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GRUPURILE DE LUCRU ALE OAR 
 

1. Grup de lucru  LEGISLAŢIE: Revizuirea cadrului legislativ ce defineşte profesia de arhitect 
(in continuarea muncii depuse pana acum de grupurile de lucru constituite pe domeniile 
Profesie si onorarii, respectiv Legislaţie si regulamente) si in strânsa legătura cu grupurile de 
lucru constituite la nivel de filiale teritoriale şi grupuri de lucru ale A.C.E. Coordonator arh. 
Rudolf Gräf, vicepreşedinte. e-mail rudi.graef@vitamina.ro , tel: 0723 267 584 

2. Grup de lucru PROFESIA DE ARHITECT : Editarea unui Ghid actualizat privind Exercitarea 
profesiei de arhitect (complementar cu Sistemul de informaţii asupra costurilor de proiectare 
în arhitectură-onorarii). Coordonator arh. Rudolf Gräf, vicepreşedinte. 

3. Grup de lucru PROFESIA DE ARHITECT : Elaborarea unor criterii de evaluare a calităţii in 
arhitectura (in corelare cu sistemele propuse sau existente la ora actuala in UE). 
Coordonator arh. Rudolf Gräf, vicepreşedinte. 

4. Grup de lucru REGULAMENTE, COD : Revizuirea Regulamentelor de funcţionare ale OAR 
si ale Filialelor, Revizuirea Codului Deontologic. Coordonator arh. Rudolf Gräf, 
vicepreşedinte. 

5. Grup de lucru PROFESIE ŞI ASIGURĂRI PROFESIONALE : Studiu de piaţa şi a 
sistemelor de asigurare pentru arhitecţi oferite de  organizaţii similare. Propunerea unui 
sistem de asigurare profesionala prin intermediul sau cu asistenta O.A.R. Coordonator arh. 
Rudolf Gräf, vicepreşedinte. 

6. Grup de lucru CONCURSUL DE ARHITECTUR Ă: Elaborarea unui "Ghid al concursului de 
arhitectură" în format tipărit şi electronic care stabileşte/promovează:  

- Poziţia OAR în problematica achiziţiilor publice. 
- Alegerea tipului de concurs potrivit pentru diferite situaţii. 
- Condiţiile de organizare ale concursului (când, cum, de către cine). 
- Contextul actual legislativ pentru introducerea concursului de arhitectură. 
- Principii de evaluare a proiectelor. 
- Exemplificări. Coordonator arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte  
e-mail jbertleff@yahoo.com , tel: 0723 261 339 

7. Grup de lucru ACHIZI ŢII PUBLICE : Proiect de modificare a legii achiziţiilor publice cu 
introducerea obligativităţii de a organiza concursuri de arhitectură pentru anumite tipuri de 
lucrări. Coordonator arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte. 

8. Grup de lucru COSTURI DE PROIECTARE ÎN ARHITECTUR Ă: Efectuarea unui studiu 
asupra condiţiilor reale din birourile de arhitectură din România şi evaluarea costurilor 
serviciilor de arhitectură (în condiţiile unui produs arhitectural de calitate); Studierea 
sistemelor similare din Europa. Coordonator arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte. 

9. Grup de lucru EDUCA ŢIE, STAGIU, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ. Coordonator arh. 
Ştefan Bortnowschi, vicepreşedinte. e-mail bortnowski@skynet.be , tel 0740 429 995 

10. Grup de lucru COMUNICARE : Stabilirea unor proceduri de comunicare interne si externe 
(in interiorul CDOAR, CNOAR, OAR Naţional – Filiale, OAR - autorităţi centrale si locale, 
OAR - presa etc.). Coordonator arh. Adrian Soare, vicepreşedinte. e-mail 
adrian_soare@syaa.ro , tel: 0721 205 045 

11. Grup de lucru IMAGINE : OAR – redefinirea organizaţiei ca fiind cea mai importantă 
organizaţie profesională şi culturală din domeniul arhitecturii. Comunicarea şi susţinerea 
permanentă a imaginii de brand a organizaţiei. Coordonator arh. Adrian Soare, 
vicepreşedinte. 

12. Grup de lucru CASA MINCU : Casa Mincu – centru de evenimente şi întâlniri culturale şi 
sociale. Serile OAR – evenimente culturale la Casa Mincu. Coordonator arh. Şerban 
Sturdza, vicepreşedinte. e-mail serban.sturdza@a2a.ro , tel: 0728 872 130 

13. Grup de lucru TIMBRUL ARHITECTURII  – întocmirea unei liste de priorităţi, direcţii şi 
strategii pentru proiectele editoriale şi culturale susţinute din timbrul arhitecturii. Coordonator 
arh. Adrian Soare, vicepreşedinte. 



 
                 ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
 

 2 

14. Grup de lucru CAMPANII ŞI PROIECTE: Centru pentru Arhitectură, Cultură Urbană şi 
Peisaj – broşură. Roşia Montană – sit UNESCO, campanie. Coordonator arh. Şerban 
Sturdza, vicepreşedinte. 

15. Grup de lucru BOR (Biserica Ortodoxă Română) – Principii pentru (re)construirea unui 
parteneriat cu BOR. Coordonatori: arh. Şerban Sturdza, vicepreşedinte, şi arh. Adrian 
Soare, vicepreşedinte. 

16. Grup de lucru PROBLEME ECONOMICE  – este format din trezorierii filialelor. Coordonator 
arh. George Carapanu, trezorier OAR. e-mail gcarapanu@hotmail.com , tel: 0744 507 778 

 
 
 
 
 

 


