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6 Restaurare și refuncționalizare Casa Mincu, București, Șerban Sturdza ©Andrei Mărgulescu
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Perioada mandatului Ordinului care se încheie 
(2014–2018) a fost complexă și interesantă în plan 
internațional, dar și în România. Înțelegerea peri-
oadei la care ne referim este importantă pentru 
a ne putea analiza orientarea, șansele, reușitele 
și nereușitele și, mai ales, pentru a aprecia corect 
ceea ce trebuie făcut în continuare. Rolul unui 
astfel de raport este mai ales acela de a puncta 
elementele care constituie datele parcursului or-
ganizației, de a identifica elementele care trebuie 
consolidate și nevoile pentru care căutăm soluții. 

Perioada 2014–2018 a adus în lume o serie 
de evoluții și situații, care, privite din anumite 
unghiuri, au toate legătură cu mediul construit și 
presiunile asupra acestuia. Au fost război în Siria 
și conflicte militare în zonă. Au fost amenințări 
nucleare din Coreea de Nord și atacuri teroriste în 
mai multe zone dense din lume. Au fost fenomene 
naturale catastrofice cu intensități și frecvențe 
crescute. 

În plan politic, mișcări de dreapta au escaladat 
și tendințele separatiste s-au manifestat în fața 
unor probleme care nu pot fi rezolvate decât prin 
colaborare. Guverne din Europa, dar și Statele 
Unite, au ridicat garduri și ziduri împotriva celor 
care au încercat să se refugieze din calea 
dezastrelor. 

Populismul și manipulările electorale au atins 
state cu democrații clasice, dar și democrațiile 
mai tinere, în care liderii au ales în momentele 
electorale să spună votanților exact ce își doreau 
aceștia să audă, fără a putea oferi nici garanții și 
nici evoluții sustenabile în direcțiile respective. 

Profesia de arhitect a arătat că își revine după 
criza severă prin care a trecut. Arhitecții, prin vo-
cile organizațiilor, s-au opus atât izolării create de 
Trump, cât și retragerii prin Brexit, militând pentru 
nevoile de mobilitate ale profesiei, de a utiliza 
resurse de peste frontiere și de a fructifica piața 
forței de muncă în sens global. 

După lungi negocieri, în 2018 s-a finalizat un 
MRA – memorandumul de recunoaștere recipro-
că, între ACE (Consiliul Arhitecților din Europa) 
și NCARB – autoritatea națională de înregistrare 
a arhitecților din Canada. Aceasta presupune 
acceptarea mobilității arhitecților din Uniunea 
Europeană și Canada în ambele sensuri, prin 
recunoașterea reciprocă a calificărilor profesiona-
le. De această măsură pot profita, bineînțeles, și 
arhitecții din România. 

Este o perioadă în care organizațiile profesi-
onale ale arhitecților încep să colaboreze fără a 
își mai pune prea mult problema disputei pentru 
relevanță și fonduri. Apar colaborări noi, regiona-

CONTEXT

�arh. Șerban Țigănaș
Președintele OAR

Înțelegerea perioadei la 
care ne referim este 
importantă pentru a ne 
putea analiza orientarea, 
șansele, reușitele și 
nereușitele și mai ales 
pentru a aprecia corect 
ceea ce trebuie făcut 
în continuare.

Populismul și manipulările 
electorale au atins state 
cu democrații clasice dar 
și democrațiile mai tinere, 
în care liderii au ales în 
momentele electorale să 
spună votanților exact 
ce își doreau aceștia să 
audă, fără a putea oferi 
nici garanții și nici evoluții 
sustenabile în direcțiile 
respective. 
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le, formalizate sau nu, toate în scopul de a crește 
relevanța profesiei organizate și de a accelera 
schimburile benefice, pentru a găsi formulele 
organizatorice optime. 

Cele mai multe dintre țările din Europa Centra-
lă și de Est, au în același timp, uniuni de creație, 
datând din perioada comunistă, și ordine sau 
camere impuse de formulele europene actuale. 
Rolurile acestor organizații nu au fost peste tot 
clar definite și delimitate, astfel încât, în unele 
țări acestea au intrat în dispute pentru întâietate, 
relevanță sau chiar patrimoniu. Nu există, se pare, 
o formulă dominantă sau recomandabilă, totul 
ținând de înțelepciunea liderilor de a fructifica 
diversitatea și diferențele în scopuri favorabile 
profesiei de arhitect. 

Dezbaterile mondiale din sfera construcțiilor 
se îndreaptă tot mai mult spre oraș și fenomenele 
urbane, îndepărtându-se de ceea ce înțelegeam 
în mod uzual prin arhitectură. În același timp, 
numărul arhitecților continuă să crească la nivel 
planetar tot mai mult, constant, neinfluențat de 
problemele pieței, sensibilitatea sectorului la 
crizele economice sau alte situații defavorabile 
pentru această profesie. 

Numărul de școli de arhitectură este imens și 
crește în anumite zone ale globului în ritm acce-
lerat, atracția pentru profesie în rândul tinerilor 
fiind deosebită, indiferent de starea profesiei din 
țările respective. În Europa crește investiția medie 
în DPC, arhitecții cheltuind tot mai mult pentru 
programe de dezvoltare continuă. 

Veniturile medii ale arhitecților din Uniunea  
Europeană au crescut cu circa 9%, la fel și speran-
ța de a contracta mai multe lucrări în perioada 
următoare. Tehnologiile informatice, BIM, modele-
le informatice ale construcțiilor au deschis posibi-
lități noi de colaborare interdisciplinară și interna-
țională pentru cei care fac pasul spre tehnologie. 
Se încearcă standardizarea BIM la nivel european, 
dar mai sunt câțiva pași de parcurs în acest sens. 

Se discută tot mai intens de schimbări de 
paradigmă care afectează și profesia de arhitect, 
în sensul transformării către un nou rol al arhitec-
tului, un nou mod de operare care reprezintă în 
același timp o provocare, o șansă și o amenințare 
pentru cei care sunt conservatori. Arhitecții din 
China au produs un reviriment remarcat, iar din 
zona Balcanilor se așteaptă o nouă vitalitate a 
profesiei în Europa. 

„Reporting from the Front” dar și „Free Space”, 
genericele ultimelor două Bienale de arhitectu-
ră de la Veneția, ne transmit tensiunea acestor 
căutări. Recent, UIA (Uniunea Internațională a 
Arhitecților), singura organizație mondială din 
cadrul profesiei, a dezvoltat un concept nou menit 
să intensifice dialogurile legate de arhitectură, 
crescându-le relevanța și vizibilitatea: WCA,  
Capitala Mondială a Arhitecturii, dezvoltat  
împreună cu UNESCO. 

Organizațiile de arhitecți din România au 
beneficiat de cea mai înaltă reprezentare interna-
țională din istoria profesiei în forurile continentale 
și mondiale. În mandatele 2015–2017 și 2017–2019, 
Eugen Pănescu a fost și este membru în consiliul 
de conducere al ACE, Consiliul Arhitecților din 
Europa. La UIA, Uniunea Internațională a Arhitec-
ților, Șerban Țigănaș a fost membru în consiliu din 
partea Regiunii II, 2014–2017, iar între 2017–2020 
este Secretar General, prima poziție după preșe-
dintele organizației.

Venind spre observarea perioadei din Româ-
nia, arhitecții au dat cei mai mulți reprezentanți 
pentru poziții guvernamentale, doi secretari de 
stat în 2016, Oana Bogdan la Ministerul Culturii și 
Identității Naționale (denumirea curentă) și Miha-
ela Vrabete la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice și un consilier prezidențial, 
Sergiu Nistor. 

ADNBA, arhitecți remarcabili din România, au 
fost invitați de Alejandro Aravena în expoziția te-
matică a Bienalei de la Veneția din 2016, aflată în 

Organizațiile de arhitecți 
din România au beneficiat 
de cea mai înaltă repre-
zentare internațională din 
istoria profesiei în forurile 
continentale și mondiale.
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responsabilitatea acestuia. Conferințele din seria 
Share, organizate de mai mulți ani la București în 
parteneriat de OAR cu Pro Event, după mai mulți 
ani de animare a discursurilor din sfera arhitecturii 
din România, a dus la dezvoltarea conceptului și 
în Polonia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Albania, Ma-
cedonia și Grecia. Nu numai că aceste conferințe 
sunt un produs românesc de export, dar vizibilita-
tea creată pentru arhitecții din România și aportul 
la dezbaterea regională și internațională este 
într-o creștere fără precedent. Totodată, Univer-
sitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București 
a devenit organizatorul și gazda premiilor anuale 
oferite de ACE pentru cele mai bune proiecte de 
diplomă ale absolvenților din facultățile de 
arhitectură din Uniunea Europeană. 

Peisajul politic din România a fost complicat, 
dominat de instabilitate și schimbări. Finalul anului 
2014 a adus alegerile prezidențiale, care au pro-
dus o surpriză cu așteptări neconfirmate ulterior. 
Lupta împotriva corupției a căpătat accente dra-
matice și continuă și după patru ani, cu susținere 
internațională, dar cu puternică desfășurare de 
forțe din partea celor vizați. Guvernul încearcă 
forțarea de măsuri care să faciliteze absorbția de 
fonduri europene, bulversând anumite texte de 
lege sau acte normative numai în acest scop. 

În anul 2015, tragedia incendiului din clubul 
Colectiv din București generează o întreagă 
mișcare publică și profesională împotriva proas-
tei gestiuni administrative a mediului construit. 
Se constată incapacitatea normativă a ministe-
relor din Guvern, criza de specialiști și măsurile 
cu caracter rigid, defensiv, de cele mai multe ori 
eronate și greu aplicabile. 

Guvernul demisionează și anul 2016 aduce un 
guvern tehnocrat, pentru un singur an, până la 
alegerile parlamentare programate. Acest guvern 
este probabil cel mai favorabil colaborării cu 
Ordinul și arhitecții în general, deschizând multe 
uși pentru procesele de consultare sau grupuri 

de lucru pentru cadrul legislativ. Ordinul acceptă 
provocările și realizează, pentru o cât mai bună 
abordare, primul Protocol de colaborare dintre 12 
organizații ale profesiilor și patronatelor din do-
meniul construcțiilor din istoria sectorului. Scopul 
acestuia a fost tocmai de a aborda împreună, cu 
argumente cumulate și convergență, schimbarea 
cadrului legislativ. Din păcate, timpul a fost prea 
scurt pentru efortul de reformare al guvernului 
tehnocrat și noile alegeri aduc, pentru 2017, un 
parlament cu o majoritate absolută, care se con-
centrează pe legile justiției și abandonează toate 
subiectele începute anterior. 

Totuși, ultimul mesaj reformist al guvernului 
tehnocrat este celebra OUG 100/2016, care pro-
duce panică în administrațiile locale forțate să se 
reformeze, modernizeze, profesionalizeze și să fie 
responsabilizate. Efectele acesteia nu depășesc 
primele luni ale anului 2017 și, prin neadoptarea 
legii de implementare, totul revine la starea anteri-
oară acestor propuneri. 

Protestele societății împotriva guvernului 
depășesc orice precedent și România intră într-o 
guerilă cu propriul guvern, care ridică salariile 
pentru a câștiga adepți. Măsurile fiscale, econo-
mice și absența investițiilor, dublate de impre-
dictibilitatea economică, scăderea atractivității 
investiționale și diversele sancțiuni politice duc la 
inflație, deprecierea monedei și declin economic, 
pe fundalul raportării unei creșteri pe cifre, în fapt 
nesustenabile. În administrație se încearcă măsuri 
de informatizare timide, iar din cauza situației 
generale, mai mulți arhitecți sunt atrași de salariile 
devenite rezonabile în pozițiile publice, acceptând 
provocarea de a le ocupa. 

La începutul anului 2018, România trece prin-
tr-o depresie socială și o lipsă de orizont probabil 
fără precedent, în timp ce analiștilor economici le 
e greu să prezică o nouă criză financiară, datele 
din piață fiind discutabile, dar diferite de cele din 
2008. Cuvântul de ordine este riscul, care afec-
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Se constată incapacitatea 
normativă a ministere-
lor din Guvern, criza de 
specialiști și măsurile cu 
caracter rigid, defensiv, de 
cele mai multe ori eronate 
și greu aplicabile. 

Ordinul acceptă provocă-
rile și realizează, pentru 
o cât mai bună abordare, 
primul Protocol de cola-
borare dintre 12 organizații 
ale profesiilor și patronate-
lor din domeniul construc-
țiilor din istoria sectorului
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tează atitudinea în piață a investitorilor, reacțiile 
administrațiilor și, în final, piața arhitecților. 

Economia construcțiilor este periclitată de 
constatata criză a forței de muncă, ceea ce va 
încetini valorificarea eventualelor fonduri euro-
pene din exercițiul financiar următor. Continuă 
tentativele multiple de modificări legislative cu 
scop unic, de a permite unor astfel de fonduri să 
fie procesate mai rapid. Principalele piese legisla-
tive așteptate de ani de zile se află în continuare 
la început, Codul ATUC, al amenajării teritoriului, 
urbanismului și construcțiilor, Codul Patrimoniului, 
doar în faze incipiente și neconcludente, în timp 
ce o mult discutată politică a locuirii și o lege 
revizuită a locuinței nu progresează.

Studiul realizat de IMAS, la solicitarea OAR, 
asupra pieței de arhitectură ne arată că profesia a 

ieșit din criză și are creștere la toți indicatorii, fără 
însă să fi atins încă maximele din 2007-2008. A 
crescut valoarea orei medii facturate de arhitecți, 
a productivității salariaților din firmele de arhitec-
tură și a procentului din PIB reprezentat de piața 
de arhitectură. Aceste date sunt detaliate în stu-
diul respectiv. Cu toate acestea, recomandările pe 
care ni le fac specialiștii în economie se îndreaptă 
constant, pentru arhitecți, în aceeași direcție. Ne 
este recomandat să trecem la o gestiune profesi-
onistă a afacerilor pe baza cuantificării și gestiunii 
timpului de lucru și a costurilor proprii normate. 
Ni se recomandă să nu coborâm în niciun caz 
prețurile sub costurile de producție pentru că ne 
va fi cvasi imposibil să le redresăm. De asemenea, 
ni se recomandă să facem export, existând firme 
de arhitectură competitive în România.

Studiul realizat de IMAS 
la solicitarea OAR asupra 
pieței de arhitectură ne 
arată că profesia a ieșit 
din criză și are creștere la 
toți indicatorii, fără însă să 
fi atins încă maximele din 
2007–2008



11Privește orașul — bienala timișoreană de arhitectură, BETA 2016, Timișoara ©Dan Purice



12 Restaurare și refuncționalizare, Restaurant Werk, Hunedoara, Filofi și Trandafir Arhitectură ©Cosmin Dragomir
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OAR ÎN CIFRE

22.1
Membrii OAR – creștere înregistrată și estimat 
pentru viitorul organizației

Evoluție număr de membri OAR
Realizat și estimat pentru viitor

FIG. 1

�*conform hotărâre CD ianu-
arie 2014 privind delegații și 
supleanții, numărul locurilor 
în Consiliul național, în co-
misiile alese și depunerea 
candidaturilor pentru ale-
gerile în cadrul Conferinței 
naționale din 2014
**conform hotărâre CD ianu-
arie 2018 privind delegații și 
supleanții, numărul locurilor 
în Consiliul național, în co-
misiile alese și depunerea 
candidaturilor pentru ale-
gerile în cadrul Conferinței 
naționale din 2018
***simulare realizată pe baza 
creșterii înregistrate în nu-
mărul de membri pe durata 
mandatului 2014–2018
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Între cele două hotărâri ale Colegiului director prin 
care se stabileau numărul de delegați, supleanți și 
locuri în Consiliul național la nivelul fiecărei filiale 
pentru mandatul 2014–2018, respectiv 2018–2022, 
Ordinul Arhitecților din România primește un 
număr de 1863 membri noi, apropriindu-se astfel 
de creșterea înregistrată în mandatul 2010–2014. 
Precizăm că schimbările raportate includ și ieșiri 
generate de retrageri sau de trecerea în neființă a 
unora dintre colegii noștri. 

La începutul anului curent, în TNA erau înscriși 
9697 membri conform datelor înregistrate în SI-
OAR, în următoarele secțiuni: 
— Arhitecți cu drept de semnătură – 6830;
— Conductori arhitecți cu drept de semnătură – 
685;
— Arhitecți stagiari – 1989;
— Conductori arhitecți stagiari – 72;
— Arhitecți fără drept de semnătură – 114;
— Conductori arhitecți fără drept de semnătură – 7.
Precizăm că acest număr de membri era valabil la 
data de 22 ianuarie 2018, dată la care era propusă 
hotărârea de Colegiu director în baza căreia se 

stabilea numărul de locuri în forurile de conducere 
ale mandatului 2018–2022. 

Pentru consecvență am păstrat ca referință 
acest număr de membri din Sistemul informatic 
de la început de an, deși trebuie să precizăm că 
dinamica numărului de membri este una foarte 
mare. Pentru exemplificare, precizăm că un raport 
similar scos din sistem în cursul lunii iunie a anului 
2018, la mai bine de 4 luni deci, arată deja o creș-
tere a numărului de membri cu 161 de arhitecți, 
păstrând astfel procentul mediu de creștere pe 
lună de 0,50%, echivalentul a 24% în 48 de luni de 
mandat. 

Evoluția numărului de membri este relevantă 
din multe perspective, dar este interesant să ne 
aplecăm asupra acesteia în măsura în care guver-
narea, incluzând procedurile de luare a deciziilor 
și procedurile de vot, stabilită de reglementările 
curente, mai poate acoperi necesitățile organizați-
ei în mandatele ce urmează.

Număr delegați
Conferința națională

Număr de membri în
Consiliul național 

An alegeri 2014 2018 2022 2014 2018 2022

Alba 4 6 10 2 2 3

Arad 6 7 9 2 2 3

Argeș 6 7 8 2 2 3

Bacău-Neamț 9 12 16 3 3 5

Bihor 10 15 21 3 5 5

Brașov-Covasna-Harghita 18 22 28 5 5 7

București 179 209 243 36 42 49

FIG. 2

...procentul mediu de 
creștere pe lună de 
0,50%...
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Pentru o interpretare mai profundă a acestor cifre, 
am identificat în teritoriu cinci tipologii care pot fi 
delimitate prin stabilirea unor praguri în numărul 
de membri, astfel: 
— Filiale de tip � – între 50 și 150 de membri;
— Filiala de tip � – între 151 și 300 de membri;
— Filiale de tip � – între 301 și 600 de membri;
— Filiale de tip � – între 601 și 1200 de membri;
— Filiale de tip � – peste 1200 de membri�.
Vom considera ca fiind filiale mici, filialele de tipul 
1 și 2, filiale medii, filialele de tipul 2 și 3 și filiale 
mari, pe cele de tipul 5. 

Raportându-ne la dinamica creșterii acestor 
trei categorii de filiale, mici, medii și mari, un 
număr total de 6 filiale se presupune că vor migra 

din zona celor mici către categoria filialelor medii, 
mai exact din tipul 2 de filială în tipul 3, preluând 
astfel responsabilitatea unui număr mai mare de 
membri.

