definitivă, în cazul 
suspendării intră în Consiliul național, iar în cazul avertismentului sau al votului de 
blam se comunică către filiale. În momentul de față, dacă nu s-a transmis nimic 
filialei, nu e definitivă sentința. 
IȚ: Iar în tot acest timp stagiarul își continuă stagiul, dacă aceasta este situația. 
RM: E de analizat cât de ușor pot să extragă filialele astfel de informații din SIOAR 
pentru a verifica statutul îndrumătorilor. 
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Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
De când se consideră cei 5 ani de 
experiență pentru îndrumătorul de stagiu: de 
la absolvirea facultății sau de la obținerea 
dreptului de semnătură. 

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. 

Cadru 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. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Indiferent dacă are doar 3 stagiari activi, 
un arhitect apare cu mai mulți deoarece 
discutăm despre acei stagiari care și-au 
încheiat administrativ stagiatura dar nu au 
încheiat și din punct de vedere al 
înregistrării în SIOAR 

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. 

Cadru legal  
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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. 
 
OB: În acest moment, SIOAR-ul menține în acest moment legătura dintre stagiari și 
îndrumători, chiar dacă contractele de muncă sunt închise cu firma în care lucrează 
și îndrumătorul, deoarece acea bifă rămâne activă în SIOAR pentru ca stagiarul să 
își poată continua stagiul. Cu bifa activate, îndrumătorii apar în SIOAR ca având în 
îndrumare mai mult de 3 stagiari chiar și atunci când nu este cazul. Bifa respectivă 
nu se poate dezactiva atât timp cât stagiul este activ, fără ea, la finalul stagiului, nu 
se poate încărca certificatul de stagiu. 
DC: Bifa respectivă apare în zona în care se completează locurile de muncă și a 
rămas de la prima versiune SIOAR, în care filiala verifica faptul că contractual de 
muncă a fost introdus corect de către membru. Dacă secretariatul a validat acel 
contract bifa aceea se activează și trebuie să rămână așa și doar se completează 
data încheierii contractului de muncă. Finalitatea legăturii dintre stagiar și îndrumător 
are loc prin închiderea certificatului de stagiu, în felul acesta îndrumătorul nu va mai 
figura în SIOAR ca având sub îndrumare și acei stagiari cu care a încetat relațiile de 
colaborare.  
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Dificultatea cu care îndrumătorul de stagiu 
de la nivelul filialei de apartenență poate 
verifica concret - pe parcursul stagiului și la 
finalul perioadei - activitatea stagiarului cât 
și indrumarea acordată acestuia de către 
mentorul său, mai ales în situația în care 
arhitectul stagiar își desfășoară activitatea 
într-un alt oraș și îndrumătorul său face 
parte dintr-o altă filială. 

Încurajăm detașarea stagiarilor în filialele 
unde își desfășoară activitatea alături de 
îndrumătorii lor. 

Cadru 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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Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Nu ne sunt clare prevederile Art. 22 cu 
privire la sancțiunile disciplinare – despre ce 
sancțiune este vorba în cazul stagiarului 
(neavând drept de semnătură…) – 
speculând că în cazul îndrumătorului de 
stagiu este vorba de încălcarea prevederilor 
Codului Deontologic…. Dar în cazul 
responsabilului de stagiu – speculând 
același lucru ? 

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. 

Cadru 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. 
 
