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#OAR se transformă  

16.06.2016 
  

 

Pentru adaptarea modelului viitor de 

organizare la nevoile specifice 

profesiei și membrilor, luni, 30 mai 

2016, O.A.R. Național a organizat o 

întâlnire de lucru cu reprezentanții 

locali, Președinții aleși ai Filialelor 

teritoriale O.A.R., ca pas absolut 

necesar pentru definirea viitoarei 

structuri organizatorice. 

  

Întâlnirea a fost una dintre metodele 

prin care procesul, intrat deja de o 

lună în cea de-a doua etapă de 

definire a modelului viitor, își 

propunea să colecteze informații 

privind specificul local. 

 

  
  

 

 

 

 

 

Așa cum am mai menționat și în comunicatele anterioare, această a doua etapă 

a procesului de transformare și eficientizare trebuie să se încheie cu propunerile 

pentru optimizarea celor cinci arii incluse în proiect, respectiv: structură 

organizatorică, guvernanță, servicii și membri, procese și proceduri, roluri și 

responsabilități, inclusiv stabilirea unui sistem de evaluare a performanței. 

 

http://us5.campaign-archive1.com/?u=a383e51dab1a4af33444d26bc&id=d9c505b83b&e=4436384cc0


 

Structura organizatorică se impunea a fi prima arie tratată dintre cele cinci anterior 

menționate, întrucât viitorul model va trebui să influențeze un sistem de 

guvernanță care să susțină definirea și alocarea de roluri și responsabilități clare 

la nivel de organizație, cu un mediu de control intern care să reducă semnificativ 

riscul unor potențialele conflicte de interese prin separarea clară a rolurilor privind 

sarcinile de inițiere, planificare, execuție, monitorizare și control. 

  

Întâlnirea de lucru a demarat cu introducere realizată de către Președintele 

O.A.R., domnul arh. Șerban Țigănaș, care a reafirmat principiile de la care se 

poate porni spre o îmbunătățire a organizării actuale, printre care: 

predictibilitate, transparență, simetrie și evaluare, adecvarea ambițiilor la 

resurse, alocarea eficientă a resurselor, justețea recompenselor pentru 

contribuții, coordonare, omogenitatea calității serviciilor, o structură logică și 

flexibilă în același timp, eficientă și economică, folosirea tehnologiilor 

informatice de evidență și comunicare. 

  

A urmat o prezentare generală, făcută de KPMG, a stadiului procesului și a 

principalelor observații rezultate din etapa de analiză. 

  

În cea de-a doua parte, discuția s-a concentrat pe design-ul organizațional, 

pornind de la principii de bună practică în organizare și orientarea spre crearea 



 

unui cadrul care să permită accesarea nediferențiată calitativ a serviciilor de 

către membri, independent de Filialele de apartenență ale acestora. 

  

 

Au fost colectate structurat opinii prind rolul filialelor în relația cu membrii, 

autoritățile locale, comunitatea locală și profesia, principiile care ar trebui să 

stea la baza structurii organizatorice în viziunea fiecărui Președinte de Filială 

O.A.R, precum și opinii referitoare la posibilele scenarii de organizare, cu 

avantajele și dezavantajele aferente fiecărui model. Concluziile discuției au 

oferit o serie de direcții generale pentru etapa design care urmează să detalieze 

și să definească modul în care va funcționa pe viitor OAR. 

  

Vă vom ține la curent în continuare cu evoluția proiectului și așteptăm din 

partea dumneavoastră reacții. Reamintim faptul că principiul de bază este 

accesarea nediferențiată de către membri  a unor servicii performante calitativ, 

motiv pentru care contribuția dumneavoastră este importantă în această etapă 

și nu numai. 

Mai multe detalii privind procesul de transformare și eficientizare OAR  
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Street Delivery 2016 Meserie! 

16.06.2016  

                                              

De vineri, 10 iunie până duminică, 12 iunie pe strada Arthur Verona, 

București a avut loc Street Delivery 2016 Meserie! 

  

Street Delivery este un eveniment inițiat în 2006 de Fundația Cărturești și 

Ordinul Arhitecților din România. 