Dobrogea 12 16 21 3 5 5

Dunărea de Jos 5 6 8 2 2 3

Hunedoara 4 5 7 2 2 2

Iași-Vaslui 16 21 26 5 5 7

Muntenia Sud Est 6 8 12 2 3 3

Muntenia Vest 6 9 13 2 3 5

Mureș 5 6 7 2 2 2

Nord Est 7 9 12 2 3 3

Nord Vest 6 7 8 2 2 3

Oltenia 10 12 16 3 3 5

Prahova 10 12 16 3 3 5

Satu Mare 4 5 7 2 2 2

Sibiu-Vâlcea 12 13 16 3 5 5

Timiș 28 35 44 7 7 7

Transilvania 32 43 56 7 7 9

Total 395 485 604 100 115 141

...6 filiale se presupune că 
vor migra din zona celor 
mici către categoria filiale-
lor medii...
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Comparând informațiile prezentate în figura 1 cu 
cele prezentate în figura 3, observăm că trei dintre 
cele mai mari creșteri sunt înregistrate totuși de 
filiale ce își vor păstra și în mandatul 2022 – 2026 
statutul de filială mică potrivit estimatului. 

Apreciem că această creștere de aproape sau 
peste 50 % se datorează, fie proximității acestor 
filiale de mari orașe (București, Cluj), fie dezvol-
tării propriilor centre universitare prin creșterea 
numărului de absolvenți, fie înglobării județului 
Ilfov, regiunea cu cea mai mare creștere demogra-
fică înregistrată în 2014�. 

Trebuie să precizăm că, estimatul pe care vi-l 
propunem pentru a ne imagina organizația în 
intervalul 2022- 2026 reproduce efectiv creșterea 
procentuală înregistrată pe parcursul mandatului 
pentru care vă raportăm, fără a integra fenomenul 

migrației interne și al depopulării, pe care spe-
cialiștii le preconizează tocmai pentru regiunea 
Munteniei.

Creșterea Filialei teritoriale Oradea în schimb, 
lăsând la o parte argumentul deja invocat legat 
de creșterea numărului de absolvenți ai centrului 
universitar, pare a fi și o consecință a unei eficien-
țe administrative și a unor performanțe la nivel de 
investiții și de atragere a fondurilor europene. 

Așa cum se raporta și la finalul mandatului an-
terior, nici de data aceasta creșterea numărului de 
membri/ filiale nu este corelată cu piața comenzi-
lor de arhitectură. 

Cum se modifică deci organizația din perspectiva 
numărului de membri și a categoriilor de filiale? 

Filiale mici Filiale medii Filiale mari

An alegeri 2014 2018 2022 2014 2018 2022 2014 2018 2022

Nr. membri 2374 2791 2014 1885 2736 5186 3575 4170 4864

Nr. delegați Conf. naț. 122 139 101 94 137 260 179 209 243

Nr. membrii CN 40 44 32 24 29 60 36 42 49

Alegeri 2014

46% Filiale mari
24% Filiale medii
30% Filiale mici

Alegeri 2018

43% Filiale mari
28% Filiale medii
29% Filiale mici

Alegeri 2022

40% Filiale mari
43% Filiale medii
17% Filiale mici

FIG. 3

FIG. 4
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În considerarea principiului reprezentativității, 
procentul de membri/ categorie de filială echiva-
lează (+/-) și cu puterea de vot a fiecărei categorii 
de filiale. 

De reținut însă ar fi situația atipică a Filialei 
București, singura încadrabilă, pentru o lungă  
perioadă de timp, în categoria filialelor mari, situ-
ație ce ne forțează să semnalăm pentru viitoarele 
mandate nevoia reluării unor demersuri de reorga-
nizare a structurilor și reanalizarea oportunităților 
de regionalizare a organizațiilor din teritoriu.

În termeni de vârstă și gen, Ordinul Arhitecților 
din România arată astfel:

�Probabil că ați observat o încadrare diferită a filialelor în cele 5 ti-

puri față de limitele pe care le utilizează regulamentele OAR atunci 

când stabilesc diferite praguri în intenția de a stabili componența 

Consiliilor teritoriale de conducere sau a altora asemenea. Nu am 

folosit pragurile regulamentare pentru că nu le mai considerăm de 

actualitate, din acest motiv fiind și înregistrată în trecut tentativa 

de modificare a acestora. 

�Conform Eurostat

Gen Vârstă

48% Femei
52% Bărbați

33% sub 35
29% 36–50
14% 51–65
23% 66–80
1% peste 80

FIG. 5

...semnalăm pentru vii-
toarele mandate nevoia 
reluării unor demersuri de 
reorganizare a structurilor 
și reanalizarea oportuni-
tăților de regionalizare a 
organizațiilor din teritoriu.
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Pentru că discutăm despre dimensiunea organiza-
ției, nu putem să nu ne punem problema migra-
ției arhitecților către și dinspre spațiul economic 
european, mult mai semnificativ față de echiva-
lentul acestora măsurat în servicii efective și nu în 
resurse. 

Precizăm că destinația preferată de arhitecții 
români, chiar și în perioada recentă, rămâne Marea 
Britanie.

2014 2015 2016 2017 2018
(ian–iun)

Nr. total cereri recunoaștere diplome UE, SEE și 
Elveția

16 9 24 20 15

Nr. cereri recunoaștere diplome fără echivalare 
drept de semnătură (pt. efectuare stagiu)

10 7 13 11 1

Nr. cereri recunoaștere diplome cu echivalare 
drept de semnătură permanent

6 2 11 9 14

Nr. cereri recunoaștere diplome cu echivalare 
drept de semnătură temporar

- - - 1 -

Nr. certificate conformitate și onorabilitate 66 68 87 61 34

Nr. Cereri sistem IMI 1 - 4 2 1

FIG. 6
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2.3
Accesul în profesie

În perioada iunie 2014 – martie 2018 am înregistrat 
2050 de cereri de înscriere pentru susținerea in-
terviului, cu mențiunea că includem în acest volum 
și reînscrierile celor ce reușesc să obțină dreptul 
de semnătură după mai multe interviuri. Dintre 
cele 2050 de cereri, 1285 s-au finalizat cu succes, 
deci prin dobândirea dreptului de semnătură de 
către cel intervievat. 

În aceeași perioadă de referință este schimbată 
și componența Comisiei naționale de acordare 

a dreptului de semnătură, prima sesiune în care 
aceasta se întrunește fiind cea din septembrie 
2015. 

La începutul acestui an realizam o analiză a 
rezultatelor CNADS raportate de către noua comi-
sie, de la preluarea mandatului și până în decem-
brie 2017, principalele concluzii fiind următoarele:

2050 de cereri de 
înscriere pentru susținerea 
interviului
1285 s-au finalizat cu 
succes
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Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, Facultatea de 
Arhitectură și Urbanism

��%
�%
�%
��%

��%
��%
�%
��%

��%
�%

��%

��%
�%
�%
��%

��%

��%

�7%
��%
�%
��%

��%
��%
�%
��%

��%

��%

Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” București, 
Colegiul Universitar de 
Arhitectură și Urbanism

Universitatea „Spiru Haret” 
București, Facultatea de 
Arhitectură

Gr. I Gr. II Gr. III Gr. IV

Universitatea Tehnică Stuttgart,
Germania, Facultatea de 
Arhitectură

Universitatea Tehnică din Viena, 
Austria

Universitatea Tehnică 
Budapesta, Facultatea de 
Arhitectură și Urbanism

Universitatea Tehnică a 
Moldovei, Facultatea de 
Urbanism și Arhitectură

Universitatea de Arhitectură 
Paris La Villette

Universitatea Bergische 
Wuppertal, Germania, Facultatea 
de Arhitectură

Universitatea Alep, Siria,
Facultatea de Arhitectură

Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Arhitectură și 
Construcții

Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” Iași, Facultatea de 
Arhitectură „G. M. Cantacuzino”

Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” București, 
Facultatea de Urbanism

Universitatea Politehnică 
Timișoara, Facultatea de 
Arhitectură

Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” București, 
Facultatea de Arhitectură

Școli2.3.1
A Școală, număr de arhitecți stagiari și număr de interviuri susținute

Procent promovabilitate al grupelor de interpretare raportat la nivelul 
instituțiilor de învățământ

���%

���%

���%

���%

���%

���%

���%

Grupe de interpretare a promovabilității
Gr. I — un interviu susținut
Gr. II — două sau trei interviuri susținute
Gr. III — patru sau mai multe interviuri susținute
Gr. IV — arhitecții stagiari care, indiferent de  
numărul de interviuri susținute, nu au dobândit 
încă dreptul de semnătură

Accesul în profesie

FIG. 7
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Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, Facultatea de 
Arhitectură și Urbanism
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26

1

275

2

132

1

1

1

1

1

1

30

26

23

10

1

3

67

Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” București, 
Colegiul Universitar de 
Arhitectură și Urbanism

Universitatea „Spiru Haret” 
București, Facultatea de 
Arhitectură

Da Nu %Da %Nu

Universitatea Tehnică Stuttgart,
Germania, Facultatea de 
Arhitectură

Universitatea Tehnică din Viena, 
Austria

Universitatea Tehnică 
Budapesta, Facultatea de 
Arhitectură și Urbanism

Universitatea Tehnică a 
Moldovei, Facultatea de 
Urbanism și Arhitectură

Universitatea de Arhitectură 
Paris La Villette

Universitatea Bergische 
Wuppertal, Germania, Facultatea 
de Arhitectură

Universitatea Alep, Siria,
Facultatea de Arhitectură

Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Arhitectură și 
Construcții

Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” Iași, Facultatea de 
Arhitectură „G. M. Cantacuzino”

Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” București, 
Facultatea de Urbanism

Universitatea Politehnică 
Timișoara, Facultatea de 
Arhitectură

Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” București, 
Facultatea de Arhitectură

Școli

B Numărul arhitecților stagiari admiși sau respinși raportat la instituția de învățământ
Procentaj admiși (DA) — respinși (NU) raportat la instituția de învățământ

68

81

2

Accesul în profesie

FIG. 8



22

2.3.2
O

A
R

 în cifre

Îndrumători de filiale2.3.2
A

B

Numărul arhitecților îndrumători pe care i-a avut un arhitect stagiar 
în intervalul 09.2015–12.2017

Promovabilitate raportată la numărul îndrumătorilor

Accesul în profesie

65% Nr. stagiari cu 1 îndrumător
30% Nr. stagiari cu 2 îndrumători
5%   Nr. stagiari cu 3 îndrumători
0%   Nr. stagiari cu 4 îndrumători

% admitere după primul interviu
% admitere după 2-3 interviuri
% admitere după 4 sau mai multe interviuri
stagiari care nu au obținute încă dreptul de semnătură

1 îndrumător

0% 0%
10% 5%
20% 10%
30% 15%
40% 20%
50% 25%
60% 30%
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FIG. 9

FIG. 10
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Îndrumători de filiale

C Promovabilitate raportată la filialele de apartenență 
ale îndrumătorilor

Accesul în profesie

Admis după primul interviu
Admis după 2-3 interviuri
Admis după 4 sau mai multe interviuri
Fără dreptul de semnătură încă

Se observă că: 
 — nu se înregistrează diferențe semnificative 

între modalitățile în care dobândesc dreptul 
de semnătură arhitecții stagiari cu 1, 2, 3 sau 4 
îndrumători;

 — cel mai mare procentaj de stagiari care nu au 
dobândit dreptul de semnătură sunt cei cu 3 
îndrumători;

 — în primul interviu cea mai mică rată de pro-
movabilitate (sub medie) este înregistrată de 

către stagiari ce au avut îndrumători din urmă-
toarele filiale: Dunărea de Jos, Nord Est, Bacău 
Neamț, Muntenia Sud – Est, Oltenia, Argeș, 
Prahova, Sibiu Vâlcea și Dobrogea;

 — cele mai bune rezultate sunt obținute de către 
stagiarii ce au avut îndrumători din filialele: 
Mureș (91%), îndrumători străini, Hunedoara, 
Satu Mare, Timiș, Transilvania, Alba, Nord Vest, 
București, Iași, Bihor, Brașov Covasna Harghita, 
Muntenia Vest și Arad. 
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Sesiuni ale CNADS2.3.3
A Promovabilitate raportată la sesiune și număr de interviuri necesar promovării

Admiși și respinși/sesiune și numărul de interviuri după care au dobândit 
dreptul de semnătură

Procentaj admiși cu notă medie cuprinsă în intervalul 6,00–6,99

Accesul în profesie
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3.2017
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6.2017
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9.2017

9.2017

12.2017

Obținut dreptul de semnătură după 1 interviu

Nr. prezenți la sesiune

Obținut dreptul de semnătură după 2 interviuri

Nr. au obținut drept de semnătură

Obținut dreptul de semnătură după 3 interviuri

Obținut dreptul de semnătură după 4 interviuri

Nr. au obținut note între 6–7

Obținut dreptul de semnătură după 5 interviuri
Nu au obținut drept de semnătură

Note între 6-7
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Sesiuni ale CNADS

B
Accesul în profesie

Arhitecți stagiari reînscriși în sesiuni consecutive

C Numărul interviurilor parcurse înainte de obținerea 
dreptului de semnătură

10.2015 05.201601.2016 08.2016 11.2016 06.2017 09.2017 12.2017 04.2018

Reînscriși în sesiuni diferite Reînscriși în sesiuni diferite (liniar)

0%

40%

20%

60%

80%

48%

58%
54%

49%

63%
56%

63%

49%

29%

�77 – � interviu
�� – 2 interviuri
�� – 3 interviuri
� – 4 interviuri
� – 5 interviuri

FIG. 14

FIG. 15
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Sesiuni ale CNADS
Accesul în profesie

D

E

Numărul interviurilor parcurse de cei care nu au obținut dreptul de 
semnătură

Note medii pentru criteriile evaluate (6,40)
— total candidați

��% 1 interviu
��% 2 interviuri
�% au absentat la toate interviurile la care s-au înscris
�% 3 interviuri
�% 4 interviuri
�% 5 interviuri
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F Note medii pentru criteriile evaluate (6,40)
— total candidați

�,��
�,��
�,��
�,��
�,��
�,��
�,��
�,��
�,��
�,��

Criteriile de evaluare ale CNADS sunt:
 — Criteriul nr. 1 – Nivelul de cunoaștere de către 

candidat a misiunilor arhitectului și modul de 
parcurgere a acestora reflectat în proiectele 
prezentate (în etapa de stagiatură/etapa post 
dobândire drept de semnătură);

 — Criteriul nr. 2 – Felul în care se reflectă în 
proiectele prezentate, nivelul de calitate a 
mediului de proiectare în care s-a desfășurat 
stagiatura, în dobândirea competențelor nece-
sare din punct de vedere conceptual, tehnic și 
cultural;

 — Criteriul nr. 3 – Modul în care se reflectă prin 
proiectele prezentate și prin comentariile refe-
ritoare la misiuni, nivelul de cultură profesiona-
lă a candidatului din punct de vedere concep-
tual și tehnic;

 — Criteriul nr. 4 – Modul în care se reflectă urma-
re a interviului, nivelul cunoașterii de către can-
didat a responsabilităților ce-i vor reveni odată 
cu dobândirea dreptului de semnătură.

Medie de Criteriul 1 Medie de Criteriul 2
Medie de Criteriul 3 Medie de Criteriul 4

FIG. 18
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Sesiuni ale CNADS
Accesul în profesie

G Note medii pentru criteriile de evaluare
— total candidați la nivel de filiale

Filiale OAR Medie Criteriu 1 Medie Criteriu 2 Medie Criteriu 3 Medie Criteriu 4

Alba 6,79 6,69 6,55 6,64

Arad 5,93 5,71 5,72 5,99

Argeș 6,23 5,99 6,09 6,11

Bacău-Neamț 6,06 6,00 6,05 6,17

Bihor 6,40 6,31 6,14 6,30

Brașov-Covasna-Harghita 7,10 7,15 7,14 7,09

București 6,43 6,53 6,40 6,43

Dobrogea 6,12 6,05 6,07 6,30

Dunărea de Jos 6,12 6,27 6,15 6,21

Hunedoara 7,01 7,24 7,22 7,17

Iași-Vaslui 6,38 6,30 6,31 6,37

Muntenia Sud Est 5,99 5,75 5,87 6,06

Muntenia Vest 6,17 5,86 5,79 5,99

Mureș 6,86 7,18 6,90 6,96

Nord Est 5,56 5,40 5,52 5,68

Nord Vest 6,52 6,72 6,61 6,56

Oltenia 6,25 6,24 6,13 6,27

Prahova 6,18 6,27 6,21 6,23

Satu Mare 6,30 6,37 6,04 6,23

Sibiu-Vâlcea 6,13 6,14 6,18 6,15

Timiș 6,99 7,02 6,82 6,97

Transilvania 6,70 6,77 6,55 6,67

Străin 8,50 8,50 8,67 9,00

Medie generală 6,47 6,46 6,40 6,50

FIG. 19
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Se observă că:
 — vârful de încărcare al Comisiei naționale de 

acordare a dreptului de semnătură este atins în 
sesiunile din decembrie și martie;

 — în medie, 52% dintre candidații respinși se 
înscriu în sesiunea imediat următoare iar pro-
centul lor a început să scadă considerabil de la 
jumătatea anului 2017;

 — cel mai mic proces de candidați admiși a fost 
înregistrat la sesiunea din decembrie 2017;

 — analiza la nivel de note a fost realizată pentru 
intervalul dec. 2015 (prima sesiune în care s-au 

acordat note) – dec 2017 iar nota medie gene-
rală acordată pentru toți candidații (admiși și 
respinși), pe cele 4 criterii, este similară – 6,46;

 — cele mai slabe note sub obținute de către can-
didați la criteriul nr. 3: Modul în care se reflectă 
prin proiectele prezentate și prin comentariile 
referitoare la misiuni, nivelul de cultură pro-
fesională a candidatului din punct de vedere 
conceptual și tehnic;

 — filiala care obține cele mai mici note medii, la 
toate criteriile, este Filiala Nord Est.

H Situația istorică în intervalul 2010–2017
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(Linear) obținere drept se semnătură

FIG. 20
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În contextul în care analizăm dimensiunea orga-
nizației, se impune a aduce în discuție și situația 
arhitecților de interior pentru care nu am reușit 
încă să pregătim căile de acces în organizație, 
deși li se oferă acest drept prin lege. 

Pentru o retrospectivă a acestui subiect, tre-
buie să precizăm că modificarea Legii 184/2001 
privind organizarea și exercitarea profesiei de 
arhitect, republicată, pentru includerea arhitecților 
de interior, a fost operată în 2014, fără consultarea 
OAR, urmând o inițiativă similară din 2010 prin 
care se acorda urbaniștilor înscriși în Ordin titlul 
de „conductor arhitect” și un drept de semnătură 
limitat, conferit de acesta. Menţionăm că titlul de 
„conductor arhitect” nu mai este oferit de nicio 
instituție de învăţământ superior din România, 
asimiliarea făcându-se practic pe o formare profe-
sională inexistentă la ora actuală.

În primă instanță, OAR s-a opus acestor 
prevederi și a verificat dacă ordinele din Europa 
înregistrează arhitecții de interior, dacă au nevoie 
de drept de semnătură pentru a practica arhitec-
tura de interior și dacă există definiții legale ale 
domeniului.

