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Căi posibile pentru a deveni arhitect 



Arhitectura stagiaturii 

1. Începerea stagiului Lipsa unei baze de date a îndrumătorilor abilitații de 
către OAR.  
Riscul stagiarului de a intra în echipa de lucru a unui 
îndrumător dezinteresat. 
 
 

2. Desfășurarea stagiului. Lipsa unei relații de îndrumare reală între stagiar și 
arhitectul îndrumător.  
 

3. Misiunile arhitectului Etape și misiuni pe care stagiarul nu le parcurge ori 
la care nu are acces (elaborarea temei, negocieri 
contractuale, management de proiect, urmărirea 
șantierului). 

4.  Metodologia de 
desfășurarea a stagiului 

Neacoperitor, insuficient din punct de vedere 
informational, drepturi si obligatii exprimate în mod 
ambiguu 

5. Examen Criterile pe baza cărora este evaluat candidatul sunt 
subiective.  
 
 

1. PROBLEMA / THE DEAL Stagiul devine o îngrădire, încurajează exploatarea, nu asigură în mod real dobândirea competențelor pentru a practica 
în mod responsabil - stagiu de dragul semnaturii. 
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1. Arhitectul stagiar Perioada de stagiu își îndeplinește rolul, se 
transformă din problemă în oportunitate.  
Pregătește suficient candidatul pentru a-și asuma în 
mod conștient resonsabilitatea morală și juridică în 
fața clientului și a societății. 
 
ASTA TREBUIE, ASTA VREM! 

2. Îndrumătorul Beneficieză de avantaje oferite de către OAR sau 
MDRAP, răsplată pentru timpul alocat pregătirii 
temeinice a candidatului. 
 
Își îmbunătățește imaginea și statutul ca urmare o 
însemnătății pe care o poartă. 

3. Piața  Creșterea competivității și calității arhitecturii. 
Sigurața în sine, tradusă prin corectitudinea și 
bogăția informațiilor și exepriențlor, conduce spre 
generarea unor soluții superioare din punct de 
vedere al calității arhitecturii și construcțiilor. 

4. Societate Arhitecți tineri, motivați, siguri, care pot produce 
arhitectură și construcții ce pot ridica nivelul mediu. 
Acces la profesioniști ce pot ghida, sprijini și susține 
elaborarea și urmărirea proiectelor în condiții de 
bună practică.  

 
 

3. UTILIZATORUL / THE MARKET Societatea este beneficiarul ultim și are interes direct pentru încurajarea și susținerea formării în condiții 
optime a profesioniștilor. 
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1. Îmbunătățirea 
cunoștiințelor și 
aptitudinilor. 

Cursuri de specializate axate pe studii de caz și 
exemplificate pe modele teoretice și situații 
concrete. 
-Curiculă obligatorie (legislație, managementul 
proiectului, urmăriri îndrumate de șantier pe 
perioade semnificative și relevante) 
-Curiculă opțională (pentru șansa specializării, în 
concordanță cu aspirații individuale) 
 
 

2. Îndrumătorul Selectarea mentorilor și crearea unui tablou pentru 
buna orientare a stagiarului. 
Sporirea interesului pentru îndrumare reală prin 
oferirera unor beneficii de natură economică și 
statutară. 
Verificarea anuală și retragerea certificării de 
îndrumător, în funcție de rata de promovabilitate a 
candidaților. 
Asumarea îndrumării prin prezența pe perioada 
examenului ca girant asupra calităților deontologice 
a candidatului. 

3. Două moduri de intrare 
în stagiu 

Pe cont propriu, prin selectarea din considerente 
proprii a îndrumătorului sau printr-un program de  
reapartizare al OAR. 

4. PROPUNEREA / THE PRODUCT  
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4. Nivelul de pregatire Stagiul trebuie să asigure un bagaj minim pentru corecta exercitare a 
profesiei. 
 
 

5. Concursuri Concursuri de arhitectură organizate de către OAR, dedicate stagiarilor 
pentru a da șansa creșterii portofoliului și îmbunătățirea imaginii pe piața 
de arhitectură. 

6. Examen Examen împărțit în 3 componente. 
1.Componentă teoretică pentru evaluarea obiectivă a cunoștiințelor de 
natura legislativă, administrativă și managerială. 
2.Componentă practică bazată pe urmarea cursurilor și al lucrului într-un 
birou de proiectare. 
3.Interviu pentru certificarea asumării codului deontologic și bunelor 
practici ale profesiei. 

 
!Procentul cel mai mare îl va constitui componenta obiectiva. 
 
Examenul trebuie să fie gândit în vedere verificării unui bagaj suficient de 
cunoștiințe pentru a putea profesa în mod resposanbil. 
 
Procedura transparenta a modului de desfasurare a interviului 
 
Introducerea procedurilor de contestare a deciziei comisie, în cazul 
constatării derapajelor de natură procedurală. 



Arhitectura Stagiaturii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stagiul nu mai este o îngrădire, devine oportunitate! 

8. REZULTATUL VISAT / THE TEAM’S DREAM 