  

Ediția de anul acesta a fost organizată în parteneriat cu ArCuB ca proiect 

strategic al Bucureștiului pentru candidatura la titlul de Capitală Europeană a 

Culturii 2021 și beneficiază de susținerea Ministerului Culturii din România. 

  

De asemenea în acest an OAR a fost prezent în cadrul evenimentului cu proiecte 

ce s-au desfășurat în Casa Mincu (str. Arthur Verona nr. 19) dar și prin sprijinul 



 

acordat unora dintre proiectele din afara casei. Astfel proiectele OAR, multe 

dintre ele având și spațiu de desfășurare în Casa Mincu au fost următoarele: 

 

- Atelier Caligrafie Ovidiu Hrin 

- Casa Mincu, despre salvarea patrimoniului național , exemplu de bună practică 

în restaurare 

- Caravana Meșteșugurilor 

- SenseAbility 

 

Proiectele finanțate de OAR în cadrul Street Delivery 2016 Meserie!, proiecte cu 

o importantă prezență în spațiul public au fost următoarele: Spații Creative, 

Cătunul, Identity Reflection, Atelier Ad Hoc – Structura Spațială și Batem Fierul 

la Conac. 

 

Mai multe detalii despre ediția de anul acesta puteți găsi pe pagina de Facebook 

a Ordinului Arhitecților din România sau pe site-ul oficial al evenimentului: 

Street Delivery 2016 Meserie!  
 

Industria construcțiilor și producătorii de 

materiale își unesc forțele pentru o mai bună 

standardizare 

13.06.2016  

 

Reprezentanții sectorului european al construcțiilor semnează, alături 

de Comisie și statele membre, Inițiativa comună privind standardizarea 
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”Oferim contribuția de specialitate a membrilor noștri în folosul standardizării 

europene, pentru a răspunde mai bine nevoilor practice ale oamenilor de afaceri 

din sectorul nostru și a asigura certitudinea legală necesară pentru folosirea 

standardelor” afirmă directorii generali ai federațiilor europene ale producătorilor 

de produse pentru construcții și firmelor de construcții. 

 

Reprezentanții a trei asociații europene din sectorul construcțiilor s-au 

alăturat Comisarului Elzbieta Beinkowska în Amsterdam și au semnat Inițiativa 

comună privind standardizarea. Aceasta stabilește acțiuni menite să 

modernizeze, să trateze prioritar și să accelereze furnizarea de standarde până 

la sfârșitul anului 2019, respectând nevoile utilizatorilor lor. S-a demarat un 

dialog între toți actorii implicați în standardizare: organizații europene și 

naționale, industrie, societate civilă, state membre și Comisie, care s-au reunit 

în Clădirea Europa pentru a sărbători acordul, în cadrul unei ceremonii 

organizată de Președinția olandeză. 

 

Standardizarea are un impact important asupra sectorului construcțiilor, iar 

realizarea Inițiativei comune privind standardizarea este sprijinită de trei federații 

sectoriale, Construction Products Europe, care reprezintă producătorii de 

produse pentru construcții, EBC și FIEC, ambele reprezentând firmele de 

construcții de toate dimensiunile din Europa, de la micro firmele cu o persoană 

și IMM-uri la marii constructori activi la nivel global. 

Comunicat presă - limba engleză // original  
 

Comunicat presă - limba română // traducere  
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Premiile Europa Nostra pentru patrimoniu 

cultural 
16.06.2016  

                    

 

 

S-au deschis înscrierile pentru Premiul Uniunii Europene pentru 

Patrimoniu Cultural / Premiul Europa Nostra! 

 

Acesta este comunicatul oficial: 

 

Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural / Premiul Europa 

Nostra este cea mai importantă distincție în domeniul patrimoniului la nivel 

european. Acesta oferă recunoaștere celor mai reușite proiecte de restaurare, 

cele mai impresionante cercetări în domeniu, celor mai dedicați profesioniști și 

voluntari și celor mai importante programe educaționale, de training, sau 

conștientizare socială. Arhitecți, meșteșugari, experți în patrimoniu cultural, 

profesioniști și voluntari, instituții publice sau private, comunități locale: este 

șansa dumneavoastră de a câștiga cel mai prestigios premiu în domeniul 

patrimoniului cultural din Europa! 

