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Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai statelor
membre ale UE, SEE și cetățenii Confederației Elvețiene care solicită stabilirea
în România, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 și nu au drept de
semnătură sau alt drept echivalent obținut pe teritoriul unuia dintre aceste state
Ordinul Arhitecților din România este autoritatea competentă pentru recunoașterea
titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect, pentru cetățenii statelor membre
ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și
cetățenii Confederației Elvețiene.
Înainte de dobândirea dreptului de semnătură, diploma solicitantului trebuie să fie
recunoscută pe teritoriul României de către Comisia Națională de Recunoaștere a
Calificărilor (CNRC).
În privința dobândirii dreptului de semnătură pe teritoriul României, acesta se obține
în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români:
dreptul de semnătură se acordă de către Comisia Națională de Acordare a
Dreptului de Semnătură (CNADS), pe baza unui interviu de evaluare a cunoștințelor,
aptitudinilor și experienței profesionale relevante ale solicitantului (vezi art. 11 alin (6)
din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect,
Republicată).
Prezenta procedură poate fi efectuată prin intermediul Punctului de Contact Unic
electronic (PCUe).
Descrierea procedurii:
1.
Solicitantul va întocmi un dosar care va cuprinde următoarele documente:
cerere, copie C.I./pașaport, copie conformă cu originalul și traducere autorizată
diplomă, copie conformă cu originalul și traducere autorizată cazier judiciar, portofoliu
de lucrări (nu va fi transmis prin PCUe, solicitantul având obligația de a-l avea asupra
sa la data susținerii interviului, pe suport hârtie și în format electronic (CD, DVD, stick
USB), curriculum vitae succint (opțional), copie conformă cu originalul și traducere
autorizată certificat emis de autoritatea competentă din statul de origine/proveniență,
care să ateste că solicitantul deține acele titluri oficiale de calificare sau alte
documente doveditoare ale calificării profesionale care îndeplinesc criteriile legislației
Uniunii Europene în domeniu, dovada privind caracterul onorabil sau dovada prin care
se suspendă, se limitează ori se interzice exercitarea unei profesii în caz de eroare
profesională gravă sau de infracțiune (document cu valabilitate de 3 luni de la
eliberarea de către autoritățile competente ale statului membru de
origine/proveniență). Dosarul poate fi transmis prin intermediul PCUe.
2.
Secretariatul CNRC va verifica dosarul și, în cazul în care acesta este complet,
îl va înainta către CNRC, în caz contrar, va informa solicitantul asupra completării
dosarului cu documentele care lipsesc. CNRC va analiza dosarul și va emite decizia
de aprobare sau respingere; în caz de aprobare, se va elibera Atestatul de
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recunoaștere a calificării; în caz de respingere, decizia va cuprinde motivele
întemeiate care au condus la aceasta.
3.
Dosarul solicitantului, inclusiv Atestatul de recunoaștere a calificării, va fi
transmis către CNADS, în vederea participării solicitantului la interviul pentru
dobândirea dreptului de semnătură.
4.
Secretariatul CNADS va verifica dosarul și, în cazul în care acesta este
complet, va dispune participarea solicitantului la interviul susținut în fața CNADS, în
caz contrar, informând solicitantul asupra completării dosarului cu documentele care
lipsesc.
5.
Solicitantul va susține un interviu în fața CNADS, conform art. 29 – art. 34 din
Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură din 2018.
6.
Ulterior dobândirii dreptului de semnătură, arhitectul are obligația de a
se înscrie în filiala OAR în care are rezidența.
7.
Termenul de finalizare a procedurii: maximum 3 luni de la data depunerii
documentației complete.
8.
Căile de atac:
În privința recunoașterii titlului de calificare, solicitantul poate ataca decizia CNRC
în contencios administrativ, potrivit Legii nr. 554/2004.
Referitor la procedura de desfășurare a interviului pentru acordarea dreptului de
semnătură, solicitantul are posibilitatea de a formula contestație conform art. 40 din
Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură. De asemenea,
solicitantul poate ataca decizia CNADS în contencios administrativ, conform Legii nr.
554/2004.
Referitor la exercitarea profesiei, având în vedere dispozițiile art. 95 alin. (1) din
Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România (ROF),
persoana prejudiciată prin serviciile prestate de un arhitect membru al OAR poate
formula o sesizare disciplinară, aceasta urmând a fi soluționată fie de Comisia
teritorială de disciplină a OAR, fie de Comisia națională de disciplină a OAR.
Totodată, în vederea soluționării unui eventual litigiu (OAR-Arhitect, OAR-Beneficiar,
Arhitect-Beneficiar, Arhitect-Arhitect), persoana prejudiciată poate recurge la
procedurile din dreptul intern.
9.
Taxe: 575 lei - recunoașterea titlului de calificare și eliberarea Atestatului de
recunoaștere a calificării; 300 lei - participarea la interviu și eliberarea Certificatului de
obținere a dreptului de semnătură;
Modalități de plată:
- prin transfer bancar:
Ordinul Arhitecților din România
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Cod fiscal 14083510
Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei
Cont în lei: RO80BRDE410SV21208234100
Cont în euro: RO31BRDE410SV18573724100
Cod SWIFT: BRDEROBU (pentru plățile în euro).
10. După înscrierea arhitectului în filiala OAR pe raza căreia are rezidența, acesta va
fi înregistrat automat în Tabloul Național al Arhitecților (TNA), Secțiunea Arhitecți cu
drept de semnătură.
11. Un arhitect cu drept de semnătură poate solicita eliberarea dovezilor de luare în
evidență a proiectelor de arhitectură prin intermediul Sistemului Informatic al Ordinului
Arhitecților din România (SIOAR).
12. Orice persoană interesată poate identifica un arhitect cu drept de semnătură
accesând SIOAR -https://www.sioar.ro/membersearch sau consultând TNA, publicat
anual în Monitorul oficial, partea I.
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