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ȘEDINȚA GRUPULUI DE LUCRU EDUCAȚIE, STAGIU, DEZVOLTARE 
PROFESIONALĂ CONTINUĂ, 10.05.2016 
 

Subiect Proces verbal  Dată 10 mai 2016 

Loc Casa Mincu, București Secretar Gianina Biserică 

 

Participanți Iulia Stanciu/IS, vicepreședinte; Alexandru Găvozdea/AG; Iulia Nistor/IN; 
Florin Enache/FE; Liviu Dăescu/LD; Ruxandra Berszan/RB; Cristian 
Gabor/CG; Gianina Biserică/GB, consultant formare profesională. 

 

1. ORDINEA DE ZI PROPUSĂ 
Nr. Punct pe ordinea de zi Prezintă/participă 

Desfășurare/aprobare 
Ora 

1. Metodologia de stagiu Dezbateri/propuneri 11.00-15.30 

2. Dezvoltarea Profesională Continuă Dezbateri/propuneri 15.30-16.30 

3. Normele metodologice Examen pentru 
obținerea dreptului de semnătura 

Dezbateri/propuneri 16.30-17.00 

 

2. PROCES VERBAL DE DESFĂȘURARE A GRUPULUI DE LUCRU  
EDUCAȚIE, STAGIU, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Nr. SUBIECT / OBSERVAȚII / DISCUȚII DECIZII / SARCINI RESPONSABIL 

1. METODOLOGIA DE STAGIU  

Discutată forma propusă de metodologie 
cu articole, alineate și litere. 

Aprobată de membrii GL.  

1.1 Formularea obiectivului stagiului sub 
forma parcurgerii misiunilor  
Romania prezintă lacune în zona de control 
– prin urmare scade calitatea produsului 
arhitecturii. 
 

- GL a decis reformularea cu  
„Verificarea competențelor 
pe capitole de misiuni” – 
prin evaluare obiectivă. 
Se introduc competențele 
din directivă și misiunile din 
caietul de MISIUNI, așa 
încât să existe o corelare 
clară.  
Identic în normele 
metodologice de 
desfășurare a examenului 
de acordare drept de 
semnătura, trebuie să 
apară la fel enumerate 
misiunile. 
- Se propune introducerea 
unei Cărți de legislație – de 
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analizat oportunitatea: în 
discuție. 
- Propunere examen de 
legislație pentru obținerea 
dreptului de semnătură – 
de analizat în CNADS 
privind forma în care se 
poate pune în aplicare. 
- Propunere de realizare a 
Ghidului Stagiarului. 
- Sarcină pentru membrii 
GL: De trimis către IS lista 
de documente/topice 
obligatorii de cunoscut de 
către stagiari.  
- Stagiarii trebuie informați 
despre verificarea 
cunoștințelor din domeniul 
misiunilor (obiectivul 
stagiului). 
Pentru examenul de 
acordare a dreptului de 
semnătura, se va transmite 
înainte către candidați o 
informare despre felul în 
care va decurge interviul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membrii 
Grupului de 
lucru 

1.2 Detașarea temporară a stagiarilor în 
locul de activitate a îndrumătorului, 
considerând că înscrierea nu se poate face 
decât la adresa de domiciliu – sub ce 
formă? 
Unde se face înscrierea la stagiu? La 
domiciliul stagiarului sau la filiala 
îndrumătorului (prevedere logică dar în 
contradicție cu Regulamentul Art. 63, alin. 
1, care prevede înscrierea după criteriul 
domiciliului)? Dar în cazul efectuării 
stagiului în străinătate? 

Se va face o propunere de 
formulare care să nu intre 
în contradicție cu Legea 
184, dar să permită și 
detașarea – de verificat 
apoi pe parte legală. 
De studiat posibilitățile, 
pentru a permite accesul  
stagiarilor la evenimentele 
organizate de către filiale 
(conferințe de stagiu, 
dezvoltare profesională 
continuă, etc.). 

