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Anexa: 
Convenţia de stagiu între stagiar şi arhitectul îndrumător. 

CONVENŢIE DE STAGIU 

Încheiată între: 

1…………………………………., domiciliat(ă) în ..................................., str. ......................, nr. ......, et. 
.........., ap............., sector..................,  în calitate de arhitect îndrumător, membru al Ordinului Arhitecţilor 
din România la secţiunea arhitect cu drept de semnătură începând din anul ………., TNA nr. ………….. 
,exercitând profesia la societatea / biroul ……………………, denumit în continuare Îndrumător, 

Şi 

2……………………………………, domiciliat(ă) în ..................................., str. ......................, nr. ......, et. 
.........., ap............., sector..................,  în calitate de arhitect / conductor arhitect stagiar, denumit în 
continuare Stagiar.  

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 184/2001 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect,republicată, 
a Regulamentului OAR si a metodologiei de dobândire a dreptului de semnatură adoptată de OAR, 
părţile încheie prezenta Convenţie de stagiu. 

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONVENŢIEI 

Art. 1. Obiectul convenţiei îl constituie reglementarea condiţiilor şi termenilor colaborării profesionale 
dintre Îndrumător şi Stagiar în vederea efectuării stagiului,. 

CAPITOLUL II: DURATA CONVENŢIEI 

Art. 2. (1) Prezenta Convenţie se încheie pe o durată de................................şi intra în vigoare de la data 
avizării de către Ordin.  

CAPITOLUL III: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art. 3. INDRUMATORUL se obligă: 

3.1. să acorde sprijin şi informaţii profesionale pentru ca stagiarul sa poata elabora cu profesionalism 
proiectele sau partile de proiect încredinţate şi pentru ca stagiarul sa perfectioneze pregătirea sa 
profesională practica şi deontologică; 

3.2. să contrasemneze proiectelede execuţie elaborate  de stagiar sub îndrumarea sa; 

3.3. să permită stagiarului să participe la formele de pregătire şi formare profesională pentru dobândirea 
dreptului de semnatură, iniţiate de Ordinul Arhitecţilor; 

 3.4. să supravegheze formarea tehnicilor şi deprinderilor profesionale necesare asumării 
responsabilităţilor impuse de exercitarea dreptului de semnatură;  

3.5. să urmărească ca Stagiarul să poată executa un stagiu efectiv în firma de arhitectură la care s-a 
angajat prin contract de muncă; 

3.6. săvizeze raportul semestrial întocmit de stagiar şi să ofere referinţele solicitate de acesta la 
încetarea Convenţiei;  

Art. 4. STAGIARUL se obligă: 

4.1. să îndeplinească întocmai şi la timp sarcinile repartizate de arhitectul îndrumător şi să depună toată 
diligenţa pentru a rezolva cu competenţă proiectele (părţile de proiect) repartizate; 

4.2. să informeze îndrumătorul cu privire la orice activitate de formare profesională (cursuri, prelegeri) 
organizata de OAR la care participă; 

4.3. să intocmească raportul semestrial de activitate prevăzut în Metodologie, pe care, vizat de 
Îndrumător,  să-l predea Secretariatului Filialei; 

4.4. să respecte secretul profesional şi regulile de confidenţialitate cuprinse în prezenta Convenţie sau 
proprii profesiei (conform Regulamentului de Ordine Interioară al societăţii la care este angajat el şi 
Îndrumătorul sau conform clauzelor din contractele încheiate cu beneficiarii proiectelor ; 
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4.5. să respecte strategia profesională generală a Îndrumătorului şi să se abţină de la orice act de 
natură a afecta interesele beneficiarilor Îndrumătorului sau ale societăţii la care este angajat.   

CAPITOLUL IV: OBLIGAŢII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA 

Art. 5.(1) Stagiarul va respecta confidenţialitatea absolută cu privire la toate informaţiile şi/sau 
documentele privind activitatea Îndrumătorului sau a beneficiarilor acestuia, despre care a luat sau 
putea să ia cunoştinţă pe perioada executării stagiului în condiţiile prezentei convenţii. 