După aceste demersuri, am constatat că: 
 — Nu există un model unic pentru practica 

profesiei de arhitectură de interior; 

 — În general, profesia nu este reglementată, 
diferențele rezultând din protecția titlului de 
arhitect de interior;

 — Acolo unde titlul nu este protejat, nici do-
meniul nu are o definiție oficială;

 — Există o protecție a titlului de arhitect în 
raport cu folosirea sintagmei de arhitect de 
interior (UK, Irlanda);

 — Acolo unde titlul este protejat înregistrarea 
se face la ordinul (camera) arhitecților în 
secțiune distinctă, uneori după stagiu;

 — Înregistrarea la camere sau înscrierea în 
asociații aduce garanții;

 — În unele state, există tendințe de reglemen-
tare în continuare;

 — Înregistrarea deschide calea spre domeniul 
restaurării (Germania);

 — Înregistrarea presupune de multe ori și asi-
gurare profesională ca formă de protecție a 
consumatorilor;

 — Acolo unde există definiție a domeniului se 
pot face precizări că arhitectura de interior 
nu are impact asupra problemelor de sigu-
ranță, foc etc. ale construcției;

 — Marea majoritate a pieței de servicii de 
arhitectură și a pieţei construcțiilor va fi for-
mată din reabilitare și modernizare a unor 

2.4
Arhitecții de interior

2050 de cereri de 
înscriere pentru susținerea 
interviului;
1285 s-au finalizat cu 
succes.
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clădiri existente, în acest sens arhitecturii de 
interior îi va reveni o importanță majoră.

Între timp, OAR a continuat dialogul cu Facultatea 
de Arhitectură de interior din cadrul Universității 
Ion Mincu și cu Societatea de arhitectură de interi-
or și de design din România,  însușindu-și punc-
tele de vedere elaborate de către acestea pentru 
completarea noului proiect de lege a autorizării 
lucrărilor de construcții. Totodată, OAR a continu-
at colaborarea cu acestea pentru formularea pro-
punerilor de modificare a Regulamentelor interne 
OAR, singurele ce mai împiedică în acest moment 
intrarea în organizație a absolvenților cu diplomă 
de arhitect de interior.  

Propunerile de modificare a Regulamentelor 
au fost în primă fază respinse în cadrul Conferinței 
naționale extraordinare din octombrie 2017, acum 
fiind din nou incluse în pachetele de modificări 
supuse la vot. 

În contextul actual, după clarificarea respon-
sabilităților acestora, considerăm că primirea 
arhitecților de interior este o obligație și nu un 
drept ce ne este rezervat. Accesul absolvenților 
facultăților de profil, cu diplomă de arhitect de 
interior, va duce la o creștere a organizației cu un 
număr de 456 de noi membri, incluși într-o secțiu-
ne specială din TNA. 

primirea arhitecților de 
interior este o obligație și 
nu un drept ce ne este 
rezervat. Accesul 
absolvenților facultăților 
de profil, cu diplomă de 
arhitect de interior, va 
duce la o creștere a orga-
nizației cu un număr de 
456 de noi membri, incluși 
într-o secțiune specială 
din TNA.
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Activitatea

În perioada 2014 – 2018, Conferința națională s-a 
întrunit în ședință extraordinară în data de 28 oc-
tombrie 2017. Ca for decizional al Ordinului în care 
se iau cele mai importante decizii cu privire la 
organizarea profesiei și a aparatului administrativ 
al Ordinului, Conferinţă națională s-a întrunit pen-
tru a dezbate și decide asupra celor mai impor-
tante transformări și provocări cărora organizaţia 
trebuie să le facă faţă în viitor. 

În contextul schimbărilor enunțate anterior, a 
creșterii numărului de membri, dar și a transfor-
mărilor contextului în care ne exercităm profesia, 
Ordinul este nevoit să se adapteze și să își revizu-
iască structurile și modul de funcţionare, resursele 
alocate și domeniile prioritare. Prin Conferinţa 
naţională, membrii Ordinului decid în ce domenii 
și cu ce resurse trebuie să acţioneze în viitor orga-
nizaţia profesională. 

Ca atare, principalele teme supuse dezbaterii 
au fost propuneri de modificare a regulamente-
lor Ordinului și a aparatului administrativ (echipa 
din Casa Mincu), survenite în urma unui amplu 
proces de analiză și design desfășurat în partene-
riat cu KPMG Advisory, care a inclus toate filialele 
Ordinului pe parcursul a doi ani. Toate materialele 

finale supuse dezbaterii și votului Conferinţei naţi-
onale, au fost aprobate cu majoritate de cel puţin 
două treimi în ședinţa Consiliul naţional din data 
de 2 octombrie 2017 prin Hotărârea de Consiliu 
național cu nr. 1761.

În detaliu rezultatele Conferinţei naţionale 
extraordinare au fost: 

Participarea delegaților la Conferinţe a evoluat 
astfel (diminuare datorată modificărilor adoptate 
în 2011):

2.5 Forurile de conducere

2.5.1 Conferința națională extraordinară

Punct supus votului Rezultatul votului

Regulamentul de 
organizare și funcţionare 
a Ordinului 

��� – pentru (��%)
��� – împotriva (��%)
� – anulate

Regulamentul cadru de 
organizare și funcţionare 
a filialelor OAR

��� – pentru (��%)
��� – împotriva (��%)
�� – anulate

Propuneri de organizare a 
aparatului administrativ

��� – pentru (��%)
��� – împotriva (��%)
�� – anulate

FIG. 21

Prin Conferinţa naţională, 
membrii Ordinului decid în 
ce domenii şi cu ce resurse 
trebuie să acţioneze în 
viitor organizaţia profesi-
onală.
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delegați la această conferință, 352 dintre aceștia 
fiind prezenți și exprimându-și opțiunea de vot 
asupra celor 3 documente supuse la vot și respin-
gându-le cu un procent mediu de 56%.

Transparenţă decizională și informare prealabilă 
Conferinţei naţionale
Documentele supuse votului au fost accesibile și 
supuse amendamentelor în procedura de trans-
parenţă decizională, pe perioada 28.04.2017–
29.05.2017 (extins până pe 04.06.2017). Ca 
măsură suplimentară de informare și consultare, 

membrii Colegiului director și angajaţii Ordinului 
au prezentat într-o serie de filiale propunerile de 
modificare ce urmau să fie supuse aprobării Con-
ferinţei naţionale, conștienţi fiind de impactul pe 
care le vor avea și de nevoia de a informa direct 
membrii din filiale asupra lor. Raportat la Confe-
rinţe naţionale anterioare, organizarea Conferinţei 
extraordinare din 2017 a beneficiat și de instru-
mente suplimentare de comunicare, noul site OAR 
și pagina de Facebook OAR.

Tabelul următor arată filialele în care au fost 
organizate consultări și prezentări în cadrul proce-
sului de transformare:

Număr delegaţi 2010 Număr delegaţi 2011 Număr delegaţi 2014 Număr delegaţi 2017

Conferinţă alegeri Conferinţă modificare 
regulamente, organigramă 
și cod deontologic

Conferinţă alegeri Conferinţă modificare reg-
ulamente și organigramă

648 681 395 387

Sediul filialelor 
vizate

Filiale vizitate în 
cadrul roadshowului 
realizat în cadrul
procesului de
transformare

Filiale care s-au 
deplasat pentru a par-
ticipa la prezentările 
susținute în cadrul 
roadshowului

Conferințe teritoriale 
extraordinare (2017) 
la care membrii 
Colegiului director au 
susținut prezentări

Filiale la care am 
ajuns cu alte ocazii 
(evenimente CTC, 
prezentări etc.)

Alba Iulia •

Arad • •

Pitești • •

Bacău • • •

Oradea •

Brașov • • •

București • • •

Constanța •

Galați

FIG. 22

FIG. 23



34

2.5.1
O

A
R

 în cifre

Deva • •

Iași •

Buzău

Târgoviște •

Tg. Mureș • •

Suceava • •

Baia Mare •

Craiova •

Ploiești

Satu Mare •

Sibiu • • •

Timișoara • • •

Cluj • •

În pregătirea Conferinței extraordinare, pe parcur-
sul procesului de transparență decizională, au fost 
primite 25 de puncte de vedere provenind de la: 

 — 4 filiale teritoriale (Filiala Teritorială Hunedoa-
ra, Filiala Teritorială Oltenia, Filiala Teritorială 
Transilvania, Filiala Teritorială Nord Est);

 — 18 membri care au trimis amendamente 
individual;

 — 3 grupuri a câte 4-5 membri (în total 13 
persoane).

Aceste intervenții au avut ca rezultat:
 — Regulamentul de organizare și funcționare a 

OAR: 245 de amendamente și 82 de comenta-
rii, observații sau întrebări referitoare la Regu-
lamentul de organizare și funcționare a OAR; 

 — Regulamentul Cadru al Filialelor: 74 de amen-
damente și 21 de comentarii, observații sau 
întrebări;

 — Organigrama propusă: 2 amendamente.

Costul total al conferinței a fost în creștere com-
parativ cu anii precedenți astfel: 

2010 187.129

2011 219.700

2014 257.000

2017 281.620

FIG. 24
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Aprecieri

Ca o scurtă interpretare a motivelor pentru care 
Conferința a respins forma propusă a documen-
telor, în ciuda faptului că efortul de diseminare și 
informare prealabilă a fost fără precedent pentru 
organizație, se poate spune că următorii factori au 
contribuit la rezultatele conferinței:

 — Comunicare deficitară între membrii Consiliu-
lui național și delegații filialelor în Conferinţa 
naţională;

 — Procese de alegere a reprezentanților în foruri 
atomizate, care au ca rezultat foruri de con-
ducere și cicluri de decizie aritmice, în care 
informaţia circulă greu sau deloc și care nu 
se informează reciproc asupra motivaţiilor și 
deciziilor luate;

 — Lipsa de resurse umane calificate suficient pe 
zona de comunicare online, în mod special pe 
zona de social media;

 — Lipsa de diseminare a informațiilor prin filiale 
către membri;

 — Supunerea la vot în bloc, conform regulamen-
tului în vigoare, a materialor conferinței așa 
cum au fost stabilite de Consiliul naţional, a 
dus la lipsa posibilității de a discuta articolele 
individual, fapt care, corelat cu lipsa de comu-
nicare între membrii Consiliului și delegaţii la 
Conferinţă, a dus la imposibilitatea unei ajustări 
în cadrul Conferinţei și respingerea în bloc; 

 — Contaminarea deciziei asupra materialelor 
supuse la vot cu atitudinea de respingere a 
Planului de dezvoltare continuă.

Este de menționat că unele filiale, cum este filiala 
Brașov, au introdus măsuri inovative de consultare 
a membrilor, prin vot online, pentru consultarea 
informală, care au crescut cu mult gradul de in-
formare corectă a membrilor asupra materialelor 
supuse la vot și au oferit o predictibilitate asupra 
nivelului de încredere în materialele respective din 

partea delegaților filialei. Această experiență de 
bună practică constituie o recomandare la adresa 
celorlalte filiale și a Ordinului.

Apreciem că rezultatele Conferinței arată 
întocmai că organizația are nevoie de o reformă 
profundă și de o modificare substanțială a modu-
lui de alocare a resurselor, precum și o creștere 
a resurselor implicate direct în urmărirea unor 
obiective pe care membrii Ordinului, arhitecții 
și arhitectele din Ordin, și le propun. Arată și că 
există o nevoie fără precedent de comunicare și 
consultare, care necesită instrumente noi și un 
efort și mai serios pe moderarea și construirea 
comună a obiectivelor și soluțiilor propuse, căreia 
procedurile și forurile stabilite la ora actuală prin 
regulament și lege nu le fac faţă. 

Lista nominală a delegaților prezenți la 
Conferința națională extraordinară din 2017:

Nr. Nume Prenume

Alba

1. Fleschin Stelian

2. Ispas-Pascaru Pag Nicolae

3. Iviniș Liana Teodora

4. Mirea Iulian-Ilie

5. Străjan Vlad Abs.

6. Vasile Adriana

Arad

1. Chisbora Doru Gavril

2. Virvescu Florian Corneliu

3. Popescu Dana Cornelia

4. Șerban Elvira Abs.

5. Dinulescu Sandra

6. Nagy – Vizitiu Alexandru

7. Maran Radu

FIG. 25

...filiala Braşov, au introdus 
măsuri inovative de con-
sultare a membrilor, prin 
vot online, pentru 
consultarea informală.

...rezultatele Conferin-
ței arată întocmai că 
organizația are nevoie de 
o reformă profundă şi de 
o modificare substanțială 
a modului de alocare a 
resurselor...
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Argeș

1. Ivănescu Eugeniu Abs.

2. Pudar Marko Abs.

3. Răuță Radu Alexandru

4. Spatariu Alexandru Ioan

5. Tranculov Terezia

6. Uleia Andrei Abs.

Bacău-Neamț

1. Bârgu Liliana

2. Sescioreanu Alexandru

3. Geliman Iuliana

4. Enache Eugen

5. Beuran Eugenia

6. Ababei Dan

7. Florea Dan Abs.

8. Tudorache Gelu

9. Neamțu Constantin

10. Nicolae Ion

11. Florea Viorica

Bihor

1. Copăcean Cristina Ioana

2. Crăcană Călin Florin

3. Cseke Șandor

4. Drimbău Bianca

5. Drimbău Raul Nicolae

6. Falub Cosmin

7. Fenesi Ferencz

8. Hagiu Adrian

9. Letea Dorin Florian

10. Pescaru Adrian Horațiu

11. Popa Anca Cristina

12. Popa Silviu Adrian

13. Sobieschi Adrian Mihai

14. Zsak Ivett Greta

Brașov-Covasna-Harghita

1. Bertleff Johannes Andreas

2. Ianchis Adrian

3. Varday Zsolt

4. Avram-Parască Adelina

5. Torok Aron Lorant

6. Berszan Ruxandra Carmen

7. Köllő Miklós

8. Mara Mihai Șerban

9. Munteanu Alexandra

10. Stoica Alexandra Laura

11. Oprea Cristian

12. Covali Dan

13. Atănăsoaie Maria Mihaela

14. Gerea Miruna

15. Roșca Mihai

16. Dumitrescu Maria Corina

17. Groza Dora

18. Fîntînă Elena

19. Aldea Ioana

20. Oprea Dragoș

21. Dan Roxana

București

1. Sturdza Șerban

2. Munteanu Raluca

3. Bogoescu Bogdan Traian

2.5.1
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4. Ivănescu Emil

5. Cristea Iulius Abs.

6. Ghenciulescu Ștefan

7. Ene Mihai

8. Mitrache Georgică

9. Spirescu Adrian

10. Grama Niculae

11. Ochinciuc Mircea

12. Pătrașcu Gheorghe

13. Brandabur Liviu

14. Ioan Marian Augustin

15. Gociman Cristina Olga Abs.

16. Corduneanu Lucian

17. Iancu Tania

18. Patron Antoaneta Lu-
minița

19. Voica Marius

20. Burcuș Cornelia

21. Rădulescu Cristian Abs.

22. Moleavin Adrian

23. Petrea Sergiu Cătălin

24. Chiricuță Elena Cătălina

25. Grigoriu Emilian Victor

26. Bogdan Mariana

27. Ursache Lucia Isabella

28. Tofan Bogdan

29. Zahariade Ana Maria

30. Stanciu Maria Iulia

31. Butică Doina

32. Constantinescu Stelian Alexandru

33. Sava Mina Nicoleta

34. Bălan Adelin

35. Dăescu Liviu

36. Gafar Michaela

37. Panaitescu Alexandru Nicolae

38. Stanciu Florian

39. Roșu Casandra

40. Gabor Cristian

41. Cristescu Cristina Delia

42. Măldărescu Silvia Abs.

43. Pintea Silvia Mihaela

44. Ciomârtan Sorin Doru

45. Al Bashtawi Mohammad

46. Cătănescu Rodica Daniela

47. Bârnaure Mihaela Marina

48. Petrea Cristina

49. Ene Sabrina

50. Diaconu Laurențiu

51. Mitric-Ciupe Vlad

52. Petrescu Mirela Gina Monica

53. Berecki-Tokos Tekla

54. Lotreanu Mihail Cristian

55. Popescu Iustin

56. Porumbacu Constantin

57. Popeea Octavia

58. Prepeliță Andrei

59. Petrescu Gabriela

60. Curea Viorica

61. Surdoiu Constantin Leonard

62. Fenyo Andrei
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63. Boșman Tiberiu Abs.

64. Rădulescu Radu

65. Rădulescu Andra

66. Buzatu Florin

67. Băncilă Tania

68. Apostol Sebastian Ștefan Abs.

69. Săraru Ioana Abs.

70. Ștefan Dorin

71. Joger Beatrice

72. Vărzaru Cătălina Ioana

73. Radocea Gabriela Abs.

74. Krasteva Kalina

75. Toma Elena Mădălina Abs.

76. Zerva Adrian Emilian Abs.

77. Moiceanu Marian

78. Udrea Adriana

79. Năstase Radu Petre

80. Moga Costin

81. Babici Bogdan Abs.

82. Rădulescu Lucian

83. Târșoagă Aurora

84. Florea Radu

85. Nemes Karoly Imre Abs.

86. Popescu-Ialomița Cristian Petru

87. Ciocănea Marilena Doina

88. Mitrache Anca

89. Constantinescu Dragoș Olt

90. Baciu Dan

91. Iacovenco Gabriela Monica

92. Pleșca Gheorghe Viorel

93. Lotreanu Monica

94. Epure Ilarie Nicolae Eduard

95. Butică Dan

96. Popescu Adrian

97. Cristescu Adrian

98. Știurcă Sandu

99. Constantinescu Adrian Radu

100. Ponta Radu Tudor

101. Ungureanu Octavian

102. Udrescu Bogdan

103. Medvedovici Mihai Ștefan Abs.

104. Florescu Michaela Tomnița

105. Diaconescu Oana

106. Croitoru Mariana

107. Dușoiu Codina

108. Berza Victoria Marinela

109. Șulea Mihai Abs.

110. Gheorghievici Adda

111. Șerban Maria Cristina Abs.