GB și IS 

1.3 Forma de contractare și îndrumare – 
contract de muncă, convenție civilă, 
contract de prestări servicii, vs. convenția 
de stagiu – incluse sau independente? 
Cf. Art. 2 Legea 335/2013 (efectuarea 
stagiului): 
a) stagiar - debutantul în profesie, angajat 
cu contract individual de muncă; 

Există două variante: 
1. propunere de a avea un 
singur contract, care să lege 
stagiarul, îndrumătorul, 
angajatorul, și supervizat de 
filială. 
2. propunere de a avea 
două acte diferite, cu 
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b) contractul de stagiu - un contract 
încheiat între angajator și stagiar, anexă la 
contractul individual de muncă. 

Convenția de stagiu ca 
anexă la contractul de 
muncă – varianta acceptată 
de majoritatea membrilor 
GL. 
În varianta cu 2 documente 
separate, Contract de 
muncă + Convenție de 
stagiu, aceasta convenție 
trebuie acceptată și de 
către angajator. 
Convenția de stagiu poate fi 
controlată de Ordin. 

1.4 Timpul de lucru pentru formarea 
profesională și DPC față de norma de 
muncă 

Se decide prevederea a 
aprox. 20 de ore pe lună 
(echivalentul a 3 zile de 
muncă) din timpul total de 
lucru de 160 de ore/lună 
(normă întreagă), din care 
pentru conferințe de stagiu, 
DPC – un cuantum de  96 
ore/an, restul orelor fiind 
dedicate activităților 
administrative ale 
stagiarilor. 

 

1.5 Practica profesională în administrație și 
voluntariat introduse ca recunoaștere a 
stagiului 
Se propune varianta echivalării ca stagiu a 
activităților de voluntariat și a practicii în 
domenii conexe sau în administrație 
realizate cu respectarea anumitor condiții. 

De găsit o formulare care să 
corespundă cerințelor 
legale în vigoare (noțiunea 
de echivalare, 
recunoaștere). 
Pentru recunoaștere, 
stagiarii trebuie să fie 
înscriși în OAR, fie că sunt în 
administrație, fie că fac 
voluntariat. 

 

1.6 Raportări 
Nu trebuie să facem procesul prea 
birocratic, menținând ca scop principal 
acumularea de cunoștințe, nu de hârtii. 

Se mențin sistemele de 
raportare propuse. 
De creat template-uri 
downloadabile pentru 
rapoarte. 

 

1.7 Stagiul in străinătate 
De clarificat problema stagiului efectuat 
integral în străinătate. 

Ar trebui să se respecte 
aceleași condiții ca și la 
efectuarea stagiului în țară. 
Stagiarul va fi evaluat/va 
raporta în aceleași condiții 
(către Comisia de stagiu a 
filialei). 
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1.8 Comisia de Stagiu + Comisia de 
Acordare a Dreptului de Semnătura 

Comisia de stagiu – se va 
organiza regional sau pe 
fiecare filială în parte? Cum 
se formează? Care este 
numărul de membri? De 
decis. 

 

Alte aspecte: 
- Care e ținta acestui stagiu? Se poate 
corela cu reglementările UIA? 
- Durata stagiului: minimă (2 ani) și 
maximă? Trecerea de la arhitect stagiar la 
arhitect cu drept de semnătura sau arhitect 
fără drept de semnătura, se face automat? 
 
 
 
- Fracțiunile de stagiu nu pot fi mai mici de 
6 luni, pentru a fi recunoscute ca stagiu cf. 
legislației în vigoare (e posibilă modificarea 
legislației?) 
 
 
- Folosirea titulaturii de Mentor, în loc de 
Îndrumător. 
- Trebuie furnizat un Model de raport de 
stagiu. 

 
 
 
- Decis: stagiul are o durată 
de 2 ani, după care, dacă nu 
se obține dreptul de 
semnătura sau nu se aplică 
pentru prelungirea 
stagiului, arhitectul este 
trecut automat în categoria 
„arhitect fără drept de 
semnătura”. 
- De verificat juridic forma 
prin care se pot face 
module de 3 luni (poate sub 
formă de perioadă de 
probă?) – găsită o formă de 
subîmpărțire. 
Se optează pentru 
păstrarea titulaturii de 
Îndrumător. 

