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Informare 

destinată secretariatelor Filialelor OAR, stagiarilor și îndrumătorilor 

 

Pentru ca OAR să poată asigura aplicarea uniformă a Normelor metodologice privind 

efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură aprobate prin Hot. 

Consiliului național nr. 602 din 26.03.2018 și modificate ulterior prin Hot. CN nr. 459 din 

18.03.2019 la nivelul tuturor Filialelor OAR și respectarea Art. 16, alin. (4) Îndrumătorul de 

stagiu poate îndruma cel mult trei stagiari în același timp, în vederea asigurării unui stagiu 

de calitate, la înscrierea în Ordinul Arhitecților din România în calitate de stagiar, 

Filiala/Îndrumătorul acestuia are obligația de a introduce în SIOAR Certificatul de stagiu 

(vezi extras Manual de utilizare SIOAR pag 23-30, atașat acestei informări), astfel: 

• Formularul online se regăsește în secțiunea Certificate de stagiu 

• Se completează câmpurile specificate în formular pe baza Convenției de stagiu 

încheiate între stagiar și îndrumător, la începutul perioadei de stagiu 

• Câmpurile pe care le conține Certificatul de stagiu sunt:  

o compania angajatoare 

o îndrumătorul 

o contractul individual de muncă al stagiarul (stagiarul și îndrumătorul 

trebuie să aibă aceeași companie angajatoare) 

o data la care s-a sfârșit stagiul (aceasta va fi completată la finalizarea 

stagiului sau la schimbarea îndrumătorului și va fi validată de către filială) 

• Perioada de stagiu se poate efectua și fragmentat, dacă durata înglobează 2 ani (în 

acest caz în SIOAR se vor încarcă unul sau mai multe certificate de stagiu, care 

rămân vizibile în istoric pe pagina stagiarului cât și pe cea a îndrumătorului) 

• Certificatul de stagiu completat parțial va putea fi validat de către filială la 

finalizarea modulului/perioadei de stagiu și va putea fi descărcat și în format PDF 

(vezi Hot. CD nr. 183/1.02.2019 privind aprobarea procedurii de înscriere la 

sesiunile de acordare a dreptului de semnătură prin intermediul SIOAR și Anexei 1) 

 

În vederea monitorizării stagiului și a utilizării uniforme a SIOAR la nivelul tuturor Filialelor 

OAR și a completării tuturor informațiilor/documentelor aferente fiecărui stagiar al 

Ordinului, relevante pentru urmărirea unui parcurs uniform și conform al stagiului, în 

concordanță cu: 
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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 și 

modificate ulterior prin Hot. CN nr. 459 din 18.03.2019 

• Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură, aprobate în 

Consiliul național prin hotărârea 1274 din 11.06.2018 

• Regulamentul nr. 1403/1 din 30 iunie 2018 de organizare şi funcţionare a Ordinului 

Arhitecţilor din România 

 

Stagiarul/secretariatul Filialei OAR de care aparține va încărca în SIOAR, în secțiunea 

Certificate de stagiu/Fișiere, următoarele documente în format pdf/jpg: 

1. la înscrierea în OAR  

a. diplomă de studii / adeverință emisă de facultate 

b. CI 

c. acte de stare civilă în cazul schimbării numelui 

d. dovadă recunoaștere calificare în profesie în situația unui cetățean UE, 

SEE, Conf. Elv. (conf. art. 63 lit. k din ROF) 

2. la începerea stagiului 

a. CIM și decizia de încetare CIM, atunci când se schimbă angajatorul 

b. convenția de stagiu (Anexa 4), la începerea stagiului și dacă se schimbă 

îndrumătorul în timpul stagiului în curs 

3. la efectuarea fiecărui modul de stagiu de 6 luni (vezi Normele metodologice privind 

efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură, art. 4, alin. (5) și 

art. 21, alin. (1), lit. a., precum și anexele aferente) 

a. fișa lunară de evaluare a stagiului (Anexa 6, în format editabil) 

b. raportul de stagiu (Anexa 7, nu va depăși dimensiunea de 10 mb) 

c. evaluarea de sinteză realizată de îndrumător (Anexa 8) 

4. în vederea prezentării la interviul de acordare a dreptului de semnătură 

a. dovada participării (adeverință eliberată de OAR sau una dintre Filialele 

OAR) la cel puțin o conferință de stagiu/an organizată de Ordin/Filialele 

OAR (în total vor fi cel puțin 2) 

b. documentele stabilite prin Hot. CD nr. 183/1.02.2019, fără a dubla 

documentele enumerate mai sus 

 

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

mobil: 0728872132. 
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Totodată, 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 (conform Art. 21 din Normele metodologice privind 

efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură), perioada de suspendare 

și perioada totală a stagiului profesional vor fi calculate după cum urmează: 

• 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; 

• perioada modulului de stagiu raportat necorespunzător, precum și perioada dintre 

data finalizării acestuia și data expirării termenului legal, vor fi incluse în perioada 

totală de stagiu; 

• 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. 

 

Cu deosebită considerație,  

Președinte 

arh. Alexandru Găvozdea          
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