112. Zeki Haytham Hikmat

113. Pruncuț Florin Horia

114. Enache Maria

115. Trancioveanu Traian

116. Preda Cătălina Dana

117. Floarea Oana Rodica

118. Giurcă Ion

119. Florescu Tiberiu Constantin

120. Woinaroski Cristina Abs.

121. Crainic Doina

122. Rușanu Dana
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123. Chiș Anton Eduard Abs.

124. Teacă Gabriel Radu Abs.

125. Tudor Cosana Antonia

126. Banu Andra Elena

127. Dumitrescu Carmen Ștefania

128. Vucicovici Dan Mihail Abs.

129. Ponea Mădălina Eugenia

130. Simiraș Romeo Gigi

Dobrogea

1. Petrov Serghei

2. Isacov Alinta

3. Memet Adnan

4. Isacov Mihai

5. Tudosie Laura

6. Duvagi Ignis Nejla

7. Valeriu Anton

8. Pavel Marcel

9. Vatamaniuc Sorin Mihai

10. Suhov Anca

11. Balan Alexandru

12. Butuman Adrian

13. Bucur Dorin Paul

14. Savu Ionut

15. Ivanov Dan

Dunărea de Jos

1. Ujeuca Dan

2. Craciun Vasilica

3. Stan Paul

4. Pascu Marian Abs.

5. Salmen Cristian

6. Porumboiu Sergiu

Hunedoara

1. Rugescu Alexandru

2. Rugescu Razvan

3. Ungureanu Mircea

4. Jurca Alice

5. Barna Cristian

Iași-Vaslui

1. Drișcu Mihai Corneliu Abs.

2. Ciolacu-Miron Emil Dragoș

3. Popovici Alexandru Eugen

4. Popovici Simona Maria

5. Bodnar Florin Cristian

6. Șerbanoiu Bogdan Vasile

7. Gheorghiță Carmina

8. Dornescu Ana Karyna

9. Diaconu Doina

10. Boariu Alexandru

11. Bogus Veniamin

12. Rusu Oana Mirela

13. Hoblea Alin Enver

14. Hoblea Monica

15. Săvescu Sebastian Abs.

16. Săvescu Ana Maria Abs.

17. Gavrilescu Alexandra

18. Cercel Simona

19. Diaconu Ionut

Muntenia Sud-Est

1. Lascăr Adrian

2. Popa Daniel
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3. Chițimuș Ștefan

4. Magazin Teodosia Carmen

5. Tudorache Constantin

6. Vede Ion

7. Ținu Alexandru

Muntenia Vest

1. Barbu Dumitru

2. Niţescu Dan Abs.

3. Niţescu Mircea Abs.

4. Anghel Octavian

5. Radu Daniela

6. Dumitru Cristian

Mureș

1. Farkas Endre Lehel

2. Gheorghiu Petru

3. Kovacs Angela

4. Miheț Dana Abs.

5. Raus Adriana Abs.

6. Iuga Alexandra

Nord-Est

1. Gorcea Constantin

2. Andriu Ion

3. Roncea Corina Monica

4. Curteanu Mircea

5. Manole Andrei - Florin

6. Niculescu Svetlana

7. Tulbure Mihai

8. Deacu Doru-Florin

Nord-Vest

1. Paskucz Ștefan Ioan

2. Băban Alexandru Emil

3. Crăciun Oxana Nicoleta

4. Filip Ionuţ Radu

5. Funețan Ina Gabriela

6. Marosan Zoltan Alexandru

Oltenia

1. Ionescu Radu Adrian

2. Tiparu Bogdan Mihai

3. Tîlvescu Maria

4. Anton Gabriela

5. Trif Mariana

6. Dinu Cezar Sebastian

7. Pasăre Viorel Dorel

8. Stoian Hadrian Gheorghe

9. Comănescu Gâlmă Răzvan

10. Polizu Bogdana

11. Mitrică Radu

12. Diaconescu Mircea Iulian

Prahova

1. Kelesidis Ana Maria

2. Aluchi Andreea Ioana

3. Mircea Lucian  Alexandru

4. Georgescu Bogdan Florin

5. Popa Emil

6. Enescu George

7. Bondrea Alexandru

8. Mircea Gabriela

9. Tinteanu Bogdan

10. Teodorescu Ioana Mihaela

11. Heni Veronica
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12. Giurgea Doru

Satu Mare

1. Iuoraș Violeta

2. Gyure-Rotariuc Noemi

3. Vașvary Victoria

4. Opre Oana Iulia

Sibiu-Vâlcea

1. Ciuruș Horia

2. Găvozdea Lucian Alexandru

3. Ioan Marcela Maria

4. Ispas Raluca Tatiana

5. Miu Cristina Maria

6. Negoiță Doina

7. Popa Silviu Ioan

8. Roșca Gabriel Adrian

9. Spindler Eduard Sebastian

10. Șandru Ion Cristian

11. Ţibuleac Mircea

12. Țucă Mihai

13. Vlad Cristinel

Timiș

1. Anghel Anamaria Andreea

2. Apostol Ozana

3. Bendelic Alexandru

4. Bloju Cosmin-Sandu

5. Brebe Liviu

6. Bunea Alexandru

7. Butnărescu Teodor

8. Căprau Roxana

9. Circa Horea

10. Ciurariu Emilian Sorin

11. Daradics Nandor

12. Demidov Sergiu

13. Drăgan Dragomir

14. Duminică Andreea

15. Gaivoronschi Vlad-Alexandru

16. Găină Ana

17. Gligor Corina

18. Ilijevic Slobodan

19. Ionașiu Adrian-Florin

20. Isopescu Bogdan

21. Jianu Robert

22. Jozsa Attila

23. Micsa Ovidiu

24. Mihăiescu Ioana

25. Milici Cristina

26. Mocanu Laura

27. Oancea Bogdan Constantin

28. Patrulescu Roxana

29. Popovici Victor

30. Rotariu Răzvan - Alin

31. Stoian Laurentiu Abs.

32. Stoianov Miodrag

33. Șandru - Rohan Ioan

Transilvania

1. Guttman Szabolcs

2. Michiu Mariana

3. Racasan Horatiu

4. Moscu Katalin

5. Fodor Bogdan
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6. Maier Daniela

7. Panescu Eugeniu

8. Scripcariu Sorin Abs.

9. Kulcsar Andras

10. Kulcsar Iulia

11. Tamas Marcela

12. Tamas Stefan

13. Tamas Daniela

14. Trocaru Cornelia

15. Moga Marius

16. Domsa Dan

17. Bakos Ferencz

18. Urcan Cristian

19. Marinescu Miruna

20. Moldovan Corina

21. Crisan Marcel

22. Bucsa Tiberiu

23. Albacan Sorin

24. Popa Adrian

25. Orza Marius

26. Carcoana Elena

27. Nejur Doina

28. Nejur Mircea

29. Pop Adrian Gavril

30. Margin Andrei Abs.

31. Panescu Eugen

32. Aleesei Ioana

33. Todea Andrada

34. Florean Alice

35. Grama Mihai

36. Grama Raluca

37. Ardelean Marius Abs.

38. Clinci Dan

39. Negrusa Delia

40. Armanca Ancuta
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2.5.2 Consiliul național
Forurile de conducere

Activitatea

Consiliul național (CN) s-a întrunit pe perioada 
2014 - 2018 de 17 ori și a emis un număr de 70 de 
hotărâri care reglementează operațional activi-
tatea organizației și au impact asupra activității 
profesionale zilnice a arhitecților.

  Hotărârile Consiliului s-au referit în principal 
la următoarele categorii:
Inițiative și proiecte strategice: 

 — proces eficientizare organizațională – Hot. 
CN: 2241/14.12.2015;

 — înființare Centru teritorial de competență 
pilot (CTC) – Hot. CN: 632/27.03.2017;

 — finanțări proiecte prioritare din timbrul 
de arhitectură – De-a arhitectura, Trienala 
Est Centric, Ghiduri de arhitectură pentru 
încadrarea în specificul local din mediul rural 
– Hot. CN: 2349/18.12.2017 – De-a arhitec-
tura, 2350/18.12.2017-Trienala Est Centric, 
2351/18.12.2017-GL Rural ghiduri specific 
local și harta meseriilor;

 — implementare sistem de plată online – Hot. 
CN: 2091/19.12.2016.

Numiri și alegeri în foruri sau comisii: 
 — alegerea Colegiului director și stabilirea do-

meniului de activitate coordonat de fiecare 
– Hot. CN: 1679/20.09.2014;

 — constituirea grupurilor de lucru -  Hot. CN: 
2313-2318/15.12.2014;

 — aprobare componență Comisia de acor-
dare a dreptului de semnătură - Hot. 
CN: 1177/29.06.2015, 1136/27.06.2016, 
1273/11.06.2018;

 — aprobare componență Comisia de re-
cunoaștere a titlurilor de calificare ofi-
cială în profesia de arhitect -  Hot. CN: 
634/27.03.2017.

Acte de reglementare: 
 — avizarea documentelor finale suspuse apro-

bării Conferinței naționale extraordinare din 
octombrie 2017 și iunie-iulie 2018, dezbă-
tute în trei sesiuni și stabilite prin hotărârea 
Consiliului naţional 1761/02 octombrie 2017 
și 2346/18.12.2017;

 — aprobare Norme Metodologice privind 
finanțarea din timbrul de arhitectură a 
proiectelor culturale și editoriale - Hot. CN: 
536/21.03.2016 și 2352/18.12.2017;  

 — aprobare regulament grupuri de lucru OAR 
– Hot. CN: 1681/20.09.2014; 

 — aprobare Norme Metodologice privind efec-
tuarea stagiului în vederea obținerii dreptu-
lui de semnătură -  Hot. CN: 1274/11.06.2018.

Disciplină: 
 — aplicarea sancțiunilor de suspendare a drep-

tului de semnătură sau, după caz, a calității 
de membru ale celor împotriva cărora s-au 
dispus -  nr. hotărâri CN: 2014-1, 2015-2, 
2016-6, 2017-11, 2018-2.

Financiar:
 — aprobarea bugetelor anuale – Hot. CN: 2310 

și 2325/15 decembrie 2014, 2242 și 2243 /14 
decembrie 2015, 2094 și 2095/19 decem-
brie 2016, 2347 și 2348/18 decembrie 2018.
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Stabilirea materialelor finale pentru Conferința na-
țională extraordinară a fost pregătită pe intervalul 
a 2 ședințe de Consiliu național, desfășurate în trei 
zile. Decizia asupra articolelor amendate s-a luat 
individual, fiind discutate și aprobate astfel un nu-
măr de 11 articole, marea majoritate cu unanimita-
te, care prevedeau modificări ale Regulamentului 
de organizare și funcționare a Ordinului. Acestea 
prevedeau refacerea grilelor de reprezentare în 
Consiliul național pentru a reduce supradimen-
sionarea forurilor de conducere, Ordinul fiind în 
context european pe primul loc la raportul dintre 
membri și foruri de conducere. 

Totodată, modificările prevedeau și măsuri de 
responsabilizare a membrilor Consiliului național 
faţă de membrii filialei din care fac parte, pre-
cum și competențe de analiză și sancţionare a 
personalului angajat în filiale de către Consiliile 
teritoriale. Regulamentul cadru privind înființarea, 
organizarea și funcționarea filialelor teritoriale 
ale OAR a fost avizat în unanimitate, aceași lucru 
întâmplându-se și cu propunerea de organizare a 
aparatului administrativ al OAR național.

Consiliul și-a îndeplinit astfel una dintre cele 
mai importante sarcini,  stabilind cu atenţie 
materialele finale supuse spre vot în Conferinţa 
naţională. 

Componența inițială a Consiliului național:

Membru CN Filiala de apartenență

Andriu Ion Nord-Est

Anton Valeriu Dobrogea

Aron-Lorant Török Brașov-Covasna-Harghita

Barbu Dumitru Muntenia Vest

Bălan Adelin București

Bălan Alexandru Dobrogea

Bârgău Liliana Bacău-Neamț

Belinschi Alexandru București

Berszan Ruxandra-
Carmen

Brașov-Covasna-Harghita

Bertleff Johannes-
Andreas

Brașov-Covasna-Harghita

Bocan Cătălina-Maria Timiș

Bogoescu Bogdan-Traian București

Bogus Gheorghe
Veniamin

Iași

Bortnowski Ștefan
Dominic

București

Brandabur Liviu București

Butică Doina București

Calciu Daniela București

Ciolacu-Miron Dragoș Emil Iași

Cismaru Adriana Oltenia

Ciurariu Emilian Sorin Timiș

Clinci Sorin Dan Transilvania

Constantinescu Stelian 
Alexandru

București

Covali Dan Brașov-Covasna-Harghita

Cristea Iulius București

Cristescu Delia Cristina București

Crișan Viorel Atanasiu București

Curteanu Mircea Nord-Est

Daraban Daciana București

Dăescu Liviu Cornel București

Dinulescu-Ioana Sergiu Arad

Dornescu Ana-Karyna Iași

Drăgan Costel Dunărea de Jos

Duvagi Ignis Nejla Dobrogea

FIG. 26

Decizia asupra articolelor 
amendate s-a luat indivi-
dual, fiind discutate 
şi aprobate astfel un nr. 
de 11 articole, marea majo-
ritate cu unanimitate, care 
prevedeau modificări ale 
Regulamentului de organi-
zare şi funcționare 
a Ordinului.

Consiliul şi-a îndeplinit 
astfel una dintre cele mai 
importante sarcini, stabi-
lind cu atenţie materialele 
finale supuse spre vot în 
Conferinţa naţională. 
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Enache Florin Nicolae București

Enyedi Ioan Dan Hunedoara

Falub Cosmin Bihor

Filip Ionuț-Radu Nord-Vest

Fleschin Stelian-Gheorghe Alba

Florea Dan Bacău-Neamț

Gabor Cristian București

Gafar Michaela București

Gaivoronschi Vlad
Alexandru

Timiș

Gavril Doru Arad

Găvozdea Alexandru-
Lucian

Sibiu-Vâlcea

Ghenciulescu Ștefan București

Gociman Cristina-Olga București

Goilav Ana-Maria București

Graef Rudolf Timiș

Guttmann Szabolcs Istvan Transilvania

Gyure-Rotariuc Noemi 
Andreea

Satu Mare

Hagiu Adrian Bihor

Iancu Tania București

Idiceanu-Mathe Dan Timiș

Ioan Marian Augustin București

Ionașiu Adrian-Florin Timiș

Ionescu Radu-Adrian Oltenia

Ivănescu Eugeniu Argeș

Ivănescu Emil București

Kovacs Angela Mureș

Lascăr Adrian Muntenia Sud-Est

Manea Nicolae Dan Prahova

Mihai Corneliu Drișcu Iași

Minoiu Alexandru Neil București

Mircea Lucian Alexandru Prahova

Mirea Iulian Ilie Alba

Mitrache Georgică București

Mitru Ildiko Nord-Vest

Nejur Steluța Doina Transilvania

Nistor-Popa Iulia Maria Sibiu-Vâlcea

Nițescu Mircea Muntenia Vest

Panaitescu Nicolae
Alexandru

București

Patron Luminița
Antoaneta

București

Pănescu Eugen Transilvania

Pătrașcu Gheorghe București

Pop Adrian Gavril Transilvania

Popa Eliodor București

Popa Emil Prahova

Popescu Sturz-Vlad Bihor

Porumboiu Sergiu Dunărea de Jos

Raus Adriana Mureș

Rășcanu Horațiu-Șerban Transilvania

Roșu Casandra București

Rugescu Răzvan Hunedoara

Sasu Ioan Iași

Sava Mina Nicoleta București

Spirescu Adrian București

Stanciu Maria-Iulia București

Stanciu Florian București
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Sturdza Șerban București

Șandru Ion Cristian Sibiu-Vâlcea

Ștefan-Boiciuc Viorel Bacău-Neamț

Teodorescu Mihail Naum Argeș

Tiparu Bogdan Mihai Oltenia

Tudorache Constantin Muntenia Sud-Est

Țigănaș Șerban Transilvania

Varday Zsolt Brașov-Covasna-Harghita

Vasvary Victoria Satu Mare

Voica Marius București

Zahariade Ana Maria București

Pe durata mandatului au demisionat: arh. Ștefan 
Dominic Bortnowski, arh. Florin Nicolae Enache.

Prezența la ședinţele Consiliului național a fost 
înregistrată după cum urmează:

În medie, pe durata întregului mandat, prezența 
înregistrată la ședinţele Consiliului naţional a fost 
de 70 de membri din totalul de 100. 

1 2 3 4

2014 88 81 86

2015 74 61 71 64

2016 83 65 69 63

2017 72 65 65 61

2018 61 64   

Aprecieri

Procentul de participare la ședinţele Consiliu-
lui naţional este în medie rezonabil, dar trebuie 
remarcat că această prezenţă nu este susţinută pe 
perioada întregii zile de ședinţă. Acest lucru ridică 
semne de întrebare privind seriozitatea unor 
candidaturi, a unor confirmări de participare dar și 
cu privire la gradul de informare a arhitectelor și 
arhitecților din unele filiale în ceea ce privește cele 
discutate în Consiliu, datorat lipsei de activitate 
a membrilor CN din filiala respectivă. De aseme-
nea, ridică probleme de funcţionare efectivă a 
Consiliului, acesta neputând câteodată asigura o 
majoritate pentru adoptarea unor hotărâri. 

Sistemul de alegere în Consiliul naţional face 
de asemenea dificilă transmiterea directă a pro-
blemelor din filiale, soluționarea lor eficientă și 
aplicarea deciziei de soluționare la nivel de filială, 
mai ales că nu sunt toți președinții de filiale 
membri în CN, acest lucru nefiind garantat, 
dimpotrivă el fiind descurajat în forma actuală 
aregulamentelor.

În perspectivă, odată cu creșterea numărului 
de membri ai Ordinului, se prevede o creștere de 
până la 140 de membri CN pentru alegerile din 
2022, urmărind statisticile actuale. Acest lucru va 
face imposibilă păstrarea unui nivel de eficienţă 
și operaționalitate care să răspundă dinamicii și 
nevoilor organizației și membrilor ei. 

Comparativ este de menționat că în context 
UE suntem organizația cu cel mai mare număr 
de membri în foruri de conducere, raportat la 
numărul de arhitecți, o cifră care ridică de la sine 
semne de întrebare. La acest lucru se adaugă fap-
tul menționat anterior, că membrii Consiliului sunt 
alţii decât cei cu responsabilități în filiale, ceea ce 
întinde nejustificat calea de la probleme, la soluții 
și la aplicarea acestora. 

FIG. 27

În medie, pe durata între-
gului mandat, prezența 
înregistrată la şedinţele 
Consiliului naţional a fost 
de 70 de membri din tota-
lul de 100.

...se prevede o creştere de 
până la 140 de membri CN 
pentru alegerile din 2022.
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2.5.3 Președintele
Forurile de conducere

Activitatea

Mandatul 2014–2018 s-a desfășurat sub sem-
nul continuării proiectelor lansate în mandatul 
anterior. Ordinul a început, încă din anul 2010 să 
monitorizeze profesia de arhitect prin studierea 
acesteia atât pe plan intern cât și prin compa-
rație cu starea și evoluțiile profesiei în lume, în 
special în Europa, după ce economia românească 
a traversat o criză care a afectat sever sectorul 
construcțiilor și al serviciilor conexe, respectiv și al 
arhitecturii. În aceste condiții OAR a realizat, prin 
intermediul unui institut specializat, primul studiu 
de piață al profesiei de arhitect, din România. 
Acest studiu a remarcat starea și vulnerabilitățile 
profesiei și ne-a convins să acționăm pe două 
planuri în continuare: realizarea de instrumente 
profesioniste care să dea posibilitatea arhitecților, 
prin firmele în care lucrează, să se insereze mai 
bine într-o piață pe care o cunosc și care este 
monitorizată și consolidarea organizației, eficien-
tizarea și atingerea de performanțe funcționale 
avansate. Cele două direcții au determinat toate 
programele, proiectele și acțiunile ulterioare. 

În ceea ce privește direcția dedicată membrilor, 
exercițiului profesional, proiectele prioritare deru-
late de Ordin s-au îndreptat către instrumentele 
de gestiune a timpului necesar pentru realizarea 
misiunilor arhitecților, respectiv pachetul SIC, sis-
tem de informare asupra costurilor, care conține 
PCPC, platforma comună de precalcul a timpului. 
Tot către membri s-au orientat eforturile de a 
realiza un sit internet actualizat, de fapt complet 
nou, atrăgător și mult mai eficient, precum și alte 

instrumente comode de lucru, aducând organi-
zația în cultura digitală contemporană. Ordinul se 
cerea eficientizat la nivelul Secretariatului general 
dar și al filialelor, bineînțeles, facilitând cooperarea 
dintre aceste planuri, care părea să fie cheia unei 
funcționări mai eficiente. Pentru aceasta s-a dez-
voltat SIOAR, sistemul informatic al Ordinului, o 
platformă cu mai multe planuri de operare, pentru 
membri, organizație și public, clienți sau interesați. 
Această platformă a urmărit realizarea legăturii 
dintre membru și organizație, în ambele sensuri, 
fiind în același timp un instrument de comunicare, 
arhivare și consultare.

