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Certificate Stagiu
Certificatele de stagiu pot fi introduse de către arhitectul îndrumător sau de către filială, prin editarea
datelor arhitectului îndrumător.
Arhitecții care pot avea calitatea de îndrumător sunt doar cei cu drept de semnătură, nesuspendați
disciplinar sau pentru neplata cotizației.
Certificatele de stagiu adăugate pot fi vizualizate atât pe pagina arhitectului îndrumător, cât și pe
pagina stagiarului.

Accesarea butonului
declanșează deschiderea unei ferestre noi în care se
poate introduce certificatul pentru stagiul la care membrul curent a participat ca îndrumător.

Din punct de vedere al contractelor de muncă, introducerea unui certificat de stagiu necesită
următoarele:
▪ compania angajatoare să fie definită în sistem;
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▪
▪

arhitectul îndrumător să aibă introdus contractul de muncă pe compania angajatoare;
stagiarul să aibă introdus contractul de muncă pe compania angajatoare.

Dacă aceste criterii nu sunt îndeplinite la momentul operării, informațiile se pot adăuga în sistem prin
butoanele:
▪ Adaugă o nouă companie angajatoare - determină deschiderea unei noi ferestre de
tip pop-up în care se pot introduce datele aferente noii companii;

▪

Adaugă Contract Îndrumător - deschide o nouă fereastră în care se poate introduce
un contract de muncă validat pentru îndrumător, în cadrul companiei selectate.
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▪

Adaugă Contract Stagiar - deschide fereastra în care se poate introduce un contract
de muncă validat pentru un arhitect stagiar pe compania selectată.
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Aceste date trebuie adăugate doar dacă nu există deja în sistem.

Pentru introducerea propriu-zisă a certificatului, mai întâi trebuie selectată compania angajatoare,
lista de companii fiind încărcată cu angajatorii din adresele profesionale validate, definite la nivel de membru.
Apoi trebuie completat stagiarul ales din lista arhitecților stagiari.
Mai sunt necesare completarea numărului și a datei certificatului de stagiu, a numărului și a datei
contractului de stagiu și data de început și, opțional, data de sfârșit a stagiului.
Detaliile specifice proiectelor de stagiu se introduc în câmpul ’Detalii Proiecte’.
Restricții pentru completarea câmpurilor de tip dată:
- Data stagiu, data contract și data început trebuie să fie completate.
- Data stagiu, data contract, data sfârșit (dacă este completată) trebuie să fie mai mici sau egale cu
data curentă.
- Data început trebuie să fie mai mică sau egală cu dată sfârșit.
Un certificat de stagiu poate fi editat atât timp cât acesta nu este validat. Validarea se poate face doar
de către filială și doar dacă stagiarul și îndrumătorul au contracte de muncă cu compania selectată pe
perioada menționată.
Pentru stagiile începute înainte de data de 26 martie 2018, mai trebuie ca stagiarul să aibă perioada de
stagiu la companie pe minim 6 luni (dacă sunt mai multe contracte, se calculează ca sumă a numărului de
zile a perioadelor comune rezultate din intervalul de timp în care stagiarul și îndrumătorul au fost angajați la
firmă, și perioada certificatului).
Pentru stagiile începute după data de 26 martie 2018, restricția modulelor de stagiu de minim 6 luni a
fost eliminată.

26 / 30

Membru

Accesarea butonului
din lista certificatelor generează un fișier PDF de tip Certificat de
efectuare a stagiului pe baza informațiilor introduse.
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Documente încărcate
În acest tab se găsesc documentele atașate cererilor membrilor.
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