 

3. NORMELE METODOLOGICE EXAMEN DREPT DE SEMNĂTURĂ 

Fișa de evaluare CNADS Discuțiile se vor relua.  

 

3. Următoarea ședință a Grupului de lucru Educație, Stagiu, Dezvoltare 
Profesională Continuă 

 TBD 

 

Iulia Stanciu, vicepreședinte 

Redactat: Gianina Biserică, consultant formare profesională 
10 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Pagina 5 

 

 

ȘEDINȚA GRUPULUI DE LUCRU EDUCAȚIE, STAGIU, DEZVOLTARE 
PROFESIONALĂ CONTIUĂ, 28.06.2016 
 

Subiect Proces verbal  Dată 28 iunie 2016 

Loc Casa Mincu, București Secretar Gianina Biserică 

 

Participanți Iulia Stanciu/IS, vicepreședinte; Alexandru Găvozdea/AG; Florin 
Enache/FE; Liviu Dăescu/LD; Ruxandra Berszan/RB; Cristian Gabor/CG; 
Dragoș Ciolacu/DC; Cristian Șandru/CȘ; Alexandra Stoica/AS, Gianina 
Biserică/GB, consultant formare profesională. 

 

1. ORDINEA DE ZI PROPUSĂ 
Nr. Punct pe ordinea de zi Prezintă/participă 

Desfășurare/aprobare 
Ora 

1. Prezentarea din cadrul CN/27.06.2016 Dezbateri/propuneri 9.30-10.30 

2. Relația O.A.R. – Direcția pentru cultură - 
strategia 

Dezbateri/propuneri 10.30-11.30 

3. Programe de finanțare Dezbateri/propuneri 11.30-12.30 

 

2. PROCES VERBAL DE DESFĂȘURARE A GRUPULUI DE LUCRU  
EDUCAȚIE, STAGIU, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Nr. SUBIECT / OBSERVAȚII / DISCUȚII DECIZII / SARCINI RESPONSABIL 

1. PREZENTAREA DIN CADRUL CN/27.06.2016 – COMENTARII ȘI OBSERVAȚII 

Vechimea îndrumătorilor – nu ar trebui să 
fie mai mare de 5 ani drept de semnătura? 
(propunere A. Panaitescu) 

Filtrarea ar trebui făcută la 
filiale și după alte criterii 
decât cele de vârstă. 

 

Retragerea dreptului de îndrumare pentru 
o anumită perioadă  

Declasare de la filială pe baza 
referatului de la CNADS 

 

Posibile criterii pentru îndrumători: 
- contorizarea numărului de stagiari 
respinși la evaluarea în vederea acordării 
dreptului de semnătură 
- stabilirea limitei de stagiari per 
îndrumător 
- introducerea în Codul Deontologic a unor 
prevederi privind penalizarea 
îndrumătorilor care nu își îndeplinesc 
obligațiile 

De trimis propunerile până la 
data de 5 iulie 

Membrii GL 

Eliminarea cotizației stagiarilor (propunere 
A. Panaitescu) 

Nu este o propunere 
acceptabilă momentan, se va 
reveni pe viitor la subiect. 
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Îndrumători care practică semnătura de 
complezență 

  

Informarea îndrumătorilor și a filialelor 
asupra cerințelor CNADS 

Raportul CNADS după ultima 
sesiune, statistică admiși / 
respinși 

IS, Bogdan 
Bogoescu și 
Iulian Țepure 

   

2. RELAȚIA O.A.R. - DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ - STRATEGIA 

ECHIVALARE STAGIU pentru voluntari  Pot primi un certificat care să 
ateste această specializare. 
Pot beneficia de o instruire 
adecvată organizată. 

 

Profilul responsabilului de acești stagiari - Referat al responsabilului 
din Direcția de Cultură 
- Responsabil stagiari din 
filială 

 

Forma contractuală: 
- Contract de voluntariat cu OAR 
- Parteneriat OAR – Direcția de Cultură 
- Minim 1 an 

Problema se va analiza 
împreună cu consilierul 
juridic OAR. 