  



 

În ediția 2017 vor fi premiate un număr de 30 de realizări reușite în domeniul 

patrimoniului, din toată Europa. Dintre acestea, șapte proiecte vor primi Marele 

Premiu și 10.000 euro fiecare; un proiect va primi Premiul Publicului, ales 

printr-un vot online organizat și monitorizat de Europa Nostra. Toți câștigătorii 

vor fi sărbătoriți la Ceremonia European Heritage Awards ce va avea loc în iunie 

2017, în Turku, Finlanda. 

Înscrieți-vă cu proiectul dumneavoastră și bucurați-vă de succes la nivel 

european și nu numai! 

Anunț oficial Europa Nostra  
 

  

Premiul American de Arhitectură 

16.06.2016  

                                              

Anul acesta va avea loc prima ediție a Premiului American de 

Arhitectură (AAP), care își propune să extindă aprecierea proiectării 

arhitecturale de calitate la scară globală. Omagiind creativitatea și inovația în 

domeniile arhitecturii, arhitecturii peisajere și design-ului de interior, AAP este 

deschis participării arhitecților din întreaga lume. 

  

Câștigătorii sunt selectați de un juriu prestigios de arhitecți și lideri în arhitectura 

mondială și vor primi trofeul AAP, o publicitate extinsă a proiectelor lor, care se 

va adresa unei audiențe internaționale, precum și multe alte beneficii: 

  

 Participarea la Gala câștigătorilor AAP, care va avea loc la New York, în 

noiembrie 2016 

 Includerea într-o campanie de presă adresată unui mare număr de 

arhitecți profesioniști, presei și potențialilor clienți din întreaga lume 

 Înregistrarea în Baza de Date Online a Arhitecților AAP 

 Prezentarea în Cartea AAP a arhitecturii 2016 

  

Taxa de înscriere: 

http://squarespace.us5.list-manage.com/track/click?u=a383e51dab1a4af33444d26bc&id=64545f0c2b&e=4436384cc0


 

 

250 $ SUA – arhitecți profesioniști 

80 $ SUA – studenți arhitecți 

  

Mai multe informații puteți găsi în Comunicatul de presă de mai jos, precum și 

pe site-ul: 

http://architectureprize.com/prize/ 

Comunicat American Architecture Prize  
 

  

Simpozion Profesia de Arhitect - de ce, cine, 

cum? 

13.06.2016  

                                              

Ordinul Arhitecților din România filiala Transilvania prin departamentul de 

profesie și formare continuă vă invită la simpozionul cu tema PROFESIA DE 

ARHITECT - cine, de ce, cum? care va avea loc: 

VINERI 24 IUNIE 2016, între orele 15.00 - 17.00 

la 

CINEMA ARTA,Cluj, str. Universității, nr. 3 

În cadrul acestei întâlniri, arh. Șerban Țigănaș, arh. Rudolf Graef și arh. Dan 

Clinci vor aborda următoarele subiecte: 

- dreptul de exercitare a profesiei de arhitect în România, cine îl poate avea și în 

ce condiții;  

http://squarespace.us5.list-manage.com/track/click?u=a383e51dab1a4af33444d26bc&id=17bb8072d7&e=4436384cc0
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- felul în care este reglementată profesia de arhitect și de ce este atât de 

important ca aceasta sa fie reglementată; 

- ce este Ordinul Arhitecților și ce presupune calitatea de membru (drepturi și 

obligații) 

- deontologia profesiei și ce înseamnă a-ți exercita etic profesia. 

Ne dorim ca acest eveniment să fie un bun prilej de a afla ce înseamnă de fapt 

accesul la profesia de arhitect în România. 

Acesta este un eveniment din cadrul Zilelor Arhitecturii ediția 2016. 

