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ANEXA NR. 3 – REGULAMENT 
INTERN DE FUNCȚIONARE A 
COMISIEI NAȚIONALE DE 
ACORDARE A DREPTULUI DE 
SEMNĂTURĂ (CNADS) 
 
ART.1 DISPOZIȚII GENERALE 
 
(1) Membrii CNADS sunt arhitecți cu drept de semnătură exercitat pentru o perioadă de 

cel puțin 5 ani, care nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 10 ani. 

(2) Membrii CNADS sunt numiți de Consiliul naţional la propunerea Colegiului director, 
pe baza CV-ului profesional. 

ART.2 CONVOCAREA 
 
(1) CNADS se convoacă cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este nevoie.   

(2) Pentru desfășurarea corespunzătoare a sesiunilor de acordare a dreptului de 
semnătură, membrii comisiei vor primi convocarea în scris, cu cel puțin 60 de zile 
înainte de începerea sesiunii și vor confirma posibilitatea de participare în termen de 
cinci zile de la primirea acesteia. 

ART.3 ORGANIZAREA COMISIILOR 
 
(1) În vederea evaluării candidaților, membrii CNADS vor constitui comisii de minimum 3 

membri, în funcție de numărul de candidați înscriși la sesiunea de acordare a 
dreptului de semnătură. 

(2) În vederea soluționării contestațiilor, membrii CNADS vor constitui comisii de câte 3 
membri, fără participarea acelor membri care au luat parte la evaluarea candidatului 
care formulează contestație.  

(3) Comisia va fi asistată de un secretar care va pregăti calendarul sesiunilor, validarea 
dosarelor candidaților, programarea și repartizarea la interviu a candidaților, 
pregătirea fișelor individuale de interviu, anunțarea rezultatelor sesiunilor, emiterea și 
trimiterea certificatelor de dobândire a dreptului de semnătură, desfășurarea 
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întregului proces de comunicare aferent sesiunilor, logistica sesiunii (deplasare, 
cazare, aprovizionare comisie), multiplicare materiale, încasare taxe de participare 
la interviu, primirea și înregistrarea eventualelor contestații. 

(4) Şedinţele comisiilor CNADS nu sunt publice. 

(5) La ședințele comisiilor CNADS pot participa ca invitați, cu acordul candidatului și 
fără a interveni în procedura de interviu, reprezentanți ai școlilor de arhitectură sau 
ai filialelor teritoriale ale Ordinului, responsabili de stagiu din cadrul filialelor 
Ordinului, precum și persoane care realizează studii și analize sociologice. 

ART.4 MODUL DE EVALUARE 
 
(1) Comisia va evalua cunoștințele, aptitudinile și experiența profesională ale 

fiecărui candidat, conform criteriilor de evaluare prevăzute în Normele 
metodologice de acordare a dreptului de semnătură.  

(2) Timpul alocat fiecărui candidat este de minimum 30 de minute, cu excepția 
situației în care candidații nu respectă prevederile prezentelor NORME 
METODOLOGICE DE ACORDARE A DREPTULUI DE SEMNATURĂ. Comisiei 
îi revine sarcina de a anunța la începutul interviului că acesta durează minimum 
25 de minute din momentul în care se începe prezentarea, iar 5 minute sunt 
rezervate pentru deliberare. 

(3) După evaluarea fiecărui candidat comisia CNADS va delibera în absența 
candidatului și apoi va prezenta acestuia concluziile interviului și îi va înmâna un 
exemplar din fișa de interviu cu concluzii și recomandări. 

(4) În funcție de nivelul de pregătire a candidatului, constatat în timpul interviului, 
comisia poate face o recomandare asupra perioadei optime necesare pentru 
completarea acestei pregătiri, la încheierea căreia candidatul poate susține un 
nou interviu.   

(5) Membrii CNADS nu pot face publice conținutul portofoliilor fără acordul candidatului 
și, după caz, a îndrumătorului acestuia.  

ART.5 SESIUNI DE INFORMARE  
 
(1) CNADS va organiza sesiuni de instruire cu responsabilii de stagiu și prezentări 

adresate arhitecților stagiari și îndrumătorilor, cu privire la modul de desfășurare a 
interviului pentru obținerea dreptului de semnătură. 

(2) CNADS va raporta periodic către Consiliul național al Ordinului situația privind 
acordarea dreptului de semnătură și va face propuneri pentru îmbunătățirea acestui 
proces, în raport cu evoluția legislației în domeniu și a nivelului de pregătire a 
candidaților. 