 

Dezvoltarea profesională prin voluntariat Cine pot fi instructorii? De 
decis. 

 

3. PROGRAME DE FINANȚARE 

Programul de finanțare Poka - fonduri 
nerambursabile pentru susținerea 
Ministerului Culturii 

 AS 

Propunere: acordarea de credite 
(recunoaștere) și pentru activitățile de 
voluntariat, așa cum se va proceda în cazul 
DPC 

De analizat oportunitatea.  

 

3. Decizii // responsabil // termen // progres 

1. Transmitere propuneri privind 
criteriile pentru îndrumători și 
tipul de informații și documente 
care trebuie sa ajungă la stagiari 

Membrii GL 5 iulie  

2. Analiza absorbție fonduri pentru 
DPC – identificare linii de 
finanțare 

AS   

3. Pregătirea materialului pentru 
întâlnirea pentru programele de 
finanțare – Formele de realizare 
a DPC 

FE 5 iulie  

4. Întocmirea unei adrese către 
filialele Brașov, Timișoara, 
București, Cluj, pentru a solicita 

GB   
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transmiterea programelor pilot 
DPC 

5. Template - model de portofoliu 
pentru examen CNADS – pentru 
prezentat și transmis către filiale 

   

6. Contactat jurist pentru subiectul 
voluntariat in stagiu 

IS, GB   

7.  De verificat cu Ștefan 
Ghenciulescu dacă este fezabilă 
comunicarea cu stagiarii prin 
intermediul forumului / pagina 
Facebook 

   

8. De verificat concluziile 
chestionarului către stagiari din 
2013 

   

9. De solicitat de la filiale numărul 
de stagiari și numărul de 
îndrumători 

GB   

 

 

4. Următoarea ședință a Grupului de lucru Educație, Stagiu, Dezvoltare 
Profesională Continuă 

 TBD 

 

Iulia Stanciu, vicepreședinte 

Redactat: Gianina Biserică, consultant formare profesională 
28 iunie 2016 
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ȘEDINȚA GRUPULUI DE LUCRU EDUCAȚIE, STAGIU, DEZVOLTARE 
PROFESIONALĂ CONTIUĂ, 31.10.2016 
  

Subiect Proces verbal  Dată 31 octombrie 2016 

Loc Casa Mincu, București Secretar Gianina Biserică 

 

Participanți Iulia Stanciu/IS, vicepreședinte; Alexandru Găvozdea/AG; Florin 
Enache/FE; Liviu Dăescu/LD; Cristian Gabor/CG; Dragoș Ciolacu/DC; 
Cristian Șandru/CȘ; Raluca Munteanu/RM; Gianina Biserică/GB, 
consultant formare profesională; Șerban Țigănaș/ST, președinte. 
Skype: Oana Simionescu/OS; Iulia Nistor/IN,  

 

1. ORDINEA DE ZI PROPUSĂ 
Nr. Punct pe ordinea de zi Prezintă/participă 

Desfășurare/aprobare 
Ora 

1. Metodologia de stagiu  Dezbateri/propuneri 14.00-16.00 

2. Normele metodologice pentru obținerea 
dreptului de semnătura 

Dezbateri/propuneri 16.00-16.30 

3. Dezvoltarea Profesională Continuă Dezbateri/propuneri 16.30-18.00 

4. Diverse Discuții  18.00-18.30 

 

2. PROCES VERBAL DE DESFĂȘURARE A GRUPULUI DE LUCRU  
EDUCAȚIE, STAGIU, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Nr. SUBIECT / OBSERVAȚII / DISCUȚII DECIZII / SARCINI RESPONSABIL 

1. METODOLOGIA DE STAGIU 

Subiecte dezbătute, de clarificat: 
- Cele două posibile direcții de lucru:  
actualizarea/corectarea metodologiei 
în vigoare sau crearea unei noi 
metodologii (varianta preferată); 
- Corespondența dintre misiunile 
realizate și competențele dobândite 
în urma acestora (în funcție de 
numărul de ore efectuate); 
- Necesitatea justificării noii 
metodologii printr-un act de 
fundamentare (de unde a apărut 
nevoia de modificare, ce se dorește a 
se îmbunătăți, direcția de urmat, etc.) 

