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                                                                                                           Prezentare  proiect              
                                                                         SCoP: Seminarii de Competenta Profesionala  

 

 

 

 

 

 

 

1. Motivație                                                                                                              .   

  
Ȋn contextul unei societǎți ȋn continuǎ mișcare și a unei vieți cotidiene dictate 

de vitezǎ și dezvoltatǎ sub semnul schimbǎrii continue și al evoluției rapide, o bunǎ 
circulație a informației este factorul cheie al unei bune adaptǎri. Ca ȋn toate celelalte 

domenii, și ȋn arhitecturǎ adaptabilitatea și evoluția sunt douǎ atribute ce vin ȋn 

perfectǎ rezonanțǎ cu cerințele profesionale impuse de domeniu. Astfel cǎ 
arhitectul, ca profesionist, trebuie sǎ fie ȋn permanent contact cu tehnicile și 

tehnologiile moderne, cu trenduri și materialele noi, inovative. Drept urmare, 
profesia de architect este sub o continuǎ presiune efectuatǎ de evoluție, progres și 

de dezvoltare. 
Așadar, se impune prezența unor mijloace eficiente de informare pentru tinerele 

generații, mai ales ȋn contextul ȋn care acestea resimt presiunea mai puternic decȃt 
arhitecții cu o experiențǎ vastǎ, avȃnd deseori nevoie de o completare a cunoștințelor 

dobȃndite pe parcursul studiilor și a stagiaturii. Drept urmare, ȋn aceastǎ zonǎ 
profesionalǎ se observǎ o nevoie acutǎ de informare dar și de perfecționare 

profesionalǎ. Ȋn vederea formǎrii unei generații de tineri arhitecți, compentente și 

competitive la nivel internațional, se impune susținerea și sprijinirea acestora prin 
cursuri/seminarii ce au ca scop completarea cunoștințelor dobȃndite pȃnǎ ȋn prezent.  

 
 
 

 
2. Misiune                                                                                                                .   

 
Proiectul urmǎrește completarea cunoștințelor dobȃndite pe perioada studiilor 

și a stagiaturii tinerilor arhitecți romȃni și obținerea unor noi generații de 
profesioniști, compentente și ȋn acord cu noile tendințe, soluții și materiale. 

Urmǎrește de asemenea consolidarea cunoștințelor și pregǎtirii tinerilor 
arhitecți și arhitecți stagiari din punct de vedere tehnic și al formǎrii unei noi viziuni 

și a unei perspective complete vis-a-vis de partea practicǎ a profesiei alese, ȋn 
vederea  desfǎșurǎrii unei bune practici a profesiei de arhitect. 

Așadar, misiunea proiectului desfǎșurat de A.R.T.A.- Asociația Romȃnǎ a 

Tinerilor Arhitecți, OAR- Ordinul Arhitecților din Romȃnia și MBF Proiect Invest este 
formarea unei noi generații de arhitecți, care sǎ se poatǎ ridica la nivelul cerințelor 

și trendurilor actuale atȃt la nivel local cȃt și internațional, precum și completarea 
cunoștințelor tehnice ale arhitecților participanți. 

SCoP este unul dintre proiectele ce constituie misiunea A.R.T.A. și MBF 
Proiect Invest și care vine ȋn acord cu strategia acestora de dezvoltare și ȋn același 

timp rezoneazǎ și cu viziunea și misiunea OAR ȋn ceea ce privește profesionalismul 
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și compentențele profesionale ale noilor generații, și nu numai, pe care le 
pregǎtește și susține prin programul de stagiaturǎ.  

 
 

 
3. Viziune                                                                                                                 .   

 
A.R.T.A., OAR și MBF Proiect Invest au creat acest proiect, SCoP, din dorința 

de a susține tinerii arhitecți și arhitecți stagiari ȋn vederea completǎrii cunoștințelor 

acumulate de-a lungul studiilor și a stagiaturii și susținerea lor ȋn dezvoltarea 

profesionalǎ, organizȃnd cursuri/seminarii gratuite ȋn toate marile centre urbane. 
De asemenea, SCoP se adreseazǎ ȋn aceeași mǎsurǎ și tuturor arhitecților interesați 

de partea tehnicǎ a profesiei. 
Proiectul  propus vine de asemenea ȋn sprijinul demersurilor ȋnaintate de 

OAR ȋn vederea consolidǎrii și completǎrii cunoștințelor tinerilor stagiari, fiind un 
rǎspuns la Al. 2, Art. 7, Cap. 3 din Anexa la hotǎrȃrea CNOAR 746/2009, 

material prezent pe site-ul OAR sub denumirea de Metodologie privind 
efectuarea stagiului pentru dobȃndirea dreptului de semnǎturǎ, care 

puncteazǎ interesul OAR ȋn aceastǎ direcție. 