După constituirea Colegiului director și aloca-
rea responsabilităților către vicepreședinți, echipa 
Ordinului a decis analizarea organizației și a posi-
bilităților de a demara un proces calificat de trans-
formare organizațională recurgând la specialiști în 
domeniu, selectați. Pornirea unui astfel de proces 
a fost încercată la finalul mandatului anterior, dar 
s-a lovit de opoziție chiar din partea celor vizați 
de reformă, Secretariatul Ordinului, fiind amânat, 
cu motivația că este prea târziu pentru o astfel de 
decizie și că viitoarea conducere trebuie să decidă 
asupra eventualității unei astfel de acțiuni. Ceea 
ce s-a și întâmplat, cu un decalaj de circa un an. 
Planificarea acestui demers a avut în vedere urmă-
toarele etape: 

1. Consultarea în vederea stabilirii naturii 
procesului de transformare și a modului de 
selectare a colaboratorilor;

2. Prezentarea intenției, a procesului pro-

...realizarea de instrumente 
profesioniste care să dea 
posibilitatea arhitecților, 
prin firmele în care 
lucrează, să se insereze 
mai bine într-o piață pe 
care o cunosc și care este 
monitorizată și consolida-
rea organizației, eficien-
tizarea și atingerea de 
performanțe funcționale 
avansate.
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priu-zis și adoptarea bugetului necesar;
3. Selecția colaboratorilor și contractarea;
4. Etapa de audit al organizației, aprofundată 

cu ajutorul a trei filiale reprezentative;
5. Designul modelului de transformare, consul-

tări și opțiuni ale organizației;
6. Implementarea modelului adoptat, la nivelul 

Secretariatului general al Ordinului și al 
filialelor;

7. Analiza stadiului implementării, feed-back și 
continuare.

Această strategie ambițioasă a necesitat eforturi 
semnificative din partea organizației, mai ales 
pentru că implicarea acesteia în toate etapele 
este importantă pentru deciziile luate și calitatea 
implementării lor. Pentru Ordin a fost un exercițiu 
fără precedent, extrem de relevant pentru starea 
organizației și propria capacitate de evoluție și 
mai ales pentru ceea ce este important de realizat 
în viitor. În mod evident proiectul de transformare 
a fost foarte ambițios, prea ambițios pentru OAR. 

Aceasta a condus la rezultate parțiale în prima 
instanță, fără ca cele proiectate în cadrul procesu-
lui să fie inaplicabile în continuare. Putem vorbi de 
o capacitate redusă a organizației de a se trans-
forma, de o anumită inerție obținută în primii ani 
de funcționare, dar și de o dorință exprimată tot 
mai puternic de a realiza o astfel de transformare. 
În mod evident am constatat că totul depinde 
de două categorii de factori: resursele umane, 
capacitatea celor care sunt aleși și ale celor care 
sunt angajați și lucrează pentru organizație de a 
asimila și implementa transformarea și de modelul 
însuși oferit, acesta din urmă structurat și com-
plex. Tot acest raport ilustrează de fapt procesul 
de transformare în complexitatea lui. Se poate 
observa practic, în toate domeniile explicitate, 
cum regulamentele existente au fost modificate 
cu scopuri precise, cum au fost create metodolo-
gii și ghiduri pentru diferitele domenii și cum au 

fost realizate instrumente, în general sub forma de 
platforme informatice, pentru lucrul efectiv. 

În paralel cu acest proces de transformare, 
Ordinul a adoptat o politică organizațională pe 
care a urmărit-o pe parcursul mandatului. Aceasta 
a fost orientată pe câteva planuri și urmărită 
printr-un număr mare de acțiuni, reacțiuni și  
contribuții. Politica OAR s-a referit la:

 — Planul organizației, prin procesul de transfor-
mare; 
În acest plan sunt cuprinse toate acțiunile 
adresate întregii organizații, filialelor și mem-
brilor, individual sau pentru diferite categorii. 
Acțiunile sunt detaliate pe domenii în cuprinsul 
acestui raport.

 — În relație cu membrii și problemele lor; 
Ordinul a acordat sprijin financiar tuturor mem-
brilor și familiilor acestora care în această pe-
rioadă au traversat momente dificile sau chiar 
dramatice. Acest suport s-a manifestat discret 
dar constant, echitabil și consistent. 

 — Industria construcțiilor, din care facem parte 
prin natura exercitării profesiei; 
Piața construcțiilor și fenomenele din cadrul 
acesteia au fost monitorizate și interpretate 
împreună cu specialiști în domeniu. Ordinul are 
o cunoaștere aprofundată a domeniului din 
care face parte și publică regulat studii rele-
vante. De asemenea, Ordinul a realizat pentru 
prima oară în istoria sectorului, un protocol de 
colaborare între principalele organizații profe-
sionale și patronate din domeniul construcțiilor 
pentru a activa solidar, în special în vederea 
ameliorării cadrului legislativ și pentru lobby.

 — Relația cu administrațiile centrale și locale, de 
reglementare sau a celor care au responsabili-
tăți în domeniul construcțiilor; 
În acest sens Ordinul a activat în planul colabo-
rării, prin desemnarea de specialiști și parti-
ciparea la grupuri de lucru pentru creație și 

...În mod evident proiectul 
de transformare a fost 
foarte ambițios, prea 
ambițios pentru OAR. 
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modificări de acte normative și texte legislati-
ve. De asemenea Ordinul a activat în plan con-
sultativ pe lângă diferite entități care au avut 
nevoie de puncte de vedere din partea noastră. 
A existat, inevitabil și planul reactiv, de luări de 
poziții și intervenții acolo unde au apărut inten-
ții de alterare în direcții defavorabile exercitării 
profesiei și mai ales a calității rezultatului ei. În 
acest sens poziția organizației a fost adaptată 
concret situațiilor diferite: construcție, suport 
sau opoziție motivată.

 — Relația și comunicarea cu mediile de informa-
re și societatea în ansamblu; 
Ordinul a dedicat un efort deosebit de a se 
orienta în afara profesiei, în special către cei 
care promovează valorile arhitecturii sau sunt 
apărătorii lor, dar și către beneficiarii și utiliza-
torii spațiului construit. Prezența Ordinului în 
peisajul media a fost constantă și consistentă 
prin publicații, comunicate și conferințe de 
presă, apariții radio și la televiziune și partici-
parea la consultări publice. OAR a manifestat 
un interes deosebit pentru dialogul orientat în 
afara profesiei, pentru o cât mai bună inserare 
a acesteia în înțelegerea generală.

 — Formarea viitorilor arhitecți și parcursul lor 
pentru intrarea în profesie; 
Ordinul a susținut constant activitățile for-
matoare și a deschis organizația către tinerii 
studenți, viitori arhitecți. În plus, pentru prima 
oară in istoria profesiei în România, OAR a iniți-
at un dialog cu toate facultățile de arhitectură 
din România, pentru identificarea problemelor 
și direcțiilor posibile. Acest dialog a început în 
anul 2015 și se derulează regulat în continuare. 

 — Poziția organizației în plan internațional, în 
cadrul domeniului arhitecturii. 
OAR și arhitecții din România beneficiază în 
acest moment de cea mai înaltă reprezentare 
internațională din istoria profesiei, la nivelul 
organizațiilor cele mai reprezentative, Uniunea 

Internațională a Arhitecților și Consiliul Arhi-
tecților din Europa. De asemenea, activități ale 
organizației au inclus constant reprezentanți 
din țările vecine, în cadrul evenimentelor regi-
onale, prin filialele aflate în zonele de frontieră, 
în nord, vest, est și sud. Din 2015, prin parte-
nerii săi, Ordinul a participat la organizarea de 
conferințe de arhitectură în Polonia, Ungaria, 
Serbia, Bulgaria, Macedonia și Albania, având 
în pregătire evenimente similare în Grecia. Pre-
zența OAR la congresele UIA a fost constantă 
și a dat posibilitatea mai ales tinerilor arhitecți 
să își transmită creativitatea prin pavilioane 
realizate întotdeauna prin concursuri de arhi-
tectură. 

Resursele umane au primit o atenție fără pre-
cedent în istoria organizației. Ordinul a inițiat 
întâlnirea regulată a secretarilor executivi ai filia-
lelor împreună cu grupul de lucru al președinților 
de filiale. Această formulă a prilejuit schimburi 
de informații și idei, dar și dezbateri. Tot pentru 
prima dată s-a realizat o evaluare a personalului în 
formulă calificată, urmată de recomandări de dez-
voltare personală și calificare, către cei evaluați și 
către entitățile angajatoare. Secretariatul Ordinu-
lui este fără îndoială întinerit și policalificat, fiind 
cea mai capabilă și competentă echipă de care a 
beneficiat organizația până în prezent. 

Casa Mincu este mult mai mult decât sediul 
Ordinului sau un remarcabil monument de arhi-
tectură. Casa este un reper în București, un loc de 
întâlnire, de evenimente și momente remarcabile, 
cum ar fi cele de primire în profesie. În plus, este 
un loc de dezbateri a problemelor generate de 
oraș și profesie, un loc cunoscut și apreciat de 
iubitorii de cultură, de reprezentanțele diplomati-
ce de la București, de artiști, muzicieni, scriitori și 
arhitecți. 

Ordinul este mai bogat decât în 2014. Resur-
sele sale financiare au fost folosite cu cumpătare 
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pentru realizarea obiectivelor politicii sale. Avem 
o nouă categorie de proiecte strategice, adoptate 
ca atare de Consiliul național, care au aprobate 
bugete distincte. Pentru toate celelalte proiecte 
Ordinul organizează consecvent concursuri în 
sesiunile de finanțare, menținând competiția pen-
tru alocarea de resurse. Cultura arhitecturii este 
diseminată și consolidată prin studii și cercetare 
care sunt realizate de oameni din profesie și din 
afara ei, de oameni din mediul academic sau din 
societatea civilă, de entități publice sau private și, 
în fine, de persoane consacrate cu vastă experien-
ță și de tineri energetici. 

Aprecieri

Cum este Ordinul Arhitecților din România în 
2018, față de 2014?

 — OAR este mai organizat, mai ales prin pasul 
către informatizare.

 — OAR este mai reputat, mai ales prin condiția de 
lider al organizațiilor din domeniul construcți-
ilor.

 — OAR este mai bun colaborator cu domeniul 
formatorilor din învățământul universitar din 
cel preuniversitar și cu administrațiile publice. 

 — OAR are o imagine mai bună prin noul sit 
internet și prin celelalte mijloace de comunica-
re care funcționează cu o frecvență mult mai 
bună.

 — OAR este mai reprezentat ca oricând în gru-
purile de lucru pentru concepția normativă și 
legislativă din ministere și alte entități.

 — OAR este cel mai bine reprezentat în organiza-
țiile internaționale relevante pentru profesia de 
arhitect.

 — OAR are cel mai puternic Secretariat general 
de până acum, tânăr, competent și activ.

 — OAR este mai bogat, lăsând echipei care va 
veni o zestre financiară sporită.

Mandatul 2014–2018 a fost caracterizat de încer-
cări, de reușite și de nereușite, mai ales din cauza 
ambițiilor înalte. În ansamblu Ordinul a evoluat, a 
progresat într-o manieră cuantificabilă și demon-
strabilă, așa cum o face acest raport. De aseme-
nea Ordinul a evoluat în cunoaștere de sine și a 
acumulat un potențial foarte valoros în acest sens, 
care va permite mult mai bine abordările viitoare 
pe baza unor decizii strategice. Care trebuie să 
fie ștacheta exigenței pentru acordarea respon-
sabilității exercitării dreptului de semnătură? În ce 
măsură trebuie responsabilizați cei care se anga-
jează să își asume roluri în destinele organizației? 
Care este cea mai bună direcție de urmat pentru 
ameliorarea cadrului legislativ care guvernează 
sectorul construcțiilor? Cum trebuie folosite cel 
mai bine resursele de care dispune organizația 
pentru dezvoltarea culturii arhitecturii și buna 
înțelegere largă a acesteia, în beneficiul recursului 
la arhitect? 

Cred că avem datele necesare pentru a 
fundamenta aceste răspunsuri și cred că acesta 
a fost cel mai important rol al mandatului care 
se încheie acum, de a ne cunoaște mult mai bine, 
de a ne vedea în oglindă și de a ajunge în poziția 
în care trebuie să decidem. Sper să o facem cu 
maturitate.

În ansamblu Ordinul a 
evoluat, a progresat într-o 
manieră cuantificabilă și 
demonstrabilă
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2.5.4 Colegiul director
Forurile de conducere

Structură executivă, cu activitate continuă (în-
tâlniri cu frecvență mare, minim 1 pe lună), care 
identifică și stabilește măsuri pentru a îmbunătății 
activitatea organizației și care monitorizează iniți-
ativele strategice, activitatea administrativă 
și grupurile de lucru.

Activitatea

Colegiul director a avut următoarea componență 
inițială și următoarele atribuții, stabilite în cadrul 
primei ședinţe a Consiliului naţional din 2014, 
după alegeri: 

 — arh. Ana Maria Zahariade – vicepreședinte, do-
meniul parteneriate, concursuri de arhitectură, 
organizare, gestiune și relația cu membrii (FT 
București); 

 — arh. Doina Butică – trezorier (FT București); 
 — arh. Ștefan Ghenciulescu – vicepreședinte, do-

meniul comunicare și imagine (FT București); 
 — arh. Ion Andriu – vicepreședinte, domeniul 

legislație, regulamente și cod deontologic (FT 
Nord Est); 

 — arh. Ștefan Dominic Bortnowski – vicepreșe-
dinte, domeniul educație, stagiu și formare 
profesională continuă (FT București); 

 — arh. Rudolf Graf – vicepreședinte, domeniul 
profesie și sistemul de informații asupra cos-
turilor pentru proiectarea de arhitectură (FT 
Timișoara). 

Începând cu aprilie 2016, responsabilitățile de co-
ordonare a domeniului educație, stagiu și formare 

profesională continuă sunt preluate de către arh. 
Iulia Maria Stanciu, membru al FT București. 

Încărcarea din acest mandat a Colegiului direc-
tor a fost consistentă, membrii acestuia raportând 
în medie 30 de ore de efort lunare pentru exerci-
tarea atribuțiilor. Acest efort reprezintă activități 
de pregătire a diverselor materiale, participare 
efectivă la ședințele forurilor de conducere sau a 
diverselor grupuri de lucru pe care le coordonea-
ză/ din care fac parte sau participare la ședințele 
săptămânale susține prin Skype, implementate în-
cepând cu cea de-a doua jumătate a mandatului. 

Perioada în care s-a derulat procesul de reor-
ganizare, cu toate etapele acestuia sau premergă-
toare acestuia, a fost una extrem de încărcată și 
pentru forul analizat, fiind echipa desemnată prin 
contractul de consultanță ca echipă principală de 
proiect responsabilă de toate validările și etapele 
acestui proces. 

 Pe durata mandatului, Colegiul director a 
adoptat un număr de 158 de hotărâri în confor-
mitate cu atribuțiile conferite prin regulament. 
Acestea au privit în principal: 

 — Coordonarea de proiecte strategice ce au obţi-
nut aprobarea Consiliului naţional;

 — Pregătirea și avizarea, înaintarea spre apro-
barea în CN a formei finale a documentelor 
pentru Conferinţa națională extraordinară;

 — Inițierea și aprobarea unor studii relevante pen-
tru profesie, respectiv continuarea lor; 

 — Aparatul administrativ, reforma aparatului ad-
ministrativ, ocuparea de posturi în organigramă 
și redefinirea fișelor de post;

 — Monitorizarea etapelor cheie a unor proiec-

Încărcarea din acest man-
dat a Colegiului director a 
fost consistentă, membrii 
acestuia raportând în 
medie 30 de ore de efort 
lunare pentru exercitarea 
atribuțiilor.

Colegiul director a adop-
tat un număr de 158 de 
hotărâri în conformitate 
cu atribuțiile conferite prin 
regulament. 
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te coordonate de Vicepreședinți, ajustarea 
parcursului, decizia asupra continuării lor și 
validarea lor;

 — Validarea unor documente cadru cu titlu de 
recomandare relevante pentru profesie.

Proiectele majore pe care Colegiul director le-a 
inițiat și înaintat spre aprobare Consiliului național 
au fost: 

Proiecte sau programe deja existente propuse 
spre a fi programe strategice ale Ordinului:

 — De-a Arhitectura, program educaţional al 
Asociaţiei De-a Arhitectura (Președinte Vera 
Marin), proiect crescut din grupul de lucru De-a 
arhitectura, un proiect cultural finanţat din tim-
brul de arhitectură în 2011, în filiala București. 

Proiecte supuse spre avizare Colegiului director 
de către membrii Consiliului național sau membri 
ai Ordinului, ulterior transmise către aprobare 
către Consiliul naţional:

 — Grupul de lucru rural: Ghiduri de arhitectură 
pentru încadrarea în specificul local din mediul 

rural (coordonatori Eugen Vaida și Horaţiu 
Răcășan);

 — East Centric Triennale (Coordonator Arpad 
Zachi). 

Activitatea vicepreședinților s-a concentrat pe 
atingerea obiectivelor stabilite în grupurile de 
lucru și definirea proiectelor de modificare sau 
formare a unor regulamente sau norme metodo-
logice. Toate aceste documente au fost periodic 
discutate în cadrul Colegiului director și supuse 
unei analize pentru a le coordona înspre atinge-
rea obiectivelor generale de mandat. Principalele 
proiecte de regulamente și norme au fost: 

Proiect Partener Cost (lei, inclusiv TVA)

1. Procesul de transformare și eficientizare a
Ordinului, 2015-2017

KPMG Advisory
Ensight 

483.292 lei
176.625 lei
Total 659.927 lei

2. Sistemul informatic al Ordinului (SIOAR)
versiunea 2.0, 2018

High Tech Systems 484.402 lei

3. Sistemul de informații asupra costurilor,
componenta Platformă de precalcul comună, 2017

IMAS 375.166 lei

4. Portal internet www.oar.archi Krug 81.887 lei

5. Centrul teritorial de competență, proiect pilot în 
cooperare cu: Filiala Arad, Filiala Hunedoara,
Filiala Timiș

Filiala Arad
Filiala Hunedoara
Filiala Timiș

133.400 lei

FIG. 28
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Document VP responsabil
Hot. CN Nr. 

Norme metodologice de acordare a dreptului de 
semnătură

Iulia Stanciu 

Norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru 
dobândirea dreptului de semnătură

Iulia Stanciu 

Planul național pentru dezvoltare profesională continuă Iulia Stanciu

Norme metodologice privind finanțarea de oferte culturale 
și proiecte editoriale din timbrul arhitecturii

Ana Maria Zahariade

Norme generale privind atribuirea finanțărilor din timbrul 
arhitecturii

Ana Maria Zahariade

Regulamentul de funcționare și organizare a OAR Ion Andriu

Organizarea aparatului administrativ al OAR Colegiul director 

Regulamentul cadru de organizare și funcţionare a filialelor 
OAR 

Ion Andriu

FIG. 29
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2.6 Dimensiunea administrativă și serviciile 

La nivel central, aparatul administrativ al OAR 
Național este compus din 11 angajați cu con-
tract de muncă cu normă întreagă și 2 angajați 
cu normă parțială de 6 ore fiecare. Aceștia sunt 

încadrați în următoarele departamente, stabilite 
prin organigrama aprobată în Conferința națională 
extraordinară a OAR din 2011:

Comisiile Ordinului
(altele decât cele alese)

Colegiu director

Foruri de conducere

Administrativ

Conferința națională

Consiliul național
Comisia națională de disciplină

Comisia națională de acordare 
a dreptului de semnătură

Comisia națională de recunoaștere și 
echivalare a dreptului de semnătură

Grupuri de lucru*

Concursuri și 
promovarea 
calității în 

arhitectură

Comunicare și
relații publice

Formare
profesională

IT și administrare 
baze de date / site

Financiar –
contabilitate

Relații
internaționale

AdministrativSecretariatJuridic

Comisia de cenzori

Președintele Ordinului

Vicepreședinte
Comunicare și imagine

Vicepreședinte
Educație, stagiu și formare

profesională continuă

Vicepreședinte
Legislație, regulamente și 

cod deontologic

Vicepreședinte
Parteneriate, concursuri de 

arhitectură, organizare,
gestiunea relației cu membri

Vicepreședinte
Profesie și sisteme

de informații asupra
costurilor pentru

proiecte de arhitectură

Trezorier

Secretar General

*G
ru

p
ur

ile
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lu
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u 

nu
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Modul în care este distribuit efortul depus lunar 
de către personalul administrativ al Ordinului 
național:

Deși serviciile OAR Național adresate membrilor 
sunt limitate comparativ cu cele din OAR Filială, 
ponderea este aproximativ similară (26% în OAR 
Național vs. o medie de 36% în Filiale)⁴. Consul-
tanța deține o pondere importantă în totalul de 
ore prestate dacă privim defalcat. OAR Național 
oferă, în medie, un număr de 1.300 consultații/
lună, similar cu filiala cu cel mai mare număr de 
membri. Comisia de disciplină deține cea mai 
mare pondere din total activitate comisii, cu un 
număr semnificativ de ore în OAR Național (100 
de ore pe lună).

