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//OAR se transformă!
21.04.2016

Proiectul de transformare și eficientizare a OAR a demarat în februarie 2016 cu etapa de analiză și diagnostic a situației
curente. Ne bucurăm să anunțăm finalul acestei prime etape, derulată la nivel național, și să vă mulțumim pentru
feedback și implicare.
A fost important pentru OAR și membrii săi să obțină o diagnoză corectă a situației de fapt și, de aceea, această primă
etapă a presupus:
Identificarea și analiza organizațiilor similare internaționale (Germania, Anglia, Franța), analiza modului de organizare și
a structurii organizației, documentarea proceselor organizației.
Pe parcursul ultimelor doua saptamani au fost consultate forurile de conducere OAR și convocați membri activi din cadrul
proiectului, pentru asigurarea unei perspective reale și pragmatice. La aceste întâlniri au participat: Angela Kovacs,
Raluca Munteanu, Daniela Calciu, Alexandru Găvozdea, Dan Clinci, Johannes Bertleff, Rudolf Graf, Diana Gherman și
Flavia Matei (Ensight).

Mai multe detalii puteți găsi aici.
Vă vom ține la curent cu privire la etapele următoare ale proiectului și privind rezultatele obtinute pe tot parcursul
desfășurării acestui demers.
Pentru o bună transparență vom avea, pe parcursul derulării acestui proiect, mesaje de informare cu privire la fiecare
etapă. Să nu uităm faptul că ‘pentru a ne atinge obiectivele depinde de fiecare dintre noi și de noi toți, împreună.’ arh.
Șerban Țigănaș, președintele OAR

//Studiu Aspecte contabile și fiscale referitoare la Birourile individuale de Arhitectură
18.03.2016

A fost publicat spre informarea membrilor, pe siteul Ordinului un studiu contractat de OAR și realizat de firma de
consultanță ENSIGHT pe tema: Aspecte contabile și fiscale referitoare la Birourile individuale de Arhitectură.
Mai multe detalii puteți găsi aici sau pe siteul OAR.

//Sesiuni de finanțare nerambursabilă din timbrul arhitecturii
21.04.2016

au mai rămas 15 zile până la termenul de depunere al proiectelor editoriale,programelor / proiectelor / acțiunilor
culturale, anuale / bienale / trienale de arhitectură, itinerare de expoziții în cadrul SESIUNII DE FINANŢARE
NERAMBURSABILĂ DIN TIMBRUL ARHITECTURII

Au fost introduse noi norme de finanțare din timbrul arhitecturii a programelor/proiectelor culturale/acțiunilor
culturale, anuale/bienale/trienale de arhitectură, itinerarea de expoziții precum și a proiectelor editoriale. Vă
invităm să citiți cu mare atenție pe siteul OAR!

21.04.2016

La solicitarea Ministerului Culturii, OAR a nominalizat reprezentanți în CNMI (Comisia Națională a Monumentelor Istorice)  plen și
secțiuni, precum și pentru cele 12 CZMI (Comisii Zonale ale Monumentelor Istorice). Mai multe detalii urmează a fi anunțate
ulterior.

//Calendarul cursurilor de pregătire FIDIC organizate de ARIC
20.04.2016

ARIC a lansat calendarul cursurilor de pregătire privind Condițiile contractuale FIDIC organizate de ARIC în mai și iunie.
Cursurile se vor desfășura astfel:
1213 mai – Modulul 2 FIDIC “Revendicări și Dispute” – în limba engleză.
2627 mai – FIDIC în Public – în limba română.
89 iunie – FIDIC Basic – în limba română.
2728 iunie – FIDIC în Public – în limba română.
Mai multe detalii puteți găsi aici.

//Concursul International Master Planul General si Proiectul Conceptual ale Orasului Stiintei
20.04.2016

Biblioteca Alexandrina din Egipt lansează CONCURSUL INTERNAȚIONAL  MASTER PLANUL GENERAL ȘI PROIECTUL
CONCEPTUAL AL ORAȘULUI ȘTIINȚEI ce va fi situat în ORAȘUL 6 OCTOMBRIE din apropierea capitalei Cairo.
Concursul este întro singură fază și este aprobat de UIA (Uniunea Internațională a Arhitecților) întrucât se desfășoară conform
reglementărilor UNESCOUIA pentru concursuri internaționale de arhitectură și urbanism.
Scopul viitorului Oraș al Știintei este diseminarea cunoașterii științifice, promovarea științei pentru dezvoltare și sprijinirea
educației și cercetării științifice. Proiectul câștigător va trebui să reprezinte natura evolutivă a științei, printrun campus cu mai
multe clădiri, care urmează sa fie construite treptat, una câte una.
Obiectivul concursului este obținerea unui master plan și a proiectului unui complex științific pe un sit de aprox. 124 994 m², care
va găzdui expoziții științifice interactive, un muzeu, un planetariu, un turn de observație, instituții de cercetare și dezvoltare,
ateliere de lucru și un centru de conferințe. Orașul Științei se dorește a fi un reper pentru Orașul 6 Octombrie, simbolizând
renașterea studiului științei în Egipt.
Concursul este deschis tuturor arhitecților înregistrați și echipelor multidisciplinare conduse de un arhitect. Taxa de participare
(nerambursabilă) este de 100 dolari SUA, iar limba oficială a concursului este engleza.

Mai multe informații referitoare la calendarul, juriul și premiile concursului se găsesc la adresa:
www.bibalex.org/sciencecity

//Concurs MNIR
21.04.2016

Vă reamintim că mai sunt 39 de zile până la predarea proiectelor pentru concursul Noul MNIR organizat de Ordinul Arhitecților
din România sub egida Uniunii Internaționale a Arhitecților, cu sprijinul Ministerului Culturii.

Scopul concursului este să selecteze cel mai bun concept spațial și muzeografic pentru Noul MNIR, demn de un muzeu
reprezentativ pe plan național și important la scară europeană. Câștigătorul va primi mandatul de proiectare pentru restaurarea
clădirii, reamenajarea spațiilor și expunerea inovatoare și atractivă a colecțiilor. Termenii și condițiile contractului se vor negocia
între câștigător și promotor pe baza modelului din Anexa 2.5 Contract de proiectare.
Mai multe detalii despre tema și calendarul concursului puteți găsi aici.

//Conferința Internatională despre Construcții Sustenabile
și Eficiență Energetică EUROConstrucții
21.04.2016

Redactia Agenda Constructiilor va invita sa participati in auditoriul Conferintei Internationale despre Constructii Sustenabile si Eficienta
Energetica EUROConstructii, editia a Va, ce va avea loc in Bucuresti, la Radisson Blu Hotel, pe data de 24 mai 2016.

Organizatorii si partenerii manifestarii ofera 150 de invitatii ce permit ACCESUL GRATUIT pentru reprezentantii companiilor
specializate in:
 Proiectare si design (25 de persoane)
 Urbanism si arhitectura (25 de persoane)
 Antreprenori si firme de constructii (45 de persoane)
 Executie de instalatii (30 de persoane)
 Dezvoltatori si investitori (25 de persoane)
Mai multe detalii despre tema și calendarul evenimentului puteți găsi aici.

19.04.2016

Pe siteul MDRAP sa publicat o LISTĂ A REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII. Pentru a putea vizualiza aceste
reglementări tehnice, vă rugăm să accesați linkul de mai jos.
http://www.mdrap.ro/constructii/reglementaritehnice
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