Pentru a putea atinge acest deziderat și pentru a putea obține o tȃnǎrǎ 
generație de arhitecți competentǎ și competitivǎ la nivel internațional, A.R.T.A., 

OAR și MBF Proiect Invest au conceput acest program de completare a 
cunoștințelor, accesibil tuturor tinerilor arhitecți din Romȃnia și arhitecților 

interesați. 
Așadar, cursurile/seminariile vor fi organizate ȋn mai multe orașe cheie ce 

permit accesul facil pe o razǎ de 200 – 300 km (echivalentul unui drum cu o duratǎ 
aproximativǎ de 3 ore), astfel ȋncȃt sǎ permitǎ accesul, ȋn limitele menționate mai 

sus, viitorilor participanți dintr-o anumitǎ regiune, ȋn minim douǎ dintre centrele 

urbane stabilite pentru susținerea cursurilor/seminariilor. 
Pentru a crește gradul de accesibilitate și pentru a susține acest demers, 

transportul tinerilor arhitecți stagiari participanți va fi decontat ȋn limita unui 

buget/persoana prestabilit și comunicat anterior ȋn cadrul regulamentului de 

ȋnscriere și desfǎșurare a activitǎții. 
De asemenea, participanții vor beneficia de o masǎ tip cattering, oferitǎ de 

sponsorii acestui proiect. 
Organizatorii se obligǎ sǎ comunice toate detaliile acestui proiect: formulare 

și date necesare pentru ȋnscriere, bugetul maxim de decont/persoanǎ al 
transportului, metodologia de desfǎșurare a proiectului, program curs/seminar, 

programul definitiv al proiectului (locații, date și intervalul orar de desfǎșurare al 
cursurilor/seminariilor) pȃnǎ la data lansǎrii proiectului. 

 
 

 
 

4. Perspective                                                                                                          .   
 

A.R.T.A., OAR și MBF Proiect Invest vor organiza o serie de cursuri/seminarii, 

ȋn cursul anului 2013 ȋn orașele cheie, ȋncercȃnd sǎ acopere toate regiunile 
Romȃniei. 
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Desfǎșurarea cursurilor/seminariilor se dorește a se realiza ȋn raport cu 

demersurile OAR ȋn aceastǎ direcție și ca rǎspuns al inițiativei acestuia de a 
organiza cursuri obligatorii pentru stagiari, ȋn vederea completǎrii cunoștințelor și 

competențelor lor profesionale, intenție exprimatǎ ȋn Al. 2, Art. 7, Cap. 3 din 
Anexa la hotǎrȃrea CNOAR 746/2009.  

Proiectul ȋși propune de asemenea sǎ aducǎ ȋmpreunǎ arhitecții si specialiștii 

executanți, ȋn vederea ȋncurajǎrii și consolidǎrii relațiilor dintre aceștia dar și 
completǎrii cunoștințelor și pregǎtirii lor din punct de vedere tehnic. Dorește 

formarea unei noi viziuni și a unei perspective complete vis-a-vis de partea practicǎ 
a profesiei alese ȋn vederea  desfǎșurǎrii unei bune practici a profesiei. 

 
 

A.R.T.A. și MBF Proiect Invest doresc sǎ susținǎ eforturile OAR și ȋn același 
timp sǎ urmǎreascǎ interesul și nevoile tinerelor generații de arhitecți ȋncercȃnd sǎ 

ofere suport ambelor pǎrți: atȃt a tinerilor arhitecți și arhitecți stagiari ȋn vederea 
ȋmbunǎtǎțirii competențelor profesionale și cunoștințelor tehnice, cȃt și a OAR-ului,  

promovȃnd și susținȃnd demersul de a obține o tȃnǎrǎ generație de arhitecți, 

competitivǎ la nivel local și internațional. 
A.R.T.A. și MBF Proiect Invest  doresc ca prin parteneriatul cu OAR sǎ ofere 

tuturor participanților o dovadǎ a prezenței acestora la cursurile/ seminariile 
organizate, dovada facilitȃnd obținerea dreptului de semnaturǎ la terminarea 

efectuǎrii stagiului. 