OB: Întreabă responsabilii de stagiu dacă sunt de acord să-și piardă dreptul de 
semnătură pentru încălcarea prevederilor metodologiei de stagiu. Din cauza acestui 
articol nu se găsesc persoane care să ocupa poziția de responsabil de stagiu. 
MM: Este o poziție din care poți avea o foarte mare influență asupra parcursului unui 
stagiar. Poate nu e neapărat varianta cea mai bună. Atât timp cât am acceptat 
poziția de responsabil de stagiu îmi asum normele în vigoare. Trebuie să existe o 
responsabilitate și fapul că poate să-și piardă dreptul de semnătură presupune o 
serie de pași înainte. 
DM: Cu cât crește numărul de stagiari ai unei filiale, pentru care un responsabil de 
stagiu trebuie să-i sfătuiască, crește și riscul de a nu putea urmări situația tuturor 
corect. Ar trebui ca poziția de responsabil de stagiu să fie mai bine explicată, 
detaliată. Responsabilitățile nu sunt foarte clar și nici sancțiunile. Poate un 
responsabil de stagiu să sesizeze momentul în care îndrumătorul de stagiu nu se 
achită de atribuțiile sale? 
RP: Da, responsabilul de stagiu va face o sesizare atunci când se constată 
încălcarea normelor de stagiu și a atribuțiilor ce îi revin îndrumătorului de stagiu, iar 
acestuia i se vor aplica sancțiuni. 
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CHAT: 
From Mihai Munteanu to Everyone: 12:21 PM, In cazul incarcarii certificatului de 
stagiu de catre stagiar in SIOAR cum afla filiala ca acest lucru a fost facut? 
From OAR Transilvania to Everyone: 12:21 PM, apare on-line la filiala de care 
apartine stagiarul 
From Mihai Munteanu to Everyone: 12:22 PM, Adica filiala primeste e-mail automat?  
From OAR Transilvania to Everyone: 12:34 PM, nu pe mail. apare pe pagina filialei 
când se deschide aceasta, se văd toate notificările, inclusv existența unui certificat 
nevalidat 
From Mihai Munteanu to Everyone: 12:36 PM, Mulțumesc. :) 
From OAR Transilvania to Everyone: 12:36 PM, oricand 
From OAR-Croco (Cristian Dumitru, secretar OAR Muntenia Vest) to Everyone: 
12:38 PM, Eu tac, tu taci, el tace, ele... niciodată!!!  
 
OB: Sesizează intervenția din partea OAR-Croco pe CHAT. 
RM: Îi cere lui OAR-Croco să-și spună numele.  
Cristian Dumitru (CM): Se prezintă ca făcând parte din Filiala Muntenia Vest și îi 
aduce injurii Roxanei Pătrulescu, motivând că s-a simțit jignit atunci când aceasta s-a 
adresat secretarelor de filială în e-mail-ul trimis ca invitație pentru a participa la 
această întâlnire, dumnealui fiind secretar și nu secretară. 
MM: Îi transmite domnului Cristian Dumitru faptul că intervenția dumnealui nu este 
potrivită și îi recomandă să-și ceară scuze. 
CM: Îi cere lui Mihai Munteanu să tacă, amenințând că în caz contrar îl bagă în 
categoria „ele”. Afirmă faptul că se pierde vremea cu discuții inutile, iar singurele 
persoane pertinente în discuție sunt Oana și Diana. Afirmă că se poate exprima cum 
vrea pentru că îl doare în cot de ceea ce zic cei care au intervenit.  
Pentru a se putea continua ședința, Raluca Munteanu, în calitate de moderator al 
întâlnirii, închide microfonul domnului Cristian Dumitru iar acesta părăsește platforma 
Zoom. 
 
CHAT:  
From User to Everyone:  12:47 PM, Informare destinata secretariatelor Filialelor 
OAR, stagiarilor și indrumatorilor nr. 699/11.05.2020 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 

Am dori însă să atragem atenția că acest 
document (modalitatea de calcul a 
suspendării perioadei de stagiu) în care l-ați 
explicat amănunțit și cu exemple clare de 
calcul, nu ține cont deloc de prevederile 
ART 21 alin 2 din NORMELE 
METODOLOGICE PRIVIND 
EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU 
DOBÂNDIREA DREPTULUI DE 
SEMNĂTURĂ prin care, cităm 
 

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 
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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: 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; 
 
Vă rugăm prin prezenta să lămuriți și acest 
aspect având în vedere că vom începe să 
aplicăm cele menționate fără a ști cum 
facem legătura între un arhitect fără drept 
de îndrumare și unul, doi sau trei stagiari pe 
care acesta îi are în pregătire. 
 
Corelarea calculului suspendării stagiarilor 
cu prevederile art. 21 – asta în cazul în care 
toate filialele aplică același tratament 
stagiarilor proprii 

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 
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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 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. 

Cadru 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 
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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; 
 
OB: Filiala Transilvania își menține hotărârea până la lămurirea acestui punct.  
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Fișele de evaluare lunară se predau lunar 
sau împreună cu raportul de stagiu ce se 
predă semestrial și în ce format? 

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). 

Cadru 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. 
 
MM: Fișele reprezintă un instrument de verificare pentru stagiar și responsabil.  
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RM: Fișele sunt un instrument bun pentru a observa misiunile lacunare. 

Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Unde se depun documentele de stagiu 
pentru stagiarii detașați?  
 
La filială în raza căreia are domiciliul sau la 
filiala de detașare? 