Pagina Oficială a Simpozionului  
 

  

Lansare de Carte - Gaudi, Povestea unui geniu 

solitar 

13.06.2016  

                                              

Joi, 16 iunie, de la ora 18:00, Bookstory, Cluj, vă propune o explorare curioasă 

a importanţei spaţiului public, design-ului urban, pornind de la o carte, o 

măiestrită biografie ce readuce la viaţă, deopotrivă omul şi arhitectul: 

G A U D Í 

POVESTEA UNUI GENIU SOLITAR 

Inspirat, imprevizibil, generos şi unic 

Lansarea biografiei lui Gaudí va fi un prilej de întâlnire cu 2 invitaţi, care prin 

viziunea şi proiectele lor le readuc oamenilor oraşul: 

http://squarespace.us5.list-manage.com/track/click?u=a383e51dab1a4af33444d26bc&id=44909c6ecc&e=4436384cc0


 

- Daniela Maier, arhitect 

- Dan Clinci, arhitect 

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina evenimentului. 

Pagina Oficială a Evenimentului  
 

 

  

Conferința Internațională RCEPB 2016  

14.06.2016  

                                              

Asociația Inginerilor de Instalații din România vă mulțumește pentru 

prezența la Conferința Internațională RCEPB 2016, ce a avut loc în zilele de 

2 și 3 iunie la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor. Succesul ediției poate fi 

atribuit participării celor peste 250 de specialiști și studenți UTCB și UAUIM și 

implicarea a peste 40 de instituții. Cele peste 50 de lucrări tehnice și 

științifice prezentate pot fi vizionate la adresele de mai jos. 

 

Parola de acces trebuie solicitată de la secretariatul AIIR – Filiala Valahia (tel: 

021 255 42 95 / e-mail: office@aiiro.ro) 

Vizualizare lucrări științifice RCEPB (link 1)  
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Vizualizare lucrări științifice RCEPB (link 2)  
 

 

  

De-a Arhitectura încheie încă un an școlar!  

17.06.2016  

 

 

Au trecut 5 ani de la formarea Grupului de lucru De-a Arhitectura, când 

cele şase membre fondatoare s-au reunit pentru a scrie cursul „De-a 

arhitectura în oraşul meu”, astăzi vă invităm la expozițiile claselor De-a 

Arhitectura din întreaga țară. 

 

Am început mai devreme, în mai, în Cetatea Făgărașului, însă luna iunie este 

dedicată în întregime expozițiilor claselor care au participat la cursurile De-a 

Arhitectura în anul școlar 2015-2016:  „De-a arhitectura în orașul meu”, „De-a 

arhitectura MINI” sau „De-a arhitectura în școala mea”. 

 

Elevii din toată țara ne prezintă rodul muncii lor - proiectul final al cursului - 

http://squarespace.us5.list-manage.com/track/click?u=a383e51dab1a4af33444d26bc&id=c0cf3283bf&e=4436384cc0


 

macheta unui orășel, diverse construcții sau personaje realizate de-a lungul 

anului sau propunerile pentru școala în care studiază.  

 

Pe 7 iunie a avut loc expoziția de final de an din Brașov și urmează cea din 

București, între 13 și 24 iunie, la AFI Palace Cotroceni, în Cristian, județul 

Brașov, pe 14 iunie, în Timișoara tot pe 14 iunie, în Cluj-Napoca pe 15 și 17 

iunie, în Constanța pe 16 și 17 iunie, în Sighetu Marmației, Maramureș, pe 18 

iunie, în Sibiu între 21 și 28 iunie, în Râmnicu Vâlcea pe 23 iunie 2016. 

 

Vă așteptăm cu drag pe toți să îi susținem pe micii creatori care își vor prezenta 

munca și vor avea cu siguranță nevoie de încurajare! 

 

Echipa De-a Arhitectura 

 

Ordinul Arhitecților din România este Partener Strategic al Asociației De-a 

Arhitectura. 

Mai multe detalii AICI  
 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 
 

 

17 iunie 2016 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 

str. Arthur Verona, Pictor nr.19 

010312, București, România 

tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150 

 

Ne puteți contacta la adresa de e-mail: 

office@oar.org.ro 
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