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str. Pictor Arthur Verona, 

nr. 19, 010312 București, 

Romania 

 

T: + 40 (0) 21 317 26 34 

F: + 40 (0) 21 317 26 35 

E: office@oar.org.ro 

 

În atenția Filialelor OAR 

În atenția membrilor OAR 

 

Dragi colegi, 

Vă invităm să continuăm demersul început anul trecut și apelăm la sprijinul Dvs. pentru a ne 

transmite recomandări și propuneri privind persoane care pot ocupa poziția de lectori/formatori 

pentru subiecte de curs ce se încadrează într-unul din domeniile de mai jos: 

A. Conectarea profesiei cu problemele globale  

1. Context - integrare în peisaje naturale, peisaje urbane, zone protejate, reconversie și 
reutilizarea fondului construit; 

2. Arhitectura pentru toți - accesibilitate, incluziune socială, în context de sărăcie extremă/ 
condiții extreme, spațiu public; 

3. Schimbări climatice, eficiență energetică, tehnologii verzi, protejarea resurselor; 
 

B. Responsabilitatea arhitecților 

4. Etica profesională - ce înseamnă să fii arhitect; 
5. Proiectare, etape și misiuni; 
6. Costuri în proiectare și execuție; 
7. Organizarea birourilor/marketingul firmelor de arhitectură; 
8. Aspecte juridice/legislație; 

 
C. Proiectare integrată și comunicare 

9. Tehnici, materiale, sisteme; 
10. Cercetare și teoria mediului construit; 
11. Arhitectura construită - vizite și tururi ghidate; 
12. Comunicare și dezvoltare personală. 

 
Eforturile noastre conjugate vor contribui la optimizarea activităților de dezvoltare profesională 

continuă destinate membrilor OAR, dar și la îmbunătățirea colaborării dintre filialele Ordinului. 

Astfel, în vederea constituirii unei baze de date cu acoperire națională, avem rugămintea să ne 

transmiteți recomandările Dvs. pentru posibili lectori (însoțite de date de contact, CV-uri 
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str. Pictor Arthur Verona, 
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F: + 40 (0) 21 317 26 35 

E: office.oar@gmail.com 

profesionale, propuneri de tematică pentru programul de dezvoltare profesională 

continuă, disponibilitate de deplasare în țară), pe adresa: dpc@oar.archi, până la 

data de 30.09.2017. 

Mulțumim colegilor din filialele OAR care au transmis recomandări de lectori în 

cursul anului 2016, în cazul în care au intervenit schimbări sau aveți noi propuneri le așteptăm cu 

interes. 

Pentru nelămuriri nu ezitați să ne contactați. 

 
 
Cu mulțumiri, 
 
conf.dr.arch. IULIA STANCIU 
Vicepreședinte, coordonator GL Educație, Stagiu, Formare profesională continuă 
 
prin 
Gianina Biserică 
Consultant formare profesională 
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