Cele 22 de filiale teritoriale raportează un total 
de 72 de angajați, în proporție de 2/3 cu normă 
întreagă, preponderent cu responsabilități de 
secretariat, contabilitate și tehnice, cu mult prea 
puțini juriști încadrați. 

În general, în filialele teritoriale activitatea apa-
ratului administrativ este subordonată secretarului 
executiv, acolo unde există mai mulți angajați, dar 
sunt și situații în care există multiple paliere de 
raportare către conducerea aleasă, cum este cazul 
Filialei București, din motive ce nu sunt tocmai 
evidente. Pe lângă contractele de muncă, în filiale 

există un număr mare de resurse externe, în speci-
al pentru zona financiară, juridică și IT. 

Majoritatea filialelor au între 1 și 2 angajați, 
media generală pe baza cifrelor de mai sus, fiind 
afectată de numărul mare de angajați ai Filialei 
teritoriale București, număr ce depășește inclusiv 
numărul de angajați ai Ordinului național. 

Eliberarea dovezilor pentru luarea în evidență 
a proiectelor de arhitectură deține cel mai mare 
volum de activitate din total documente proce-
sate la nivelul filialelor. Celelalte servicii oferite 
membrilor dețin o pondere relativ redusă.

Timpul mediu de procesare diferă semnifica-
tiv între organizațiile analizate (posibil datorate 
specializării în unele filiale, dificultate estimare 
datorită volumului redus de activitate). Ponderea 
cea mai mare din zona proceselor/ activităților 
suport e deținută de comunicare în OAR Național 
și servicii financiar –contabile la nivel de Filială.

Ordinul Arhitecților din România realizează 50 
de servicii și procese subsecvente pentru membrii 
săi, pentru autorități și instituții, pentru societate 
și/sau pentru profesie în general. (Fig. 32)

�% Altele
�% Pregătire, participare și secretariat pt. diverse comise alese și/sau numite
�% Activități derivate din gestiunea timbrului de arhitectură
�% Pregătire, participare și secretariat pentru diverse grupuri de lucru
��% Pregătire, participare și secretariat pentru diverse foruri de conducere
��% Servicii și membri
��% Procese suport pentru realizarea serviciilor

�Conf. Rap. de analiză predat de către KPMG Advisory în 04.2016

FIG. 31

Consultanța deține o pon-
dere importantă în totalul 
de ore prestate dacă 
privim defalcat. OAR 
Național oferă, în medie, 
un număr de 1.300 consul-
tații/lună, similar cu filiala 
cu cel mai mare număr de 
membri.

Ordinul Arhitecților din 
România realizează 50 de 
servicii și procese sub-
secvente pentru membrii 
săi, pentru autorități și 
instituții, pentru societate 
și/sau pentru profesie în 
general.
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1 2 3 4 5 6

Acordarea și
gestiunea dreptului
de semnătură

Recunoașterea
internațională a
calificării de
arhitect

Eliberarea, acordarea 
de adeverințe/ 
certificate
profesionale

Eliberarea de
dovezi

Oferire de consul-
tanță/protejarea 
intereselor
membrilor

Dezvoltare
profesională
continuă

50 de servicii / 12 categorii de servicii

Servicii complexe Servicii administrative

 — Servicii dedicate profesiei de arhitect
 — Servicii care necesită competențe specifice și resur-

se specializate
 — Solicitările pentru aceste servicii sunt ad-hoc sau 

pot fi programate de către organizație
 — Implică eforturi financiare ridicate
 — Oferirea de consultanță de specialitate, concur-

suri de arhitectură, inițiative legislative, dezvoltare 
membri (stagiari și arh. cu drept de semnătură), 
cercetare disciplinară

 — Servicii dedicate membrilor
 — Nu necesită un grad mare de competențe specifice 

și resurse specializate
 — Solicitările pentru aceste servicii sunt continue și 

sunt generate direct de către membri
 — Eforturile și costurile aferente lor sunt reduse 

(influențat de volum de activitate, număr cereri și 
număr membri)

 — Eliberare diferite documente, eliberare dovezi luare 
în evidență proiecte de arhitectură, consultanță 
referitoare la aceste servicii

FIG. 32

Membri

Membri/Individual
50% din totalul serviciilor oferite
32 de servicii / 6 tipuri
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7 8 9 10 11 12

Organizare de
concursuri și gestion-
area procedurilor de 
achiziții

Cercetare
disciplinară

Evenimente/mani-
festări profesionale, 
dedicate profesiei și 
profesioniștilor

Reprezentare în
relația cu autoritățile 
publice

Generarea și
facilitarea de proiecte

Contribuții
legislative

Membri/Profesie
30% din totalul serviciilor oferite

Societate/Comunitate/Autorități/Instituții

Comunități și societate
30% din totalul serviciilor oferite 
14 servicii / 4 tipuri

Autorități și instituții
25% din totalul serviciilor oferite
10 servicii / 3 tipuri



58 Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Mun. Râmnicu-Vâlcea, Sorin Dragoș Popescu B.I.A. ©Radu Malașincu
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OAR ÎN ȚARĂ

33.1
Analiza rapoartelor de mandat
ale filialelor OAR

OAR este conceput ca organizație unitară care 
funcționează prin filialele teritoriale. Ordinul a 
solicitat filialelor un raport de mandat, oferind un 
format unic pentru a face activitățile compara-
bile și a putea realiza o sinteză comprehensivă. 
Cultura organizației este extrem de neomogenă 
încă de la formarea filialelor, care s-au dezvoltat 
în propriile condiții locale. Intenția de a aduce Or-
dinul la performanțe similare în filiale nu și-a atins 
încă scopul. Astfel, în ceea ce privește rapoartele 
de mandat, două filiale nu au trimis acest raport 
în termenul generos alocat și după mai multe 
solicitări succesive. Acestea sunt Dunărea de Jos 
și Satu Mare. Majoritatea filialelor au răspuns, dar 
dintre acestea doar zece au raportat pe forma-
tul solicitat de OAR. Acestea sunt: Argeș, Bihor, 
București, Dobrogea, Hunedoara, Iași, Nord-Vest, 
Prahova, Oltenia și Transilvania. Celelalte au folosit 
un format propriu sau au transmis rapoartele pe 
care le-au realizat pentru propriile conferințe 
teritoriale. Din această cauză, sintetizarea, com-
pararea și ilustrarea stării organizației sunt dificile. 
Dintre rapoartele venite pe formatul cerut, în care 
raportarea cuprindea partea cantitativă și cea 
calitativă, o parte semnificativă nu au completat 
decât unele rubrici, probabil neavând nici activita-
te și nici opinii despre capitolele respective. 

Am adresat întrebarea: Care a fost cea mai 
importantă realizare a filialei în acest mandat? Am 
primit fie o listă de realizări, înțelegând că filiala 
nu a reușit să aprecieze care este cea mai impor-
tantă, fie, în anumite cazuri, nu am primit răspuns 
la această rubrică. 

De asemenea, am întrebat: Care este cea mai 
mare nerealizare a filialei în acest mandat? Unele 
filiale au răspuns relevant, altele nu. Ne este greu 
să credem că totul s-a derulat perfect în acele 
cazuri. Am solicitat recomandări pentru mandatul 
următor. Le-am primit doar de la câteva filiale. O 
sinteză a acestora va fi prezentată în concluzia 
capitolului. 

Rapoartele de mandat ale filialelor sunt 
relevante pentru activitatea Ordinului între 2014– 
2018 și din acest motiv ele au fost publicate pen-
tru consultare pe pagina de internet a Ordinului, la 
secțiunea dedicată aspectelor organizatorice. Ele 
constituie o imagine de ansamblu a organizației 
și analiza lor este importantă pentru înțelegerea 
stării și concepția unor strategii de transforma-
re pentru viitor. Bineînțeles că aceste rapoarte 
reprezintă, mai ales în ceea ce privește raporta-
rea calitativă, opinia președinților de filiale sau a 
conducerii teritoriale. Sunt importante și opiniile 
membrilor, dar acestea trebuie asamblate cu grijă 

OAR este conceput ca 
organizație unitară care 
funcționează prin filialele 
teritoriale. 

Rapoartele de mandat ale 
filialelor sunt relevante 
pentru activitatea Ordinu-
lui între 2014–2018 și din 
acest motiv ele au fost 
publicate pentru consul-
tare pe pagina de internet 
a Ordinului, la secțiunea 
dedicată aspectelor 
organizatorice. 
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pentru a nu distorsiona realitatea prin percepția ei 
subiectivă. 

În continuare sintetizăm problemele, în special 
calitative, adresându-vă rugămintea de a parcur-
ge integral rapoartele pe pagina de internet a 
Ordinului. 

 — Filialele OAR își aleg modul de operare și 
direcțiile de activitate, neacoperind în mul-
te cazuri atribuțiile care le sunt conferite de 
regulamentele Ordinului. Modul în care acestea 
aleg să comunice cu membrii, modul în care își 
desemnează reprezentanții, calitatea progra-
melor de pregătire profesională, în cazul în 
care oferă așa ceva membrilor, modul în care 
se acordă premii de arhitectură, relația cu 
proprii reprezentanți în Consiliul național sau 
numărul de întâlniri anuale, deși e stabilit prin 
regulament, toate acestea diferă, uneori de la 
calitate, frecvență și rezultate deosebite, până 
la absență totală. E greu de acceptat într-o 
organizație ca OAR ca o filială să raporteze că 
membrii Consiliului teritorial s-au întâlnit „de 
câte ori a fost nevoie” și nu a fost nevoie... apli-
carea hotărârilor Consiliului național, deși este 
obligatorie prin regulament, s-a făcut selectiv 
și opțional de către unele filiale. De aseme-
nea, deși se specifică limpede rolul Consiliilor 
teritoriale de a adopta hotărâri, în unele filiale 
acestea s-au întâlnit și pe parcursul unui întreg 
an fără a adopta nicio hotărâre. Există însă 
filiale foarte active care funcționează conform 
procedurilor adoptate. 

 
 — Activitățile, proiectele și programele proprii 

sunt de cele mai multe ori benefice. Rămân 
însă spații goale care conduc constant la 
impresia membrilor că „Ordinul nu face nimic, 
sau mai nimic pentru ei”. Modelul propus de 
OAR cuprinde un pachet de misiuni și servi-
cii comun, obligatoriu pentru toate filialele și 

susținut de instrumentele Ordinului, la care 
să se adauge toate acele activități specifice 
decise de filială. Din aceste motive s-a propus 
adoptarea de indicatori de performanță pentru 
filiale și contracte de mandat pentru aleșii în 
funcții. Din păcate acestea nu s-au adoptat 
încă, întâmpinând rezistență la responsabilizare 
din partea mai multor filiale. 

 — Din rapoartele filialelor rezultă clar neomoge-
nitatea organizației și neacoperirea de către 
unele filiale a atribuțiilor conferite de organiza-
ție la nivelul de bază, consemnat în regulamen-
te. Pentru unele atribuții filialele au lăsat spații 
goale în rapoartele de mandat. Spre exemplu, 
filialele au atribuții specificate în Regulamentul-
cadru, prin care trebuie să asigure membrilor 
dreptul nelimitat de a participa la concursuri. 
Totuși unele filiale au organizat sau girat con-
cursuri pe care nu le-au făcut accesibile tuturor 
membrilor Ordinului, limitându-le la membrii 
filialei respective, ceea ce contravine politici-
lor OAR și drepturilor tuturor membrilor. S-a 
întâmplat la Alba, Dobrogea și Muntenia Vest.

 — Atribuțiile vicepreședinților filialelor și for-
marea de grupuri de lucru pe domeniile de 
responsabilitate ale acestora sunt nerespectate 
în toată organizația cu puține excepții și pare a 
fi una dintre cele mai importante devieri de la 
activitatea reglementată a OAR. Deși articolul 
36 (3) specifică faptul că „fiecare vicepreședin-
te coordonează grupurile de lucru constituite 
în domeniul său de activitate”, filiale ca Arad, 
Argeș, Hunedoara, Muntenia Sud- Est, Munte-
nia Vest, Nord-Vest și Prahova, nu au raportat 
formarea și activitatea unor grupuri de lucru. 
Alte filiale au avut activități cu grupuri de lucru 
doar pentru anumite domenii pe care și le-au 
ales, lăsând celelalte atribuții din regulament 
neacoperite. Cele din această categorie s-au 

Unele filiale au organizat 
sau girat concursuri pe 
care nu le-au făcut acce-
sibile tuturor membrilor 
Ordinului, limitându-le la 
membrii filialei respective, 
ceea ce contravine poli-
ticilor OAR și drepturilor 
tuturor membrilor. 

Atribuțiile vicepreședinți-
lor filialelor și formarea de 
grupuri de lucru pe dome-
niile de responsabilitate 
ale acestora sunt neres-
pectate în toată organi-
zația cu puține excepții și 
pare a fi una dintre cele 
mai importante devieri de 
la activitatea reglementată 
a OAR. 
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concentrat pe stagiari, ca Oltenia, Sibiu-Vâl-
cea și Transilvania. Bucureștiul a avut grupuri 
de lucru doar pentru o parte din mandat. La 
filiala Timiș au activat intens grupurile de lucru 
și aceasta a adus beneficii întregii activități a 
filialei.  

 — Formarea profesională se realizează în mai 
multe filiale, unele excelând în oferta către 
membri. Filiala București a realizat o serie 
impresionantă de cursuri de dezvoltare profe-
sională continuă, abordând tematici diferite și 
implicând o serie de profesioniști din arhitec-
tură și domenii conexe. Cu toate acestea, unii 
membri ai filialei au considerat că dacă pe ei 
nu îi interesează anumite aspecte ale profesiei 
și construirii, filiala nu ar trebui să le ofere celor 
interesați, care au participat constant în număr 
mare. Sibiu-Vâlcea, Timișul și Transilvania au 
fost de asemenea extrem de ofertante față de 
stagiari prin conferințe de stagiu, programe 
sau alte instrumente. La filiala Transilvania s-au 
organizat nu mai puțin de 32 de conferințe de 
stagiu, deschise generos și pentru stagiarii din 
alte filiale. 

 — Consultarea membrilor cu chestionare sau alte 
mijloace a existat la unele filiale, iar la altele nu. 
Dacă unele filiale au transmis doar chestionare-
le oferite de Ordin, altele au recurs la instru-
mente proprii de comunicare și colectare a opi-
niilor. Filiala Hunedoara consideră că a consulta 
membrii prin chestionare este „birocrație” și, 
prin urmare, nu a realizat astfel de consultări. 

 — Înregistrarea proiectelor de către filiale și 
emiterea dovezilor de luare în evidență este o 
activitate pentru care Ordinul nu reușește să 
adopte o procedură unitară. Mai multe filiale 
cu număr mai mic de membri au recurs, nu fără 
opoziție din partea celor afectați, la verificări 

ale proiectelor pentru a fi înregistrate. Cu toate 
acestea, cazurile disciplinare generate de prac-
tici neconforme sau de complezență nu sunt 
numeroase, în unele filiale lipsind în totalitate. 
Filialele Nord-Vest, Nord-Est și Transilvania 
au adoptat acțiuni intense de combatere a 
semnăturii de complezență. Cu toate acestea, 
fenomenul este încă departe de a fi eradicat 
sau diminuat substanțial.  

 — Activitatea de formare profesională este uneori 
comună pentru membri și stagiari. Este cazul 
Olteniei, de exemplu. De prea multe ori însă, 
activitățile de acest gen se limitează la prezen-
tările pe care le oferă furnizori de materiale și 
sisteme pentru construcții, care au puternic 
caracter comercial. Excepțiile, menționate deja, 
sunt însă remarcabile. Există poziții extreme în-
tre filiale referitoare la dezvoltarea profesională 
continuă (menționăm că, această denumire 
este cea oficială în Uniunea Europeană): de la 
poziția de respingere a programelor de dezvol-
tare continuă, „aceasta se realizează individual 
în fiecare zi”, până la poziția filialei Transilvania 
care consideră că obligativitatea acestora este 
modalitatea de a face ca membrii să participe 
la activitățile Ordinului. Reamintim că Regula-
mentul-cadru de organizare a filialelor teritori-
ale ale OAR prevede, la articolul 10, Obligațiile 
membrilor, la litera a) să participe la programe-
le de formare profesională organizate de Ordin 
împreună cu filialele sau cu un grup de filiale. 
Aceasta înseamnă că obligația fiind prevăzută, 
filialele trebuie să o urmărească. 

 — Evenimentele profesionale, culturale sau mixte, 
grupate în programe, manifestări de tip festi-
val, anuală, bienală, zile sau întâlniri dedicate, 
sunt în general considerate de filiale ca fiind 
forme concentrate, vizibile și diverse, dorite 
și organizate. Formatul și calitatea acestora, 

Înregistrarea proiectelor 
de către filiale și emite-
rea dovezilor de luare în 
evidență este o activitate 
pentru care Ordinul nu 
reușește să adopte o 
procedură unitară.
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precum și participarea membrilor sau orienta-
rea către publicul general diferă foarte mult. 
S-au remarcat în mod deosebit filialele: Ba-
cău-Neamț, care a dezvoltat în ani programul 
Moldova Reper, coagulând mai multe filiale din 
zonă și având colaborări internaționale. Iașiul a 
dezvoltat programele Mustul de la Iași și RAM, 
activatoare într-o zonă care, în trecut, nu a ex-
celat în activitate. Aici, lista celor care au oferit 
membrilor și comunităților programe diverse, 
este lungă. Filialele Brașov-Harghita-Covasna, 
Oltenia, Mureș, Nord-Vest, Sibiu-Vâlcea, Timiș, 
Transilvania și mai ales București, au produs, 
dezvoltat și oferit evenimente și programe de-
osebite. Menționăm bienalele timișorene, a_ta 
(anuala timișoreană de arhitectură) și BETA 
(bienala timișoreană de arhitectură), Zilele 
Centrului Cultural Uzina de apă, de la Suceava, 
sau BATRA de la Cluj. 

