
Newsletter OAR: știri și informații de actualitate de la OAR 
 

Nu puteți vizualiza acest e-mail? 

Deschideți newsletter-ul în browser 
 

 

   

 

O.A.R. 
newsletter 

28.06.2016 

Ordinul 
Arhitecților din 
România are un 
nou site 
Noul oar.archi este dedicat nu numai 

arhitecților, dar și tuturor celor care au 

nevoie sau sunt interesați de 

arhitectură. 

 

Proiectul web are trei obiective 

principale: 

 să răspundă nevoilor membrilor 

(informare, comunicare, 

promovare către public) 

http://us5.campaign-archive1.com/?u=a383e51dab1a4af33444d26bc&id=6c92f7d5f1&e=4436384cc0


  

 să prezinte activitatea 

organizației 

 să devină o platformă pentru 

arhitectură și oraș, o referință 

esențială pentru producția de 

calitate, poziții critice, 

evenimente etc. 

Site-ul a fost gândit conform misiunilor 

și identității Ordinului și observațiilor 

colectate de-a lungul timpului din 

partea membrilor. Servește drept o 

interfață utilă între arhitecți și public, o 

bază de date minimală de legislație, o 

arhivă de exemple de bună practică, 

dar și drept suport principal în 

comunicarea cu membrii – fie  aceștia 

arhitecți stagiari, arhitecți cu drept de 

semnătură, urbaniști sau arhitecți de 

interior. 

 

Pagina conține atât informații cvasi - 

permanente, arhive de documente, 

evenimente, cât și informații de interes 

imediat, într-o succesiune dinamică. 

 

Structura site-ului se bazează pe 8 

secțiuni principale detaliate mai jos. 

 



Am Nevoie de un Arhitect 

Secțiunea este dedicată potențialilor 

beneficiari ai serviciilor de arhitectură; prezintă 

rolul esențial și misiunile arhitectului precum și 

o serie de explicații utile celor care ar dori să 

înceapă un proiect; 

 

Despre OAR 

În plus față de o serie de coordonate privind 

istoricul, activitatea, misiunile și parteneriatele 

internaționale ale Ordinului, această secțiune 

prezintă Filialele, Grupurile de Lucru, Comisiile 

OAR; 

  

Exercitarea Profesiei 

Centralizarea principalelor tipuri de informație 

privind profesia: Stagiu și Drept de Semnătură, 

Formare Profesională Continuă, Legislație; în 

cadrul acestei din urmă secțiuni, construim o 

bază de date precum și o cartare a acțiunilor 

OAR pentru modificări legislative. 

  

Bună Practică 

Promovarea ca bună practică a unor exemple 

de arhitectură ce se bucură de apreciere 

internațională sau națională, premiate în 

cadrul unor evenimente tip Anuală, Bienală de 

Arhitectură; arhitectură socială, ecologică, 
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inovații 

  

Actualitate 

Știri relevante profesiei dar și celor interesați 

de arhitectură, urbanism, patrimoniu cultural 

arhitectural, etc. 

  

Proiecte Culturale 

Implicarea OAR în proiecte culturale fie prin 

organizare fie prin finanțarea unor inițiative 

relevante; 

  

Concursuri 

Informații privind concursurile realizate de 

OAR: arhiva de concursuri, cele în 

desfășurare precum și un ghid util în 

organizarea de concursuri; 

  

Conversații 

O secțiune încă în dezvoltare, ce va deveni o 

platformă de comunicare pentru membri pe 

probleme de interes în profesie. 

  

În plus, noul site oferă posibilitatea de 

creare a unui cont pe acesta pentru membri 

pentru a avea acces la documente și 

informații dedicate strict membrilor iar pe 

viitor pentru a putea participa activ în 
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dezbaterile din secțiunea de Conversații. 

 

Vedem acest site drept un proces. O parte 

dintre secțiuni vor fi dezvoltate intens în 

perioada următoare, suntem convinși că 

(aproape) peste tot va fi nevoie de mici ajustări 

și îmbunătățiri. 

 

Vă invităm să îl cercetați cu atenție și 

așteptăm observațiile dumneavoastră! 

Vizitați oar.archi! 
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LinkedIn | Facebook | Instagram  

28 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.archi 

 

Ne cerem scuze dacă acest mesaj a ajuns la 

dumneavoastră datorită unei erori! 

Dacă nu doriți să primiți acest e-mail vă 

rugăm să accesați link-ul dezabonare 

Vreți să schimbați setările acestui 

newsletter? Accesați link-ul schimbare setări 
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