(2) Stagiarul se angajează ca pe durata colaborării şi după încetarea acesteia, din orice motiv, să 
nu divulge, către nici o persoană, informaţiile căpătate, să nu se folosească de ele în beneficial altora şi 
să ia toate precauţiile necesare pentru păstrarea secretului profesional. 

Art. 6. Stagiarul are obligaţia să respecte confidenţialitatea asupra oricăror date de personal privind 
asociaţii, stagiarii, arhitecţii salarizaţi, conlucrările profesionale ale Îndrumătorului şi angajaţii acestuia de 
care a luat sau putea lua cunoştinţă pe durata colaborării cu Îndrumătorul. 

Art. 7. La încetarea din orice motiv a Convenţiei, Stagiarul va preda Îndrumătorului toate actele 
originale, copiile legalizate şi fotocopiile tuturor cererilor, dosarelor, rapoartelor, notelor, proiectelor sau 
oricăror documente încredinţate sau redactate de acesta în executarea Convenţiei, precum şi a celor 
puse la dispoziţia Stagiarului sub orice formă de către Îndrumător. 

Art. 8.(1) Stagiarul are obligaţia să respecte drepturile Îndrumătorului privind programele software 
utilizate în activitatea sa pe perioada colaborării fără a fi îndreptăţit să copieze şi/sau sa utilizeze 
programe sau părţi ale programelor software pentru uz personal. 

(2) Stagiarul nu are dreptul să copieze bazele de date şi informaţiile conservate de către 
Îndrumător folosindu-se de logistica sau dotările ce i-au fost puse la dispoziţie pe perioada colaborării 
sau să le transmită către alte persoane, fără acceptul Îndrumătorului.  

(3) După încheierea stagiului, arhitectul / conductorul architect  nu are dreptul, timp de 2 ani, să 
efectueze lucrări  în nume propriu pentru beneficiarii arhitectului Îndrumător, pe care i-a cunoscut în 
timpul stagiului, decât cu acordul respectivului Îndrumător. 

Art. 9. Sunt aplicabile documentaţiilor şi lucrărilor executate în colaborare de Stagiar şi Îndrumător toate 
reglementările din Legea drepturilor de autor privitoare la desenele şi proiectele de arhitectură. 

Art. 10. În cazul în care Stagiarul încalcă obligaţiile de confidenţialitate şi păstrare a secretului 
professional, Îndrumătorul este îndreptăţit a pretinde repararea prejudiciului cauzat sieşi sau 
beneficarilor săi sau, după caz, să rezilieze unilateral  Convenţia de stagiu.  

CAPITOLUL V: ÎNCETAREA COLABORĂRII 

Art. 11.(1) Colaborarea încetează prin ajungere la termen. 

(2) Oricare dintre părţi poate lua iniţiativa încetării colaborării înainte de împlinirea termenului, 
printr-un preaviz comunicat celeilalte părţi, cu cel puţin o lună înainte de data la care se doreşte 
încetarea colaborării. 

(3) În caz de abatere gravă a Stagiarului, Convenţia încetează fără preaviz. 

Art. 12. Încetarea colaborării va fi comunicată în scris filialei teritoriale a  Ordinului de către Stagiar în 
termen de maxim 7 zile de la data de la care a intervenit. 

CAPITOLUL VI: LITIGII 

Art. 13. Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea 
convenţiei se supun arbitrajului Preşedintelui filialei teritoriale a OAR sau al Comisiei de disciplina 
respective. 

Încheiat astăzi ......................, la ........................, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar 
unul spre a fi depus la Filiala Ordinului de către Stagiar. 

 
 STAGIAR,       ÎNDRUMĂTOR, 

 (semnătura)       (semnatura şi ştampila TNA) 