 — Fenomenele de colaborare regională și interna-
țională s-au intensificat. Acestora li s-au adău-
gat și colaborarea transfrontalieră, cu Bulgaria 
de la București, cu Moldova și Ucraina de la 
Nord-Est, Iași și Bacău-Neamț, cu Ucraina de 
la Nord-Vest și cu Ungaria și Serbia de la Bihor 
și Timiș. Manifestările BATRA, BETA, Mustul de 
la Iași și cele organizate de filialele Mureș cu 
Sibiu-Vâlcea și Brașov-Harghita-Covasna s-au 
consolidat ca evenimente regionale, cu o bază 
mai largă de selecție și cu posibilitatea de a 
compara calitatea arhitecturii și fenomenele 
specifice din arii mai extinse. Sigur, Anuala 
de arhitectură de la București, consacrată ca 
eveniment semnificativ pentru capitală și-a 
menținut și consolidat poziția construită în 
anii anteriori, dar a încercat metode inovante 
de deschidere către public. Fenomenul Street 
Delivery, început la București și extins în mai 
multe orașe din țară, a continuat cu cola-
borarea și implicarea filialelor Ordinului. La 

Cluj-Napoca s-au derulat patru ediții de Someș 
Delivery, o variantă derivată din Street Delivery, 
pentru a apropia publicul și instituțiile de apă și 
a conduce la reamenajarea malurilor acesteia. 

 — Concursurile de arhitectură sunt o prioritate 
strategică a Ordinului. Contribuțiile filialelor la 
generarea și organizarea concursurilor au fost 
foarte diferite. Bineînțeles, reușita organizării 
unui concurs nu depinde numai de Ordin. Filia-
la București, spre exemplu, a început discuțiile 
pentru un pachet de 40 de concursuri pentru 
spații publice din capitală și un concurs special 
de regenerare urbană a zonei fostei Hale Mata-
che, demolate abuziv în cadrul unui cunos-
cut proiect de infrastructură. Niciunul nu s-a 
concretizat. În cadrul filialei Timiș s-au discutat 
mai multe concursuri, încă neconcretizate. 
Filiala Sibiu-Vâlcea lucrează în colaborare cu 
Ordinul pentru unul dintre cele mai importante 
concursuri din perioada următoare, Teatrul și 
Centrul de Convenții din Sibiu. De asemenea, 
filialele Mureș și Brașov-Harghita-Covasna con-
tinuă pregătirile pentru concursuri în zonele lor. 
Campioana absolută a mandatului la generarea 
și derularea de concursuri este filiala Transil-
vania. Detaliile sunt date în capitolul dedicat 
acestora.  

 — Comunicarea cu membrii a fost invocată 
frecvent în Consiliul național ca fiind una dintre 
problemele care trebuie ameliorate. Filialele 
au raportat însă că au mijloace de comunicare 
eficiente cu proprii membri. Totuși, multe pro-
grame organizate de filiale nu s-au bucurat de 
prezența numeroasă a membrilor, deși aceștia 
au obligația prin regulament să participe la 
evenimentele organizate de filiale și la confe-
rințele teritoriale. 
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 — Aparițiile în media, televiziune, radio, presă 
locală au fost raportate diferit, de la activități 
intense până la absență totală. Au excelat Tran-
silvania și bineînțeles Bucureștiul. Acestea au 
avut și conferințe de presă sau comunicate de 
presă regulate sau pe diferite teme apărute. 

 — Relația cu administrațiile publice sunt consi-
derate ca fiind extrem de importante. Filialele 
au desemnat în general membri în comisiile de 
specialitate județene și de la municipii și uneori 
și orașe. Câteva filiale au realizat mai multe 
consultări cu membrii pe teme de dezvoltare, 
au participat la realizarea regulamentelor de 
publicitate urbană, de parcare sau au oferit 
opinii pentru PUG-uri. Aceste relații au fost rea-
lizate atât în colaborare cu administrațiile și au 
fost susținute de arhitecții șefi, dar și ca pro-
test și luări de poziție față de situații proble-
matice, necontrolate de administrații. Probabil 
cea mai importantă contribuție în acest sens 
este Raportul pentru București, realizat în două 
ediții, un instrument de apreciere critică a stării 
orașului. Tot la București au avut loc discuții cu 
candidații la Primăria Municipiului București, 
înainte de alegeri, iar al Brașov, Transilvania și 
Timișoara au avut loc mai multe dezbateri în 
cadrul filialelor sau deschise publicului. La Cluj 
acestea sunt regulate și complet deschise. 

 — Parteneriatele cu diferite organizații denotă 
inserția unor filiale în problemele comunităților 
locale. Filialele au raportat multe asemenea 
parteneriate. Unul dintre cele mai vizibile este 
cel de la Baia Mare, filiala Nord-Vest, între OAR 
și UAP, Uniunea Artiștilor Plastici. Mai multe 
filiale cultivă relații de parteneriat cu UAR. 

În segmentul de aprecieri calitative am adresat 
filialelor mai multe întrebări pentru aprecierea și 
ierarhizarea rezultatelor. Unele dintre acestea au 

răspuns și extragem câteva dintre cele mai semni-
ficative comentarii primite. 

Calitatea producției de arhitectură a fost chestio-
nată la nivelul filialelor. Acestea au avut răspunsuri 
de două categorii: una prin care se menține sau 
chiar scade calitatea generală și alta prin apreci-
erea lucrărilor de vârf, prezentate în expozițiile cu 
premii, care sunt în creștere mai peste tot.

 — Calitatea arhitecturii este în scădere 
(București)

 — Calitatea este mediocră (Hunedoara)
 — Calitatea e slabă, deși există proiecte bune, 

premiate (Nord-Est)
 — Avem o creștere moderată a calității, se vede în 

anuală (Oltenia)
 — Calitate scăzută (Iași)
 — Arhitecții ies mai mult în alte județe și iau 

premii (Nord-Vest)

Cea mai mare realizare a filialei din timpul manda-
tului a fost considerată de filialele care au răspuns 
fie prin proiectele culturale și evenimentele asoci-
ate, fie prin parteneriate sau realizări de materiale 
relevante pentru oraș.

 — Informatizarea (Argeș)
 — Zilele Culturii Urbane Uzina de Apă Suceava 

(Nord-Est)
 — Consultanță profesională pentru investiții  

majore (Oltenia)
 — Parteneriate cu UAP, UAR, liceul de artă 

(Argeș)
 — Raportul pentru București (București)
 — Casa Arhitectului (București)
 — București. Un ghid de arhitectură adnotat 

(București)
 — Relația cu administrația locală (Iași)
 — Parteneriatele cu instituțiile din oraș (Nord-

Vest)
 — Concursurile de arhitectură realizate 

(Transilvania)
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 — Relația cu studenții Facultății de Arhitectură și 
Urbanism de la Cluj (Transilvania)

 — Cursurile pentru stagiari (Transilvania)

Cea mai mare nerealizare a filialei a fost apreciată 
diferit de filiale și s-a referit fie la absența sediului 
propriu, la unele, fie la nereușita în combaterea 
semnăturii de complezență sau la neparticipa-
rea membrilor la evenimentele și programele 
realizate de filială. Aici trebuie să menționăm că 
participarea membrilor la evenimente filialei este 
obligatorie pentru membri conform prevederii 
articolului 10 litera a). Este necesar ca filialele, prin 
regulamentele proprii și procedurile pe care le vor 
dezvolta, să aplice această prevedere. 

 — Nerezolvarea semnăturii de complezență 
(Nord-Est)

 — Participarea scăzută a membrilor la activitățile 
filialei (Nord-Est)

 — Câteva proiecte publice nereușite realizate în 
(Oltenia)

 — Lipsa sediului propriu (Argeș)
 — Imposibilitatea dialogului cu Primăria 

Municipiului București (București)
 — Niciun concurs generat în București (București)
 — Nefinalizarea sediului (Dobrogea)
 — Lipsa sediului propriu (Iași)
 — Participare redusă a membrilor (Iași)
 — Lipsa de participare a membrilor (Nord-Vest)
 — Lipsa obligativității de participare la activitățile 

filialei (Transilvania) 

Cele mai importante schimbări din cadrul filialei 
din acest mandat au fost menționate ca fiind creș-
terea și întinerirea prin membri noi, informatizarea 
prin aplicarea instrumentelor digitale și relații mai 
bune cu anumite administrații. 

 — Implementarea SIOAR (Nord-Est)
 — Sedii noi în Suceava și Botoșani (Nord-Est)
 — Tehnologizarea filialei (Oltenia)
 — Expunerea publică crescută (Oltenia)

 — Implicarea în creștere a tinerilor (Argeș)
 — Dialog cu membrii (București)
 — Efectul accidentului de la Colectiv (București)
 — Schimbarea relației cu administrația după ple-

carea primarului Radu Mazăre de la Constanța 
(Dobrogea)

 — Creșterea numărului de membri și a personalu-
lui angajat la filială (Iași)

 — Informatizarea (Transilvania)

Recomandări pentru mandatul următor au fost 
oferite, în general, în sensul continuării reformelor 
începute, nevoia de participare a tinerilor, reali-
zarea unui program DPC puternic, promovarea și 
utilizarea noilor platforme SIC și SIOAR. 

 — Activarea tinerilor (Argeș)
 — Întinerirea filialei (Nord-Vest)
 — Revenirea la măsurile de avizare pentru înca-

drarea în specificul local (Nord-Vest)
 — Implicarea tinerilor (Oltenia)
 — Continuarea evoluțiilor pozitive (Argeș)
 — Continuarea informatizării (București)
 — Continuarea realizării DPC ( București)
 — Pregătirea personalului angajat (București)
 — Responsabilizarea Consiliului teritorial 

(București)
 — Continuarea evoluției pozitive (Iași)
 — Bune relații cu administrațiile (Iași)
 — Continuarea și respectarea planului propus 

(Nord-Vest)
 — Participarea obligatorie a membrilor la eveni-

mentele Ordinului (Transilvania)

Cele mai importante 
schimbări din cadrul filialei 
din acest mandat au fost 
menționate ca fiind crește-
rea și întinerirea prin mem-
bri noi, informatizarea prin 
aplicarea instrumentelor 
digitale și relații mai bune 
cu anumite administrații. 
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3.2
Concluzii

Din toate aceste rapoarte se pot desprinde 
concluzii care, preluate și interpretate corect, 
pot avea, în ansamblu, un rol favorabil în evoluția 
Ordinului. Experiența comunicată, încă prea puțin, 
din filiale, este fundamentală. 

 — Activitățile reușite se bazează pe creativitatea 
și eforturile deosebite a câtorva membri din 
unele filiale. Există însă filiale care nu au în 
echipele lor de conducere astfel de membri 
și ceea ce se întâmplă acolo dă senzația de 
inconsistent și nesatisfăcător.

 — Miza filialelor a fost pe activități constructi-
ve, de promovare a arhitecturii bune, dublate 
de activități combative și opoziție față de 
arhitectura proastă sau proiectele distructive. 
Din păcate, unele filiale nu s-au remarcat nici la 
promovare și calitate și nici la măsuri de opozi-
ție eficiente, când a fost cazul. 

 — Multe filiale și-au adus contribuții prin impli-
carea în problemele locale, prin dezbateri, 
colaborări sau participări în foruri consultative. 
Aceste activități ar trebui mult mai bine cunos-
cute de membri pentru că ar trebui, dacă sunt 
competent derulate, să crească încrederea 
membrilor în propria organizație.

 — Organizația este neomogenă și asimetrică. Pe 
mai multe planuri avem performanțe care se 
desfășoară, de la absența totală, la rezultate 
foarte bune. 

 — Dificultățile relațiilor cu administrațiile au 
marcat mai multe filiale, situațiile generate de 
politica locală obligându-le la poziții inconfor-
tabile. E nevoie de foarte multă diplomație și 
competențe pentru a face față presiunilor și 
conflictelor din astfel de locuri. 

 — Lipsa de simetrie a informațiilor, închiderea 
multor filiale în ele însele și necomunicarea cu 
Ordinul și celelalte filiale este un balast evident 
al organizației. 

Acest mandat, dacă este privit lucid, poate duce 
la un progres dorit și necesar. Pentru aceasta este 
foarte important ca cei care au păreri diferite de 
hotărârile luate prin majoritate să le abandoneze 
și să accepte participarea la voința comună. Opo-
ziția la schimbare, până în pânzele albe și prin izo-
lare și chiar subminare uneori, agresivă și radicală, 
ține Ordinul pe loc. Mai există acel segment de 
participanți la posturile din structurile organizației 
care vizează avantaje personale, cu predilecție și 
un anumit confort propriu, acest comportament 
fiind de asemenea nefast.

Încheiem capitolul într-o notă pozitivă, sesizând 
eforturile și energiile celor care s-au dedicat orga-
nizației și care au făcut sacrificii personale și nu au 
fost totdeauna răsplătiți nici măcar de colegii lor 
pentru aceste eforturi. Capitalul cel mai valoros 
al Ordinului sunt proprii membri, dacă lucrează 
coerent, împreună.

Capitalul cel mai valoros 
al Ordinului sunt proprii 
membri, dacă lucrează 
coerent, împreună.
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STRATEGII ȘI ACȚIUNI

44.1
Procesul de transformare 
organizatorică

Inițiativă și context

De la înființarea Ordinului și până la momentul 
anului 2014 a trecut o perioadă de construcţie a 
organizației în care s-au format organic procese 
de lucru, regulamente, cutume, valori și raporturi 
interumane într-o manieră dinamică, normală pen-
tru un început în care lucrurile abia se așezau.

Studiul Arhitect în România (coord. Dan Chi-
ribucă și Șerban Ţigănaș, Ed. Eikon, Cluj Napoca, 
2010), analiza situației economice a Ordinului  
(Alexandru Găvozdea, 2014) prezentată în cadrul 
Conferinței naționale 2014, studiile sectoriale 
elaborate de Architects Council of Europe (ACE) 
pe piața serviciilor de arhitectură în ţările UE și 
studiul Piaţa de servicii profesionale a agenţilor 
economici cu profil de arhitectură 2007-2012�  
(IMAS, 2012) întăreau imaginea unei perioade cu 
mult elan, dar și cu multă confuzie (privind rolul și 
modul de funcţionare a Ordinului) și generatoare 
de redundanțe, mai ales prin multiplicarea cu 22 
(în perspectivă cu 41) a unor foruri, comisii, poziţii 
de conducere, responsabilități și procese de lucru. 
Toate acestea într-o perioadă care, din punct de 
vedere economic, nu a fost stabilă și în care cadrul 
de exercitare a profesiei a fost supus multor 
presiuni, iar cerinţele faţă de Ordin din partea atât 

a arhitectelor și arhitecţilor, a membrilor în gene-
ral, dar și a societăţii civile au crescut și ele.  

Mai mult, eficienţa administrativă a Ordinului, 
măsurată ca număr de membri versus număr de 
organizaţii teritoriale și ore muncă contractate de 
acestea, era redusă prin lipsa unor proceduri de 
lucru omogene și standardizate, ineficiența orga-
nizării și colectării datelor, ineficiența comunicării 
între filiale, între angajații Ordinului și între Ordin 
și membri, dar și de capacitatea de reacție limita-
tă la problemele de interes public. La acestea se 
adaugă probleme de adaptare la mediul digital, 
care ridicau probleme de securitate a datelor în 
general și a datelor cu caracter personal în mod 
special, situaţie ce a devenit acută odată cu intro-
ducerea GDPR la nivel UE în 2018. 

Dincolo de acest vast câmp de probleme, una 
era stringentă și practică, necesitând o soluţie 
rapidă. Tabloul naţional al arhitecţilor din Româ-
nia, principala obligaţie a Ordinului, de facto nu 
exista decât atunci când era publicat odată pe an 
în MOF. Inexistenţa unei baze de date la zi, acce-
sibilă în timp real, care să ofere oricărui client de 
servicii de arhitectură opţiunea de a verifica dacă 
un arhitect are dreptul să se numească arhitect, 
arhitect cu drept de semnătură etc, era o situaţie 
de moment foarte gravă. De aici a plecat idea 
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elaborării unei baze de date comune și ulterior 
a standardizării proceselor de lucru în filiale și 
Ordin. 

Mandatul 2010–2014 venise deja cu câteva pro-
iecte al căror sens a fost eliminarea unora din 
problemele mai sus menționate și consolidarea 
Ordinului. Dintre ele: 

 — procesul de branding cu platforma de brand și 
definirea identităţii Vizuale – 2013;

 — Sistemul Informatic al Ordinului Arhitecţilor din 
România – 2014;

 — conceptul pentru Sistemul de informații asupra 
costurilor (SIC), cu modulul Platformei comune 
de precalcul (PCPC) - 2014;

 — redefinirea codului deontologic prin simplifica-
re și adaptare la coduri similare europene 2011;

 — amendarea Regulamentului de organizare 
și funcţionare 2011 – necesită în continuare 
revizuire;

 — redefinirea misiunilor arhitectului -  2012;
 — decizia de a publica regulat studiul de piaţă și 

studiul privind absorbţia pe piaţă a absolven-
ţilor, pentru o cunoaștere dinamică a pieţei și 
profesiei - 2012;

 — constatarea formală în Consiliul naţional a 
necesităţii eficientizării modului de lucru și 
funcţionare la nivel de Organizaţie - 2013;

 — propuneri complete privind amendarea legii 
184/2001 elaborate în colaborare cu consultan-
ţă juridică externă - 2014;

 — redefinirea organigramei și structurarea ei pe 
compartimente – 2011.

Intenţia Colegiului a fost de a integra mai bine 
proiectele demarate într-un efort de reformă 
fundamentală a Ordinului. Ca atare, eficienţa or-
ganizaţiei a fost identificată de către Colegiul di-
rector ca obiectiv cheie al mandatului 2014-2018. 
Consolidarea organizaţiei urma să fie măsurată în 
trei domenii cheie:

 — transparenţa, nu doar transparenţa decizio-
nală ci și capacitatea organizaţiei de a genera 
transparenţă pe o piaţă a serviciilor relativ 
convulsivă;

 — eficienţa ei, exprimată ca impact public (inclu-
siv la nivel legislativ) al acţiunilor, ca mod de 
rezolvare a activităţii curente, ca satisfacţie a 
membrilor cu modul de rezolvare a chestiunilor 
operative; 

 — durabilitatea, în sensul atractivității organizați-
ei pentru membri și a valorii ei în ochii opiniei 
publice.

Se impunea astfel în primul rând o privire 
retrospectivă și analitică, cuplată cu un proces 
de consultare și dezbatere moderat profesionist 
prin care s-au urmărit 5 puncte cheie. Cele cinci 
puncte enunţate iniţial, au fost atinse parţial sau 
în totalitate, respectiv necesită în continuare 
reanalizare, modificare și decizie de implementa-
re din partea forurilor de conducere mandatate 
2018–2022.
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Deziderat Rezultat

Radiografie a organizaţiei așa cum funcţionează 
ea, cu evidenţierea redundanţelor și deficienţelor

Sunt definite toate procesele de lucru din Ordin, 
identificând și recalibrându-se aproximativ 50 
procese.
Există o evidență a resurselor umane, a timpilor și 
încărcărilor necesare derulării unor sarcini, respec-
tiv ducerii la îndeplinire a unui mandat.

Fidelizarea membrilor raportat la misiunile și 
valorile Ordinului și o comunicare mai bună la nivel 
naţional

Site, pagina Facebook și newsletter, precum și 
îmbunătăţirile din SIOAR sunt pozitive, așa cum 
este și creșterea resurselor alocate pe domeniul 
comunicare în Casa Mincu.