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). 

Cadru 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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Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Validarea încrucișată a Certificatelor de 
stagiu atunci când arhitectul îndrumător nu 
aparține filialei stagiarului nu este posibilă 
(trebuie să discutăm în permanență între 
filiale, să ne asigurăm că arhitectul 
îndrumător are toate prerogativele să o 
facă…) 

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. 

 
LA: Documentele pot fi încărcate doar la secțiunea Certificate de stagiu, nu pot fi 
încărcate la secțiunea informații personale. Este o problemă și pentru stagiari 
înțelegerea locației pentru încărcarea documentelor de stagiu, iar aceștia necesită 
îndrumare. 
DC: Documentele de stagiu se încarcă la secțiunea Certificate de stagiu deoarece 
sunt documente ce țin de stagiu. După dobândirea dreptului de semnătură ele nu 
trebuie să fie vizibile în primul nivel de informații al membrului OAR. 
MM: Pentru că s-a lovit de aceleași întrebări a făcut 4 tutoriale filmate, în care este 
expusă toată procedura de utilizare a SIOAR pentru stagiar. Acest material e posibil 
să necesită o actualizare după modificările făcute în SIOAR, dar ar putea fi oficializat 
și promovat de către Național către stagiari. Link-urile vor fi puse în CHAT. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
În metodologia de stagiu nu se prevad 
toate actele necesare inscrierii în OAR ca 
stagiar. 

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 
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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. 

Cadru 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 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;  
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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 echivalării 
titlului oficial de arhitect, în baza unei diplome obţinute eliberate de o instituţie de 
învăţământ superior de arhitectură dintr-un stat terţ. 
 
CHAT: 
From User to Everyone:  12:58 PM, e pornit, actele necesare inscrierii se regasesc in 
mai multe acte normative. legea 184. Ar fi bine sa regaseasca toate prevederile 
referitoare la aceste acte in acelasi document. 
From filiala oar dunarea de jos to Everyone:  01:01 PM, aceste acte care se cer pot fi 
operate de catre filiale, respectiv introduse pe SIOAR daca nu avem acordul GDRP? 
 
DS: Cere Filialei Bacău-Neamț să revină cu o listă care să acopere ceea ce nu se 
regăsește acum în norme sau la secțiunea Întrebări și răspunsuri, pe website-ul 
OAR. OAR dezvoltă o versiune nouă de website, unde va încerca să abordeze mai 
transparent secțiunea de stagiu. 
IȚ: Sugerează eliminarea certificatului de naștere din lista cu documente solicitate. 
MM: Sugerează eliminarea cazierului. 
DS: Eliminarea cazierului nu este posibilă. Așteptăm lista de la Filiala Bacău-Neamț, 
pe care o vom publica într-un loc suficient de vizibil pe noul website OAR. 
 
CHAT: 
From filiala oar dunarea de jos to Everyone: 12:56 PM, SIOAR-ul suporta incarcarea 
atator documente? 
From Dracea Razvan to Everyone: 12:56 PM, fb ideea tutorialelor MM 
From Mihai Munteanu to Everyone: 12:56 PM 
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https://www.facebook.com/oar.bucuresti/videos/908032459571047/ 
https://www.facebook.com/oar.bucuresti/videos/494699511340942/ 
https://www.facebook.com/oar.bucuresti/videos/384936935560143/ 
From User to Everyone: 12:57 PM, ma auziti? eu va aud. 
From Mihai Munteanu to Everyone: 12:57 PM, 
https://www.facebook.com/oar.bucuresti/videos/454805555071195/ 
 
RM: Va prezenta materialele informative referitoare la SIOAR în GL Stagiu și va 
analiza oportunitatea actualizării acestora înainte de promovarea la nivel național. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
De realizat o procedura pentru documentele 
ce se depun digital, parte din proiecte ce se 
supun unor clauze/contracte de 
confidentialitate. Recomand acceptarea 
unor arhive digitale parolate, parola 
ramanand la candidat. 

Solicităm clarificări din partea 
responsabilului de stagiu al Filialei Timiș 
pentru a înțelege la ce se referă sugestia. 
 
Dacă sugestia se referă la documentele 
încărcate în SIOAR în vederea susținerii 
interviului pentru acordarea dreptului de 
semnătură  o vom transmite membrilor 
CNADS în vederea completării Normelor 
Metodologice de Acordare a Dreptului de 
Semnătură. 