Sarcini:  
- De reformatat materialul de bază, 
urmând normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative (termen: 2 
săptămâni); 
- De formulat motivațiile pe 
categorii de probleme, așa cum au 
rezultat ele din observațiile și 
contestațiile primite la propunerea 
de modificare a metodologiei de 
stagiu (termen: 2 săptămâni). 

AG, IN 

Program pilot de urmărire a stagiului 
(Filiala Sibiu-Vâlcea) – Grila de 
evaluare lunară  

Sarcină: de propus un instrumentar 
de ajutor la nivel de filiale, pe lângă 
Grila de evaluare lunară. 

AG, IN 
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Plan de comunicare pentru 
popularizarea modificărilor la 
metodologia de stagiu. 

Sarcină: de propus planul de 
comunicare. 

AG, Iulia Cucu, 
GB 

2. NORMELE METODOLOGICE PENTRU OBȚINEREA DREPTULUI DE SEMNĂTURA 

Discuție despre unificarea 
Metodologiei de stagiu și a Normelor 
metodologice pentru obținerea 
dreptului de semnătură într-o singură 
procedură. 

Decizie: se va opta pentru două 
documente diferite, dar corelate 
între ele, întrucât metodologia de 
acordare a dreptului de semnătură 
nu se adresează doar stagiarilor. 

 

4. DIVERSE 

Colaborarea în cadrul Grupului de 
lucru. 

Decizie: se va crea un spațiu 
destinat stocării materialelor 
folosite/produse în grupul de lucru 
– în rețeaua internă OAR Synology. 

Dragoș Cercel, 
GB 

 

3. Decizii // responsabil // termen // progres 

1. De reformatat propunerea de 
nouă Metodologie de stagiu, 
urmând normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative. 

AG, IN 16 nov. 2016 Decis în 31 oct, în 
desfășurare. 

2. De formulat motivațiile pe 
categorii de probleme, așa cum 
au rezultat ele din observațiile și 
contestațiile primite la 
propunerea de modificare a 
metodologiei de stagiu. 

AG, IN 16 nov. 2016 Decis în 31 oct, în 
desfășurare. 

3. De propus un instrumentar de 
ajutor la nivel de filiale, privind 
stagiul. 

AG, IN 16 nov. 2016 Decis în 31 oct, în 
desfășurare. 

4. De propus planul de comunicare 
pentru popularizarea 
modificărilor la metodologia de 
stagiu.  

AG, Iulia Cucu, GB 16 nov. 2016 Decis în 31 oct, în 
desfășurare. 

9. De creat și populat folderul 
Synology. 

Dragoș Cercel, GB 2 nov. 2016 Decis în 31 oct, 
rezolvat. 

 

4. Următoarea ședință a Grupului de lucru Educație, Stagiu, Dezvoltare 
Profesională Continuă 

 TBD 

Iulia Stanciu, vicepreședinte 

Redactat: Gianina Biserică, consultant formare profesională 
31 octombrie 2016 
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ȘEDINȚA GRUPULUI DE LUCRU EDUCAȚIE, STAGIU, 25.11.2016 
  

Subiect Proces verbal  Dată 25 noiembrie 2016 

Loc Casa Mincu, București Secretar Gianina Biserică 

 

Participanți Iulia Stanciu/IS, vicepreședinte; Alexandru Găvozdea/AG; Iulia Nistor/IN; 
Iulia Cucu/IC, consilier comunicare; Gianina Biserică/GB, consultant 
formare profesională. 