 
 

 

 
 

5. Implicații și responsabilitați                                                                               .   
 

Parteneriatul OAR – A.R.T.A. - MBF Proiect Invest, ȋn vederea susținerii și 

instruirii tinerilor arhitecți și arhitecți stagiari, implicǎ multiple acțiuni și demersuri. 

Astfel fiecare dintre pǎrți trebuie sǎ respecte și sǎ ȋndeplineascǎ un set de obligații, 
activitǎți și sǎ ȋși asume un anume grad de implicare conform urmǎtoarei descrieri: 

 
A.  OAR 
 

-ȋn calitate de partener A.R.T.A. și MBF Proiect Invest, ȋn cadrul proiectului cu 
privire la susținerea tinerilor arhitecți și arhitecți stagiari, trebuie sǎ ofere tot 

sprijinul necesar unei bune desfǎșurǎri a proiectului și promovare a proiectului, pe 

toate mijloacele media și new-media fațǎ de care are acces. 
 

-sǎ ofere cursurilor/seminariilor desfǎșurate ȋn parteneriat cu A.R.T.A. și MBF 
Proiect Invest sprijin, prin introducerea lor ȋn cadrul acțiunilor autorizate și 

certificate de OAR ca fiind cursuri dedicate pregǎtirii stagiarilor, la care aceștia au 
obligația de a participa conform mențiunii existente la Al. 2, Art. 7, Cap. 3 din 
Anexa la hotǎrȃrea CNOAR 746/2009, material prezent pe site-ul OAR sub 
denumirea de Metodologie privind efectuarea stagiului pentru dobȃndirea 

dreptului de semnaturǎ.  
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-sǎ ofere organizatorilor sau project managerului proiectului destinat tinerilor 

arhitecți și arhitecți stagiari organizat de A.R.T.A. și MBF Proiect Invest (persoanei 
de contact A.R.T.A. pentru acest proiect), informații  despre organizațiile regionale, 
datele de contact ale tuturor stagiarilor și dacǎ este posibil de a facilita comunicarea 

cu aceștia. 
 

-sǎ comunice organizatorilor sau project managerului proiectului destinat tinerilor 
arhitecți și arhitecți stagiari organizat de A.R.T.A. și MBF Proiect Invest (persoanei 

de contact A.R.T.A. pentru acest proiect), datele persoanei de contact din partea 
OAR alocate acestui proiect. 

 
 
 

B.  Asociatia Romana a Tinerilor Arhitecti și MBF Proiect Invest 

 
 
Ȋn calitate de organizatori a Seminariilor de Competențǎ Profesionalǎ  și ȋn cadrul 

parteneriatului cu OAR, A.R.T.A. și MBF Proiect Invest au urmǎtoarele ȋndatoriri: 

 
-sǎ organizeze atȃt la nivel logistic cȃt și la nivel de project management evenimentul  

 
-sǎ se ocupe de buna desfǎșurare a evenimentului  

 
-sǎ ȋntocmeascǎ toate materialele necesare promovǎrii și mediatizǎrii evenimentului 

 
-sǎ ofere participanților diplome sau orice altǎ dovadǎ care sǎ ateste participarea 

acestora la cursurile/seminariile organizate 
 
-sǎ ofere participanților ȋn timp util toate informațiile necesare ȋnscrierii și participǎrii la 

aceste cursuri/seminarii 
 

-sǎ gǎseascǎ și sǎ ȋncheie parteneriate cu diverse firme sau organizații ȋn vederea 
obținerii de fonduri necesare acestui proiect 

 
-sǎ ȋntocmeascǎ un program de desfǎșurare al evenimentului pentru a facilita 

comunicarea cu mediul exterior 
 

-sǎ facǎ accesul tinerilor arhitecți și arhitecți stagiari mult mai facil, oferind posibilitatea 
de decontare a transportului (ȋn limita unui buget stabilit și comunicat anterior ȋnceperii 

ȋnscrierilor) 
 

-sǎ ȋntocmeascǎ un regulament de participare și ȋnscriere și desfǎșurare a proiectului 
aprobat de toate pǎrțile implicate ȋn organizarea evenimentului 

 
-pe parcursul organizǎrii cursurilor, A.R.T.A. și MBF Proiect Invest vor desemna un 

delegat ce va rǎspunde de buna organizare a seminariilor. 