Cadru 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 
(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. 
 
RP: OAR va lua legătura cu Daniel Tellman, responsabilul de stagiu al Filialei OAR 
Timiș pentru a clarifica sugestia. 
Mariana Nedela: Domnul Tellman probabil se referee la informațiile cuprinse în 
raportul de stagiu, deși acesta nu presupune un grad foarte avansat de detaliere. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
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 aministrația publică (art. 10, 
alin 1).  
La fel pentru stagiarii cu diploma de doctor. 
Sau, în cazul în care aplicăm prevederile 
alin. 5 al aceluiași articol, de ce mai luăm în 

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 
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calcul stagiul prevăzut la art. 1 și 2? 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. 

Cadru 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. 
 
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. 
 
OB: În aceste situații este mereu nevoie de intervenția lui Dragoș, deoarece SIOAR-
ul nu te lasă să aprobi încheierea unui stagiu dacă ai încărcat un Certificat de stagiu 
de 1 an, presupunând că restul documentelor pentru obținerea reducerii au fost deja 
depuse. E o situație similar cu cea în care stagiarul își compune stagiul din contracte 
de muncă cu o durată mai mica de 6 luni, cere un artificiu în SIOAR pe care îl face 
Dragoș. 
RP: Am notat subiectul pentru o viitoare dezvoltare a SIOAR. 
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Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
În situația în care stagiarul e înscris într-o 
filială și îndrumătorul său în alta, 
secretariatul filialei stagiarului nu poate 
valida Certificatul de stagiu 
 

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. 

 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Existenta unei probleme de 
necorelare sau de aplicare a legii, 
in legatura cu acordarea de 
subventii pentru angajatori (birouri 
de arhitectura) conform legislatiei 
privind efectuarea stagiului. 
 
Fiindca stagiul in Arhitectura 
dureaza 2 ani, dupa angajarea unui 
absolvent am dorit sa apelam la 
legea nr. 335/2013 privind 
efectuarea stagiului pentru 
absolvenții de învățământ superior 
pentru obtinerea sumei lunare de 
2.250 lei mentionata in lege 
conform Art.28 Alineatul 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 

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-
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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 
mentionarea acestei cerinte atunci 
cand am dus dosarul la AJOFM a 
fost ca ni s-a spus ca nu putem 
beneficia de aceasta suma, AJOFM 
intrerpreteaza ca arhitectii si 
avocatii nu sunt eligibili datorita 
Art.1 Alineatul 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 in cel mai 
bun caz sa extinda perioada de 
aplicare a suventiei si nu sa 
excluda categoria profesionala, 
pentru ca reglementarile speciale 
nu aplica. 
 
Cu alte cuvinte, cei de la AJOFM 
au interpretat legea 335/2013 ca 
excluzand profesiile pentru care 
exista alte reglementari referitoare 
la stagiu, in loc de a prelua doar 
durata acestui stagiu din acele 
reglementari pentru a o inlocui pe 
cea de 6 luni mentionata in legea 
335/2013. Asadar ni s-a spus ca in 
baza legii 335/2013 nu putem 
beneficia de nicio forma de 
subventie - nici 6 luni, nici 12 luni, 
nici 24 luni cat dureaza de fapt 
stagiul. In schimb ni s-a sugerat sa 

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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depunem cerere pentru o alta 
subventie, mentionata in Art.80 
Alineatul 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 aceasta procedura, 
intamplator subventia este aceeasi, 
fiind un program pe fonduri 
europene, dar consideram 
oportuna o clarificare a situatiei, si 
o suventie de 24 de luni ar incuraja 
angajarea de stagiari si formarea 
de profesionisti. 
 
MM: A încercat să obțină această subvenție, dar răspunsul nu a fost că ea nu se 
aplică absolvenților de arhitectură ci ea se aplică în măsura în care există fonduri. 
Contractul este de muncă iar convenția este de stagiu, la AJOFM ajunge contractul 
de muncă. Recomandarea ar fi ca stagiarii să depună contracte de muncă și să 
încerce, unii au avut norocul să obțină acești bani. 
DS: Absolvenții de arhitectură nu se încadrează la Legea 335 ci la Legea 76/2000 
referitoare la șomaj, unde valoarea indemnizației este aceeași. Putem recomanda 
generic încadrarea pe 76/2000, dar dat fiind contextul pandemiei e posibil să apară 
ajutoare de stat și în această zonă. Vom discuta cu Valentina Saygo, consultantul 
OAR care e destul de apropiat de măsurile financiar-fiscale luate la nivel de stat, 
pentru a vedea dacă se intenționează ceva pe acest subiect. În momentul în care a 
intervenit, OAR solicita extinderea de la 12 luni la 24, nu ne așteptam ca răspunsul 
să fie faptul că nu ni se aplică. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Posibilitatea de participare la examenul de 
drept de semnătură a responsabililor de 
stagiu ca observatori externi. 