 

1. ORDINEA DE ZI PROPUSĂ 
Nr. Punct pe ordinea de zi Prezintă/participă 

Desfășurare/aprobare 
Ora 

1. Metodologia de stagiu  Dezbateri/propuneri 12.00-14.40 

2. Normele metodologice pentru obținerea 
dreptului de semnătură 

Dezbateri/propuneri 14.40-15.00 

 

2. PROCES VERBAL DE DESFĂȘURARE A GRUPULUI DE LUCRU  
EDUCAȚIE, STAGIU 

Nr. SUBIECT / OBSERVAȚII / DISCUȚII DECIZII / SARCINI RESPONSABIL 

1. METODOLOGIA DE STAGIU 

Se prezintă și se discută proiectul de 
Metodologie de stagiu v. 2.3 (AG, IN), 
cu modificările propuse în cadrul 
ședinței anterioare a Grupului de 
lucru. 
  
Subiecte dezbătute: 
- Detașarea în timpul stagiului – de 
identificat o posibilă soluție 
- Contract de muncă înregistrat la 
ITM, având ca anexă Convenția de 
stagiu 
- Îndrumătorul de stagiu trebuie să 
aibă dreptul de semnătură activ? 

- Se va continua cu formularea 
motivațiilor pe categorii de 
probleme, așa cum au rezultat ele 
din observațiile și contestațiile 
primite la propunerea de 
modificare a metodologiei de 
stagiu 
- Prevederile care nu sunt strict 
legate de stagiu vor fi eliminate din 
metodologie și incluse în Normele 
metodologice pentru obținerea 
dreptului de semnătură 
- Se va opta pentru planul/ 
calendarul ce prevede prezentarea 
noii metodologii în CN iunie 2017. 

AG, IN 

Program pilot de urmărire a stagiului 
(Filiala Sibiu-Vâlcea) – Grila de 
evaluare lunară  
 

- De identificat încă una-două filiale 
voluntare, pentru testarea Grilei de 
evaluare lunară.  
- Termen de pornire a programului 
pilot în cele 3 filiale: ianuarie 2017. 
- Propunere: după testarea inițială, 
Grila în format Excel ar putea fi 
convertită într-o aplicație în SIOAR. 

AG, IN 
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Se prezintă propunerea de Plan de 
comunicare pentru popularizarea 
modificărilor la metodologia de stagiu 
(IC). 

Se va finaliza planul de comunicare 
propus și agreat în cadrul Grupului 
de lucru: 
- adăugarea unor completări 
(posibil road-show în viitoarele 
Centre Teritoriale de Competență) 
- descrierea acțiunilor specifice ce 
urmează a fi realizate, cu 
responsabili și termene. 

AG, IC, GB 

2. NORMELE METODOLOGICE PENTRU OBȚINEREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ 

Discuție despre unificarea 
Metodologiei de stagiu și a Normelor 
metodologice pentru obținerea 
dreptului de semnătură într-o singură 
procedură. 

Metodologia de stagiu va fi parte 
din „pachetul” cu norme 
metodologice pentru obținerea 
dreptului de semnătură, alături de 
celelalte modalități de obținere DS 
(după 5 ani de experiență, prin 
recunoaștere, etc.). 

 

 

3. Decizii // responsabil // termen // progres 

1. De reformatat propunerea de 
nouă Metodologie de stagiu, 
urmând normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative. 

AG, IN 16 nov. 2016 Decis în 31 oct, 
finalizat. 

2. De formulat motivațiile pe 
categorii de probleme. 

AG, IN 19 dec. 2016 Decis în 31 oct, în 
desfășurare. 

3. De propus un instrumentar de 
ajutor la nivel de filiale, privind 
stagiul. 

AG, IN 19 dec. 2016 Decis în 31 oct, în 
desfășurare. 

4. De finalizat planul de comunicare 
pentru popularizarea 
modificărilor la metodologia de 
stagiu.  

AG, IC, GB 19 dec. 2016 Decis în 31 oct, în 
desfășurare. 

