În urma discuţiei purtate în cadrul Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România
din data de 31.05.2012 cu privire la cerinţele privind recunoaşterea stagiului profesional, în
vederea acordării dreptului de semnatură, având în vedere condiţiile social-economice actuale
care fac ca numărul contractelor de muncă pentru tinerii absolvenţi să fie redus, şi totodată
cerinţele din textul modificat, propus la nivelul Consiliului European cu referire la Directiva
Serviciilor*, se va lua în consideraţie, în continuare, o durată a stagiului obligatoriu de 2 (doi)
ani şi se decid următoarele derogări/ precizări, cu titlu provizoriu, faţă de prevederile actuale ale
regulamentului:
1. Pentru cei care au efectuat deja 2 ani de stagiu fără însă ca întreaga perioadă să fie acoperită
prin contracte de muncă, stagiul profesional se va recunoaşte în baza certificării semnate (sub
însemnele oficiale ale societăţii, firmei, biroului respectiv) de către îndrumătorul de stagiu
profesional pentru perioada de 2 ani;

2. Pentru ceilalţi tineri profesionişti se va accepta (atunci când nu este posibil un contract de
muncă) un contract / convenţie de stagiu încheiat(ă) între stagiar şi îndrumător; în şedinta din
luna iunie Consiliul Superior va supune discuţiei şi va aproba o formă de contract de stagiu
profesional, ca formă tranzitorie de recunoaştere a stagiului care va intra în vigoare începând cu
luna iulie 2012;
3. Se renunţă la solicitarea privind prezentarea chitanţelor doveditoare a plăţii tarifelor aferente
proiectelor la care stagiarul a participat, acestea fiind de competenţa coordonatorului de proiect şi
nu a stagiarului.
4. Aceste amendamente aduse Regulamentului de stagiu rămân în vigoare pănă la intrarea în
funcţiune a Directivei Serviciilor, în formă modificată, care va impune o reglementare unică
europeană.
*În propunerea de modificare a Directivei (propunere în discuţie în toate statele membre UE) se
face referire la durata de doi ani a stagiului, la efectuarea lui obligatoriu prin angajare renumerată
cu contract de muncă şi la monitorizarea acestuia de către organizaţia competentă pentru
calificările din planificarea spaţială.