Potrivit normelor în vigoare, la interviul 
de acordare a dreptului de semnătură pot 
participa următoarele persoane: 
reprezentanți ai școlilor de arhitectură 
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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. 

Cadru 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. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Cele mai multe plangeri ale arhitectilor 
stagiari sunt legate de modul in care se 
desfasoara interviul, nu exista un 
regulament aprobat in CN OAR in ceea 
ce priveste comisia si modul in care este 
aleasa / criteriile pe baza carora este 
aleasa. 

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. 

Cadru legal  

Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA  
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Întocmit / redactat de Sabina Calu 
Data 1.07.2020 | Pagina 41/46 

 

str. Pictor Arthur Verona, 
nr. 19, 010312 București, 
Romania 
 
T:  + 40 (0) 21 317 26 34 
F:  + 40 (0) 21 317 26 35 
E:  office@oar.archi 
W: www.oar.archi 
 

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. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Sa stabilim și niște metodologii/răspunsuri 
"oficiale" comune. Am făcut deja un grup de 
FB de messenger pentru responsabili și 
cred ca ar putea fi extins ca sa putem vorbi 
despre lucrurile de care ne lovim. 

OAR apreciază și susține recomandarea și 
stă la dispoziție pentru a extinde acest 
model pilot. 

 
MM: Consideră că este necesar un grup de comunicare al responsabililor de stagiu, 
unul semi-informal, indifferent de canal, pe care să-l creeze OAR Național.  
RP: Vom reveni pe mail cu propuneri de votare pentru un canal de comunicare 
agreat de toți responsabilii de stagiu. 
 
CHAT: 
From Cory to Everyone:  01:18 PM, SUPER IDEE! 
 
Discuția pe marginea unor sesizări/sugestii și întrebări ce țin de interpretarea 
normelor de stagiu în vigoare s-a încheiat și se trece la propunerile de modificare a 
normelor sau de actualizare a SIOAR. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
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 

Am reținut principiile recomandate 
pentru actualizarea normelor 
metodologice, vor fi puse în discuția GL 
competent. 
 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA  
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Întocmit / redactat de Sabina Calu 
Data 1.07.2020 | Pagina 42/46 

 

str. Pictor Arthur Verona, 
nr. 19, 010312 București, 
Romania 
 
T:  + 40 (0) 21 317 26 34 
F:  + 40 (0) 21 317 26 35 
E:  office@oar.archi 
W: www.oar.archi 
 

modalitățile de exercitare ale profesiei. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
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 

Recomandările legate de SIOAR vor fi 
incluse într-o tranșă de dezvoltări 
dedicate modului de gestiune a stagiului. 

 
Dracea Răzvan (DR): Atât stagiarul cât și îndrumătorul ar trebui să poată urmări în 
SIOAR parcursul stagiului, modulele deja parcurse, ce mai rămâne de parcurs. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
Ar fi indicat și depunerea adeverinței ITM nu 
doar contractul pentru a avea certitudinea 
respectării perioadei de stagiu. 

Vom pune subiectul în discuția GL 
competent și vom formula o întrebare 
către ITM, urmând să revenim ulterior cu 
un răspuns. 

 
Cristina Topai (CT): Nu se poate proba doar în baza contractului dacă stagiatura 
este conformă cu regulamentul OAR, este necesară o adeverință de la ITM. Filiala 
Bihor solicită introducerea acesteia adeverințe ITM în normele de stagiu. 
Ana Sălac (AS): ITM-ul nu mai emite adeverințe, doar angajatorul poate emite o 
adeverință din care să reiasă durata desfășurării activității. Experiența efectivă poată 
fi extrasă dintr-un raport Revisal, nu dintr-o adeverință. 
DS: S-a discutat despre adeverință la momentul elaborării normelor de stagiu. S-ar 
putea ca această modificare în documentele eliberate de ITM să fi dus la 
neintroducerea acestui aspect în norme. Verificăm la AJOFM și revenim pe subiect. 
MM: Sugerează ca și îndrumătorul de stagiu să depună o adeverință de la ITM 
pentru orele lucrate în firma în care lucrează și stagiarul. 
DS: Vom investiga în ce măsură este posibil ca OAR să aibă un protocol cu ITM-ul 
pentru a verifica centralizat aceste date, având în vedere că OAR are obligația de a 
verifica stagiul. 
 