 

4. Următoarea ședință a Grupului de lucru Educație, Stagiu 
 TBD 

 

Iulia Stanciu, vicepreședinte 

Redactat: Gianina Biserică, consultant formare profesională 
25 noiembrie 2016 
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ȘEDINȚA GRUPULUI DE LUCRU EDUCAȚIE, STAGIU, 18.03.2017 
  

Subiect Proces verbal  Dată 18 martie 2016 

Loc Casa Mincu, București Secretar Iulia Cucu 

 

Participanți Iulia Stanciu/IS, vicepreședinte; Alexandru Găvozdea/AG; Corina 
Constantinoiu/CC; Iulia Cucu/IC, consilier comunicare. 

 

1. ORDINEA DE ZI PROPUSĂ 
Nr. Punct pe ordinea de zi Prezintă/participă 

Desfășurare/aprobare 
Ora 

1. Metodologia de stagiu  Dezbateri/propuneri 11.00-13.30 

2. Normele metodologice pentru obținerea 
dreptului de semnătură 

Dezbateri/propuneri 13.30-14.00 

 

2. PROCES VERBAL DE DESFĂȘURARE A GRUPULUI DE LUCRU  
EDUCAȚIE, STAGIU 

Nr. SUBIECT / OBSERVAȚII / DISCUȚII DECIZII / SARCINI RESPONSABIL 

1. METODOLOGIA DE STAGIU 

Metodologia de stagiu 
În urma votului din cadrul CN/martie, 
s-a decis înlocuirea termenului de 
„îndrumător de stagiu” cu cel de 
„mentor”. 

- Stagiul se va raporta în module de 
6 luni 
- La încheierea duratei minime a 
stagiului, arhitectul stagiar este 
înscris în categoria „arhitect fără 
drept de semnătură”, dacă nu a 
solicitat prelungirea duratei de 
stagiu. Prezentarea la examenul 
pentru validarea stagiului se poate 
face la orice moment ulterior 
finalizării stagiului, într-un interval 
de 5 ani 
- participarea stagiarilor la cursurile 
de pregătire și formare în stagiu se 
va realiza conform Planului 
National pentru Dezvoltarea 
Profesională Continuă Arhitecților 
- stagiul în domenii de specialitate 
sau conexe – de decis numărul 
minim de ani de experiență 
necesari îndrumătorilor de stagiu, 
împreună cu celelalte condiții 
- se optează pentru varianta 
contract de muncă + act adițional 
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(convenție de stagiu), sau contract 
de voluntariat + convenție de 
stagiu în cazul voluntariatului 
- se vor revizui prevederile legate 
de numărul de membri ai CNADS 
- se vor reanaliza termenele 
propuse pentru îndeplinirea 
obligațiilor (atât stagiari, cât și 
mentori) 
- se vor revizui tipurile de sancțiuni 
aplicabile 
- se vor produce/revizui modelele 
de documente de stagiu (anexe) 

Chestionarul privind Stagiul 
S-a realizat un extras de idei și 
concluzii asupra chestionarului 
privind efectuarea stagiului, lansat în 
5 ianuarie și care a fost disponibil 
spre completare timp de o lună. 

Extrasul din chestionar, conținând 
aspectele cele mai importante, se 
va transmite și către CN.  

 

2. NORMELE METODOLOGICE PENTRU OBȚINEREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ 

Metodologia de stagiu va fi parte din 
„pachetul” cu norme metodologice 
pentru obținerea dreptului de 
semnătură, alături de celelalte 
modalități de obținere DS. 

Documentul se va realiza cu 
suportul membrilor CNADS. 

 

 

3. Decizii // responsabil // termen // progres 

1. De revizuit Metodologia de 
stagiu conform discuțiilor, 
urmând a fi supusă și avizării 
juridice. 

AG, IN   

2. De produs/revizuit modelele de 
documente de stagiu (anexe) 

AG, IN   

3. De revizuit Chestionarul de 
stagiu conținând toate 
răspunsurile și observațiile   

IC   

 

4. Următoarea ședință a Grupului de lucru Educație, Stagiu 
 TBD 

 

Iulia Stanciu, vicepreședinte 

Redactat: Iulia Cucu, consilier comunicare 
18 martie 2017 


