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Regulament program dezvoltare profesională continuă OAR București 
 
 
 
 
 
I. Prevederi generale  
 
Participarea la programele de dezvoltare profesională continuă nu are în acest moment un 
caracter obligatoriu, dar are scopul de a oferi arhitecților un mijloc de a-și păstra și îmbunătăți 
propria cultură, practica si competența și de a-și actualiza cunoștințele despre arte, știință și 
tehnologie, care înregistrează o evoluție permanentă, cu o atenție corespunzătoare acordată 
reglementarilor estetice, sociale și legale legate de activitățile lor.  
 
Programul conține următoarele categorii: 

1. Cursuri pe teme clar definite de minim 6 ore, cu o subcategorie cursuri speciale pentru 
stagiari 

2. Conferințe profesionale cu durată variabilă 
3. Ateliere tehnice de minim 4 ore 

 
 
II. Condiții de participare la cursuri 
 

A. Se pot înscrie membrii OAR, oricare categorie (arhitecți cu drept de semnătură, conductori 
arhitecți cu drept de semnătură, arhitecți stagiari, arhitecți fără drept de semnătură, 
conductori arhitecți fără drept de semnătură). 

B. Participarea se face pe bază de înscriere și cu taxă de participare (stabilită pentru fiecare 
curs în parte) astfel: în ordinea de înscriere, în limita numărului de locuri disponibile, prin 
achitarea taxei de participare. În cazul în care cursantul deja înscris renunță la participare, 
este rugat să anunțe OAR pentru a putea redistribui locul. 

C. Taxa de participare se va achita înainte de începerea cursului, și include: suportul de curs 
(transmis prin email în format PDF, și sub formă printată la curs), pauzele de cafea, 
confirmarea de participare.  

D. La fiecare curs, participanții vor semna foaia de prezență la începutul și la finalul cursului. 
Pentru cursurile  cu durata de două sau mai multe zile, foaia de prezență va fi semnată în 
fiecare zi. În caz de absență, participantul nu va primi confirmarea de participare la 
programul de pregătire profesională continuă.  

E. La finalul cursului, participantul va completa o fișă de evaluare pusă la dispoziție de 
personalul OAR prezent la curs. Fișa de evaluare se completează la fața locului, nu se 
acceptă predare ulterioară. În cazul necompletării acesteia, participantul nu va primi 
confirmarea de participare la programul de dezvoltare profesională continuă. 

F. Taxa de participare nu se returnează în caz de neparticipare sau de nerecunoaștere a 
cursului. În  cazuri justificate de absență (urgențe de serviciu, medicale etc.) anunțate 
înainte de începerea cursului, taxa se poate returna. 

G. Participanții sunt obligați să respecte normele de protecție a muncii pentru vizite pe 
șantiere și aplicații practice, asigurarea echipamentului pentru șantier fiind în sarcina  
cursanților. 

H. Toate informațiile privind programele de dezvoltare profesională continuă (descrierea 
programului, perioadă, loc, cost, numărul maxim de participanți, eventuale condiții de 
înscriere etc.) vor fi disponibile pe site-ul OAR București. Organizatorul își rezervă dreptul 
de a modifica locația sau perioada de desfășurare a cursului, cu informarea participanților. 

 
 
 
 



III. Condiții pe care trebuie să le întrunească cursurile 
 

- Cursurile au o temă clar definită și au legătură cu profesia de arhitect, grupate în 
categoriile: tehnic, profesie, dezvoltare personală; 

- Informația se bazează pe bibliografie și experiență practică și va fi însoțită de referințe 
bibliografice; 

- Prezentarea subiectului va pune accent pe informația practică utilă în activitatea de arhitect;  
- Se încurajează și organizarea unei părți aplicate; 
- Cursurile pot fi ținute de unul sau mai mulți îndrumători care concep împreună structura 

informației și derularea cursului; 
- Cursurile vor permite dialogul direct între participanți și îndrumători pe subiectul prezentat; 
- Durata minimă a unui curs, fără pauze, este de 6 ore; 
- Locul de organizare este propus de către OAR București de la caz la caz, dar pot veni 

recomandări și din partea îndrumătorilor; 
- Cheltuielile de organizare revin Filialei București a OAR (onorarii, chiriile, logistică etc.); 
- Periodic (anual sau la doi ani) filiala stabilește temele de interes major pentru care se vor 

dedica mai multe cursuri; 
- Nu se acceptă: 

o prezentări de proiecte personale 
o dezbateri teoretice pe teme largi - se vor include în categoria conferințelor 
o prezentări de produs/sistem (reclamă mascată). Se pot menționa numele 

produselor și sistemelor dacă sunt puse în comparație alături de altele similare. Se 
pot oferi materiale informative de produse / sisteme sub formă de cataloage, pliante 
etc. 

 
 
IV. Condiții de organizare a atelierelor tehnice  
 

- Pot fi realizate de către producători / furnizori de materiale și servicii pentru construcții, de 
investitori sau arhitecți interesați să-și prezinte investițiile, proiectele etc. dacă respectă 
condițiile de mai jos: 

- Prezentarea are exclusiv caracter tehnic și oferă informații practice de punere în operă, 
detaliere, probleme de compatibilitate etc. necesare în activitatea de arhitectură; 

- Se prezintă sistemul, produsul sau tehnica și se evită denumirea comercială a produsului. La 
finalul prezentării se poate face trimitere la denumirea comercială a produsului și sistemelor, iar 
participanții sunt invitați să consulte materialele puse la dispoziție; 

- Pe materialele de prezentare nu vor conține logo-urile, siglele de produs, firme și 
denumirile comerciale; 

- Prezentările vor include obligatoriu și limitările, dezavantajele și restricțiile de utilizarea a 
produsului / sistemului; 

- Include o parte aplicată de exemplificare de utilizarea a materialului / sistemului, fie sub 
formă de demonstrație, fie ca vizită într-un șantier care utilizează materialul / sistemul. 
Vizitarea șantierului de face cu acordul scris al beneficiarului și arhitectului șef de proiect. 
Este recomandat ca arhitectul șef de proiect să facă o prezentare generală a proiectului; 

- Participanții vor primi un material documentar care să conțină informațiile tehnice 
prezentate în cadrul atelierului - printat sau în format digital; 

- Participanții își vor exprima consimțământul pe foaia de prezență dacă firma care 
organizează atelierul tehnic poate primi contactul acestuia; 

- Se vor evita în prezentări sintagme de tipul „cele mai bune”, „singurul produs” etc.; 
- Durata minimă de prezentare, fără pauze, este de 4 ore; 
- Locul de organizare se discută împreună cu OAR București de la caz la caz; 
- Cheltuielile de organizare revin firmei care propune atelierul tehnic (onorarii, chirie, logistică 

etc.); 
- Firma care realizează atelierul tehnic va sponsoriza pentru programul de dezvoltare 

profesională continuă cu o sumă agreată cu OAR București, separat de cheltuielile de 
organizare. Suma va fi utilizată exclusiv pentru programul de dezvoltare profesională 
continuă. 

 
 