CHAT: 
From Liliana Costescu to Everyone:  01:25 PM, Raport per salariat din Revisal 
From Lavinia Anton to Everyone:  01:28 PM, este suficient un raport revisal 
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From Liliana Costescu to Everyone:  01:30 PM, contractual de munca fara raportul 
per salariat din revisal nu e sigur 
From Liliana Costescu to Everyone:  01:36 PM, orice modificare a contracului 
apare in Revisal... deci... 
From Mihai Munteanu to Everyone:  01:39 PM, apare in revisal, da dar din ce stiu 
eu. de la Revisal pot fi obtinute informatii doar de catre firma sau de catre angajat 
From OAR Transilvania to Everyone:  01:39 PM, tot sunt valabile cred....nu văd de 
ce ne-am îndoi de veridicitatea documentului indiferent cine il primește și îl depune la 
filiale 
From Liliana Costescu to Everyone:  01:40 PM, stagiarul depune la inceput si sfarsit 
de stagiu raportul per salariat 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
art. 10 (3) - de pus ca temă pentru GL 
Legislație generală să aibă în vedere 
modulul de voluntariat ca parte din stagiu 

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. 

In Metodologie exista o precizare ca se 
poate reduce perioada 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? 

Cadru 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 
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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. 
 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
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. 

Vom pune subiectul în discuția GL 
competent. 

 
Întrebare/sesizare/sugestie: Răspuns OAR 
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 

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. 
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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. 
 
DS: Pentru că sunt o serie de măsuri care ajung să se contrazică, este cazul să 
stabilim câteva principii în baza cărora ne ghidăm în perioada de efectuare a 
stagiului. Normele de stagiu ar trebui să fie mai flexibile pentru a-l ajuta pe stagiar 
sau ne interesează să restricționăm posibilitățile stagiarilor? Aici intră codul CAEN 
principal, norma de lucru identică de la stagiar la îndrumător.  
RM: Aceste principii se găsesc deja în normele aprobate în 2018, se găsesc în 
Argument. Schimbarea lor ar presupune o schimbare a normelor în întregime. 
OB: Luând în considerare modul în care stagiarul se prezintă la interviul pentru 
acordarea dreptului de semnătură și rezultatele obținute, ar trebui să rămân la norme 
ceva mai rigide pentru ca stagiarii să se responsabilizeze în cei doi ani de stagiu. 
MM: Este de acord cu principiile care stau la baza metodologiei curente. Necorelarea 
timpului de lucru al unui stagiar cu cel al îndrumătorului lasă loc abuzurilor. 
RM: Responsabilul de stagiu ar trebui să urmărească relația dintre îndrumător și 
stagiar și să sesizeze abuzurile. 
DS: Subiectele care sunt problematice în această discuție depășesc sfera stagiului. 
Problemele vin și din numărul de forme de exercitare a profesiei care sunt permise 
pentru arhitecți, care este o decizie de competența Consiliului național. 
MM: Consideră că actualele norme responsabilizează exclusiv stagiarul și nu 
îndrumătorul. 
RM: Îi solicită lui Mihai Munteanu o soluție concretă pentru responsabilizarea 
îndrumătorului, care să respecte legislația actuală, care se va discuta în GL Stagiu și 
la o următoare întâlnire cu responsabilii de stagiu. Propune ca astfel de întâlniri să 
aibă loc lunar. 
DM: Consideră că ar trebui facilitată relația directă și structurată între stagiari și 
arhitecții care pot îndruma la calitatea pe care ne-o dorim, începând încă din 
facultate în varii forme de parteneriat. Propune o colaborare între filialele aflate în 
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proximitate pentru organizarea de conferințe tematice, pentru a nu face toate 
filialele același tip de conferință, într-un cadru normat. 
 
CHAT: 
From Mihai Munteanu to Everyone: 02:00 PM, super, si eventual chiar cu actualii 
stagiari 
 
Întocmit: 
Sabina Calu 
1.07.2020 
 
 
 


