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Dobândirea dreptului de semnătură pe teritoriul României de către arhitecții
cetățeni ai statelor membre ale UE, SEE și ai Confederației Elvețiene cu dreptul
de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură sau alt drept echivalent
în unul dintre aceste state și care solicită dreptul de a presta temporar sau
ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României
Ordinul Arhitecților din România (OAR) 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.
Dobândirea dreptului de semnătură temporar sau ocazional se obține prin
recunoașterea automată a titlului de calificare și a dreptului de semnătură, de către
Comisia Națională de Recunoaștere a Calificărilor (CNRC).
În vederea recunoașterii titlului de calificare și a dreptului de semnătură, solicitantul
poate transmite dosarul întocmit conform pct. 1 de mai jos prin intermediul Punctului
de Contact Unic electronic (PCUe).
Ulterior dobândirii dreptului de semnătură temporar, arhitectul fiind înregistrat într-un
Registru ținut în format electronic și în SIOAR, va avea acces la platforma SIOARhttps://www.sioar.ro/.
Descrierea procedurii:
1. Documentele necesare înregistrării, la prima prestare de servicii în domeniul
arhitecturii sau în cazul în care au intervenit modificări ale situației față de cea inițială,
reținută în documente sunt: declarație prealabilă scrisă, în care se precizează
domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală sau colectivă privind
responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în România, copie
conformă cu originalul și traducere autorizată asigurare profesională, copie
C.I./pașaport, copie și traducere autorizată cazier judiciar, copie conformă cu originalul
și traducere autorizată diplomă; copie conformă cu originalul și traducere autorizată
certificat emis de statul membru de stabilire a solicitantului prin care se atestă că, la
data eliberării acestuia, titularul este stabilit legal în respectivul stat și că nu îi este
interzisă definitiv sau temporar exercitarea activităților de arhitect.
2. Declarația scrisă se reînnoiește o dată pe an, dacă prestatorul are în vedere să
își exercite profesia de arhitect temporar sau ocazional în cursul anului respectiv, sau
în cazul unei modificări a situației sale față de cea inițială; declarația reînnoită va fi
însoțită de copie conformă cu originalul și traducere autorizată a asigurării profesionale
și copie conformă cu originalul și traducere autorizată a certificatului actualizat
prevăzut la pct. 1.
3. Caracterul temporar și ocazional al prestării de servicii în domeniul arhitecturii se
verifică, de la caz la caz, în special în funcție de durata prestării, frecvența,
periodicitatea și continuitatea acestora, de către OAR.
4. OAR va accepta ca dovadă de onorabilitate un document emis cetățeanului unui
stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației
Elvețiene de către autoritatea competentă din statul de proveniență a acestuia; acest
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document are o valabilitate de maximum 3 luni de la data eliberării sale de către
autoritatea competentă din statul de proveniență.
5. În caz de îndoială justificată, OAR poate solicita prin IMI (Sistemul de Informații
al Pieței Interne) sau, după caz, direct autorităților competente ale unui stat membru,
confirmarea autenticității titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea de arhitect
eliberate în acel stat, precum și, după caz, confirmarea faptului că posesorul acestora
îndeplinește condițiile minime de formare profesională prevăzute de legislația
națională.
6. În caz de îndoială justificată, atunci când o autoritate competentă a unui stat
membru a eliberat un titlu oficial de calificare, care include o formare efectuată în
totalitate sau parțial într-o instituție recunoscută dintr-un alt stat membru, în cazul în
care România este stat membru gazdă, OAR are dreptul să solicite organismului
competent al statului membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul
oficial de calificare să verifice:
dacă formarea asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod oficial de
instituția de învățământ din statul membru de origine sau de proveniență în care a fost
eliberat titlul oficial de calificare;
dacă titlul oficial de calificare eliberat este același cu cel care ar fi fost eliberat în
cazul în care ciclul de formare s-ar fi derulat în întregime în statul membru de origine
sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;
dacă titlul oficial de calificare eliberat conferă aceleași drepturi de acces la
profesie pe teritoriul statului membru de origine sau de proveniență în care a fost
eliberat titlul oficial de calificare.
7.
CNRC va examina dosarul și va aproba sau va respinge cererea solicitantului;
în cazul aprobării, va elibera Atestatul de recunoaștere a calificării și Adeverința de
acordare a dreptului de semnătură temporar; în cazul respingerii, decizia CNRC
trebuie să cuprindă toate justificările.
8.
Ulterior dobândirii dreptului de semnătură temporar, arhitectul va fi
înregistrat într-un Registru ținut în format electronic și în SIOAR. La data
finalizării serviciilor prestate cu caracter temporar, arhitecții au obligația de a
preda parafa profesională la sediul OAR Național.
9. Termenul de finalizare a procedurii: maximum 3 luni de la data depunerii
documentației complete.
10. Căi de atac:
În privința recunoașterii titlului de calificare și a dreptului de semnătură,
solicitantul poate ataca decizia CNRC în contencios administrativ, potrivit 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 să fie soluționată de Comisia de
disciplină a OAR competentă.
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Totodată, în vederea soluționării unui eventual litigiu (OAR-Arhitect, OARBeneficiar, Arhitect-Beneficiar, Arhitect-Arhitect), persoana prejudiciată poate recurge
la procedurile din dreptul intern.
11. Taxe: 575 lei - recunoașterea titlului de calificare și eliberarea Atestatului de
recunoaștere a calificării; 225 lei - procesarea documentelor necesare înregistrării la
prima prestare de servicii și eliberarea Adeverinței de acordare a dreptului de
semnătură temporar; taxă pentru confecționarea parafei profesionale (variabilă); 50 lei
- taxă pentru emiterea dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură; 20 lei reînnoirea declarației.
Modalități de plată:
-prin transfer bancar:
Ordinul Arhitecților din România
Cod fiscal 14083510
Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei
Cont în lei: RO80BRDE410SV21208234100
Cont în euro: RO31BRDE410SV18573724100
Cod SWIFT: BRDEROBU (pentru plățile în euro).
12. Orice persoană interesată poate identifica un arhitect cu drept de semnătură
temporar accesând SIOAR -https://www.sioar.ro/membersearch.
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