Structură centrală eficientă în exploatarea 
potenţialului resurselor umane și materiale și în 
comunicarea cu terţii

Evaluarea personalului a fost realizată prin in-
terviuri individuale cu refacerea fișelor de post 
și renegocierea remuneraţiilor (15 fișe de post la 
nivel naţional și 3 la nivel de filială)
Până la momentul anului 2015 practic aproape că 
nu s-au făcut angajări, iar atractivitatea posturilor 
scoase la concurs era redusă. 
Nivelul de responsabilizare a crescut. 
Evaluarea personalul angajat nu mai este doar o 
formalitate. 
Interacţiunea între departamentele Ordinului este 
precizată și în fluxul de documente precis stabilit.
Modulul de self service a fost introdus în SIOAR 
împreună cu plata online.

Propuneri de reorganizare teritorială, diferenţiat 
pe competenţe și ţinând cont de proiectul unei 
Românii pe regiuni

Au fost identificate diferite scenarii posibile de 
reorganizare, unele ce presupun schimbări legis-
lative, altele ce pot fi realizate prin schimbări de 
regulament. Acestea rămân în continuare la dispo-
ziţia Ordinului și pot fundamenta decizii ce se vor 
impune cu siguranţă în acest sens. 

Stabilirea responsabilităţilor, modurilor de colabo-
rare, remuneraţiei, voluntariatului, luării de decizii 
interne etc (pentru a evita situaţia din 2012 în 
care lista de proiecte strategice a Ordinului nu a 
fost prezentată CD, sau modul de contractare a 
consultanţilor externi – când direct, când cu cereri 
de oferte etc

Au fost introduse contracte de mandat pentru cei  
aleși în funcţii sau foruri de conducere.
S-a definit mai bine modul de acordare de finan-
ţări, de selecţie a unor contractanţi, și procedurile, 
metodologiile aferente. 
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Pentru a putea obţine aceste cinci puncte, a fost 
stabilită o temă de lucru privind auditul com-
plex al organizaţiei și procesul de consultare și 
dezbatere în vederea adoptării unui set de măsuri, 
de la modificări de regulament, la modificări de 
organigramă și fișe de post până la definirea și 
standardizarea procedurilor de lucru și grilei de 
remuneraţii. O parte esenţială a procesului era 
și evaluarea angajaţilor Casei Mincu și întărirea 
echipei, atragerea de oameni noi cu iniţiativă și 
autonomie de lucru. Conferinţa extraordinară din 
octombrie 2017 a respins însă modificările propu-
se în regulamente. Ca urmare, au fost implemen-
tate exclusiv măsurile ce nu necesitau schimbări 
de acest gen.

Aprecieri

Elaborarea SIOAR a funcționat ca preambul la ini-
țiativa de eficientizare, care a oferit pentru prima 
oară, și datorită faptului că din 2013 Casa Mincu 
facilita acest lucru, posibilitatea și motivul pentru 
ca tot personalul angajat cu funcţii de conducere 

în Ordin să se întâlnească la București pentru a 
discuta problemele, tema, modul de funcţionare 
a SIOAR și implicit a Ordinului. Sistematizarea 
prin informatizare a fost interpretată ca „centrali-
zare” de unii secretari și secretare executive, și a 
prefaţat rezistenţa ulterioară la orice demers care 
ducea la o responsabilizare mai mare a personalu-
lui angajat în funcţii de conducere.

Este important în continuare să găsim forme 
noi de comunicare și dezbatere, mai intensive, 
pentru a ajunge la soluţii comune și pentru a ră-
mâne consecvenţi în aplicarea lor. Este important 
să găsim formule prin care toţi angajaţii Ordinului, 
central ori în filiale, să se simtă ca parte a unei 
echipe cu obiective comune, să înveţe unii de la 
alţii și să comunice. În acest sens întâlnirile bianu-
ale la Casa Mincu trebuie continuate și dublate de 
sesiuni de formare profesională și team building 
pentru angajaţii organizaţiei. De resursa uma-
nă angajată depinde dacă și cum putem atinge 
interesele profesiei și ale arhitecturii în România, 
prin organizaţia pe care o avem la dispoziţie ca 
arhitecţi, arhitecte, urbaniști și arhitecţi de interior. 

�https://oar.archi/despre-oar/publicatii-si-documente-oar

https://oar.archi/despre-oar/publicatii-si-documente-oar
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OAR a participat la realizarea studiilor sectoriale 
privind profesia de arhitect în Europa (edițiile din 
2016 și 2018), studii inițiate și realizate de această 
organizație europeană a arhitecților în colaborare 
cu toate organizațiile membre. 

Cu puține excepții, reprezentanții desemnați 
ai OAR au participat la toate adunările generale, 
conferințele și seminariile profesionale organiza-
te de ACE, precum și la activitatea grupurilor de 
lucru constituite.

OAR și ACE s-au informat reciproc în legătură 
cu inițiativele legislative ale Comisiei Europene 
privind profesiile reglementate, formulând propu-
neri referitoare la:

 — Amendarea Directivei privind performanța 
energetică a clădirilor (EBPD);

 — Elaborarea unei directive de consolidare a 
Directivei 2006/123/CE privind serviciile pe 
piața internă;

 — Emiterea unei directive privind realizarea unui 
test de proporționalitate anterior adoptării de 
noi reglementări ale profesiei.

Reprezentanții OAR în grupurile de lucru ACE au 
fost:

 — arh. Șerban Țigănaș (Filiala Transilvania, 
Președinte OAR) – șeful delegației OAR la 

reuniunile Adunării Generale ACE;
 — arh. Doina Butică (Filiala București) – Vicepre-

ședinte-Trezorier OAR, membru al Comitetului 
financiar;

 — arh. Ștefan Bortnowski (Filiala București) – 
membru al Grupurilor de lucru Experiență  
profesională și Dezvoltare profesională conti-
nuă (2015-2016);

 — arh. Eugen Pănescu (Filiala Transilvania) – 
membru al Comitetului executiv și coordonator 
al Grupului de lucru Mediul, arhitectura durabilă 
și probleme urbane (2015-2019);

 — arh. Zeno Bogdănescu (Filiala București) – 
membru în Grupul coordonatorilor pentru recu-
noașterea calificărilor profesionale  (Subgrupul 
arhitecți) pe lângă Comisia Europeană.

4.2 Viața internațională a profesiei 

4.2.1 Consiliul arhitecților din Europa (ACE-CAE)
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UIA și OAR au avut o colaborare permanentă și 
eficientă. Reprezentanții desemnați ai OAR au 
participat la activitățile comisiilor și grupurilor de 
lucru UIA, astfel:  

 — Arh. Șerban Țigănaș (Filiala Transilvania, Preșe-
dinte OAR) -  șeful delegației OAR la reuniunile 
Adunării Generale UIA, membru al Consiliului 
UIA, al Comisiei Concursuri internaționale 
(2014-2017) și Secretar General UIA (2017-
2020); În cadrul activității Comisiei Concur-
suri internaționale, a contribuit la revizuirea 
Ghidului UIA pentru concursuri, având la bază 
Reglementările UNESCO pentru concursurile 
internaționale de arhitectură și urbanism și, în 
prezent, coordonează Secretariatul General 
UIA în calitate de Secretar General;

 — Arh. Vlad Gaivoronschi (Filiala Timiș) – membru 
al Comisiei Exercitarea profesiei, unul dintre 
coautorii „Acordului UIA privind Standardele 
Internaționale de Profesionalism Recomanda-
te în Practica Arhitecturală”, prin realizarea, 
împreună cu fostul președinte al UIA, Albert 
Dubler, a ghidului aspirațional „Value of Archi-
tecture Enhancing the Quality of Life”, adoptat 
cu ocazia Congresului UIA de la Seul (2017);

 — Arh. Mina Sava (Filiala București) – membră a 
grupului de lucru Arhitectura și copiii, în cadrul 
căruia  a contribuit la elaborarea Chartei UIA 
pentru educația privind mediul construit și a 
supravegheat organizarea, de către OAR, a se-
lecției naționale a proiectelor care au participat 
la Concursul internațional UIA „Globurile de 
aur”, dedicat educației de arhitectură.

Arh. Șerban Țigănaș, Președinte OAR, a participat, 
de asemenea, la reuniunile Președinților Regiunii II 
UIA (din care face parte organizația noastră), la 2 
ediții ale Conferinței Balcanice, la ședințele Consi-
liului UIA, precum și la reuniunile Biroului UIA.
 
OAR a participat la Congresul UIA de la Durban, 
Africa de Sud (august 2014), precum și la Con-
gresul UIA de la Seul, Coreea de Sud (septembrie 
2017), la ambele având și pavilioane expoziționa-
le, intitulate „Urban Food Stories” și, respectiv, 
„Topophilia”, proiectate și realizate de 2 echipe de 
arhitecți selectate printr-un concurs organizat de 
OAR la nivel național.

Ambele congrese au fost urmate de reuniunile 
Adunării Generale UIA, la care OAR a participat cu 
o delegație și a prezentat candidatura Președinte-
lui Șerban Țigănaș la  pozițiile de membru al Con-
siliului UIA (2014) și Secretar General UIA (2017).

Viața internațională a profesiei 4.2.2 Uniunea internațională a arhitecților (UIA)
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Este un premiu lansat în 1988 și oferit, odată la doi 
ani, de Comisia Europeană și Fundaţia Mies van 
der Rohe din Barcelona. Principalul său scop este 
recunoașterea și aprecierea excelenţei în domeniul 
arhitecturii, atrăgând atenţia asupra importantei 
contribuţii a profesioniștilor europeni la dezvol-
tarea noilor concepte și tehnologii arhitecturale 
și fiind o modalitate prin care atât cetăţenii, cât 
și instituţiile publice pot înţelege mai bine rolul 
cultural al arhitecturii în construirea orașelor și a 
comunităţilor.

OAR a participat cu propuneri de proiecte la 
edițiile din  2015 și 2017 ale premiului. În 2015 și 
în 2017, 2 proiecte românești s-au clasat pe lista 
scurtă a celor 40 de proiecte semifinaliste 
(proiectul Urban Spaces Dogarilor Apartment 
Bulding Bucharest al firmei ADNBA – Filiala 
București - și proiectul Take a(l)titude al firmei 
Studio Archaeus ltd. – Filiala Timiș), iar în 2017, 
OAR s-a implicat în organizarea expoziției iti-
nerante a celor 355 de proiecte nominalizate la 
ediția premiului din acel an, care a avut loc la Bu-
curești, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, în perioada 
aprilie-mai 2017.

Viața internațională a profesiei 4.2.3 Premiul european pentru arhitectură 
contemporană Mies van der Rohe
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OAR PE DOMENII

55.1
Domeniul profesie și sistemul de informații asupra 
costurilor pentru proiectarea de arhitectură

arh. Rudolf Graf

Raportare cantitativă

1. Activitatea grupurilor de lucru

• alegeri – decembrie 2014
Strategia pe domeniul Profesie și SIC  a fost 
prezentată în ședinţa Consiliului național din 29 
septembrie 2014 și s-a bazat pe studiile de piaţă 
elaborate de OAR la nivel naţional (Piaţa servicii-
lor de arhitectură în România 2007-2012,  IMAS�)  
și seria „Sector Study” 2012 și 2014 elaborate de 
ACE la nivel European�. 

Strategia aprobată de Consiliul național conţi-
ne trei domenii majore: 

 — Competitivitate comercială;
 — Practică profesională;
 — Reglementarea profesiei – aceasta este în 

sarcina GL Legislaţie căruia i-au fost transmi-
se toate documentele redactate în perioada 
2010-2014, propunerile de modificare a Legii 
184/2001 și justificările aferente).

Un instrument de lucru pentru atingerea unei 
îmbunătăţiri a competitivităţii comerciale și a 
creșterii calităţii mediului în care se practică pro-
fesia îl constitue Sistemului de informații asupra 
costurilor pentru proiectarea de arhitectură SIC 

(PCPC). Acesta a fost deja demarat în 2013 la ni-
vel conceptual și prezentat în Conferinţa naţională 
din 2014.  

Elaborarea SIC (PCPC) este o obligație a OAR 
potrivit Legii 184/2001. Continuarea dezvoltării 
acestui instrument a fost una din prioritățile de 
mandat cărora Consiliul național le-a alocat resur-
sele financiare necesare prin bugetul aprobat. 
SIC constă din trei elemente principale:

 — PCPC (Platforma Comună de Pre-Calcul);
 — Contractul cadru de proiectare recomandat 

de OAR;
 — Misiunile Arhitectului. 

Conform mandatului obţinut în Consiliul național, 
activitatea grupului de lucru (GL) s-a concentrat 
pe definirea în continuare a cerinţelor și obiecti-
velor care să facă din SIC un pachet de livrabile 
pentru arhitecţi și clienţii de servicii de arhitectură 
din România deopotrivă. 

Ședinţe GL pe parcusul anului 2014 s-au con-
centrat pe actualizarea și validarea conceptului 
SIC, în jurul ideii că onorariul bazat pe timp reflec-
tă un efort dedicat misiunilor arhitectului, măsu-
rabil în timp indiferent de misiune și că raportarea 
onorariilor la oră/misiune este în avantajul profesi-
ei și al clientului, oferind transparenţă în negociere 
și un indicator direct privind efortul necesar din 
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partea arhitectului. 
Un al doilea obiectiv al activității GL a fost defi-

nirea unor proiecte care să contribuie la domeniile 
enunțate în strategie și care să se concretizeze în 
livrabile. 

• Ianuarie–decembrie 2015 
Au avut loc un număr de 6 ședințe ale GL pe par-
cursul anului 2015, iar participarea este consem-
nată în PV urile și listele de prezență. Întâlnirile au 
avut loc la data de 30 ianuarie 2015, 8 februarie 
2015, 2 martie 2015, 27 martie 2015, 15 mai 2015, 
10 iulie 2015.

În ianuarie 2015 a fost stabilită procedura 
colectării datelor pentru încărcarea platformei co-
mune de precalcul. Pentru colectarea datelor s-a 
realizat un chestionar elaborat în cadrul GL. 

Chestionarul a fost testat exhaustiv de către 
GL în mod repetat iar pe baza acestuia IMAS - 
Marketing și Sondaje S.A., împreună cu membri ai 
GL, a instruit operatorii de teren care au aplicat 
chestionarul unui număr de 460 de arhitecţi pe un 
eșantion de firme și BIA (cod CAEN 7111), extras 
prin încrucișarea criteriului judeţului de reședinţă 
cu cifra de afaceri. Din fiecare judeţ au fost extrași 
aleator 12 agenţi economici, iar pentru București 
50. 

În data de 19 octombrie 2015 au fost consta-
tată o rată de răspuns nesatisfăcătoare, datorată 
și faptului că în organigrama Ordinului la nivel 
național nu existau responsabilităţi privind mana-
gementul de proiect și nici experiența lucrului pro 
activ cu membrii din teritoriu. 

• ianuarie–decembrie 2016
Pe parcursul anului 2016 a fost definitivată colec-
tarea de date prin chestionare și a fost pregăti-
tă etapa 2, acoperită de contractul de prestări 
servicii încheiat pe 8 februarie 2016 cu IMAS. 
Încărcarea acestora fiind încheiată în data de 28 
august 2016 și validată în cursul lunii septembrie 

ca principiu, dar cu revenire asupra modului de 
calcul a coeficienților pe misiuni, astfel încât să 
nu fie sensibili la valori extreme. În 31 octombrie a 
fost testată platforma de software, iar modificările 
solicitate au fost transmise IMAS pe 25 noiembrie 
din partea OAR. Pe 12 decembrie 2016 s-a efectu-
at raportul anual SIC, iar pe 13 decembrie a avut 
loc o teleconferință.

• ianuarie 2017–mai 2018
Pentru PCPC, în 2017 a fost definitivat modelul 
de interpretare a datelor, au fost realizate o serie 
de teste online, și versiunea în limba engleză a 
platformei. Pentru locuințe individuale, colective și 
semi colective, programe pentru care colectarea 
de date a fost suficientă au fost organizate sesiuni 
de testare pe 8 iunie–16 iulie2017 prin completarea 
unui chestionar online la care au răspuns 43 de 
arhitecți și arhitecte. Completarea platformei cu 
modele statistice avansate pentru construcții noi, 
prin completarea unui chestionar online (minim 
40 de arhitecți pentru fiecare funcțiune) și prelu-
crarea datelor colectate - etapa I – se desfășoară 
între 26 mai și 05 iunie 2018 (birouri, administra-
ție, turism) Etapa a II a este programată pentru 
perioada 1 octombrie și 15 noiembrie 2018 (social, 
învățământ și sănătate). 

2. Raportare detaliată pe responsabilități

Au avut loc următoarele activități în afara grupu-
rilor de lucru coordonate, constând în ședințe de 
lucru conexe proiectelor grupurilor de lucru cu 
contractanți externi și prezentări ale proiectelor 
grupurilor de lucru în fața altor foruri ale OAR: 

• Comunicare 
 — Două ședințe ale GL Comunicare cu participa-

rea vicepreședintelui - Profesie și sistemul de 
informare asupra costurilor pentru proiectarea 
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de arhitectură, cu scopul realizării platformei 
de prezentare WEB a Ordinului;

 — Ședință cu responsabilii din Casa Mincu, 2 iulie 
2014, referitor la incapacitatea de a implemen-
ta identitatea vizuală la nivel de organizație. 

• Casa Mincu 
 — Ședință cu echipa de coordonare a imple-

mentării unui mod de lucru mai eficient și a 
metodelor de realizare a copiilor de siguranță a 
datelor prelucrate de personalul Casei Mincu.

• SIOAR 
 — Ședință cu secretarii executivi privind SIOAR la 

Casa Mincu;
 — Două ședințe GL președinți la Casa Mincu cu 

prezentarea demersurilor pentru realizarea SIC 
si SIOAR;

 — Continuarea dezvoltării SIOAR v2.0, cu funcți-
uni noi axate pe trei direcții: plata online, self 
service pentru cereri, identitate vizuală și UX 
optimizat. 

• Procesul de transformare organizatorică:
 — Intervievarea consultanților selectați pentru 

întocmirea temei procesului de transformare, 
selecție consultantului ca membru în grupul de 
lucru eficientizare;

 — Ședință cu consultantul selectat pentru efici-
entizare în pregătirea startului procesului de 
construire a temei și cu grupul de lucru 
eficientizare;

 — Ședințe Skype cu echipa de proiect (ședințe 
jour fixe săptămânale pe întreaga durată a 
proiectului).

• Recrutare poziție secretar general: 
 — Participare în comisia de interviu pentru cei 

patru candidaţi finaliști. 

• Centru teritorial de competență pilot
 — Prezentare model transformare OAR;
 — Prezentare SIC.

3. Chestionare și consultări lansate către membri

Conceptul SIC pleacă de la directiva UE prin care 
se elimină onorariile minime, sau de referință, 
stabilite arbitrar de o organizație cu poziție de 
monopol asupra unei piețe de servicii. Ca urmare 
a acestui fapt, în elaborarea SIC s-a plecat de la 
premisa necesității de a evalua obiectiv, nu va-
loarea financiară a unor misiuni de arhitectură, ci 
cuantumul de timp, deci efortului efectiv necesar 
realizării lor pentru anumite programe, în condi-
țiile de practică profesională din piață dar nu de-
pendent de condițiile economice ale pieței. Acest 
lucru înseamnă că rezultatul demersului nu este 
influențat de o piață în care arhitectura se remu-
nerează foarte prost, așa cum ne-o arată studiul 
de fundamentare. Metodologia de lucru aplicată 
colectării datelor, interpretării lor matematice și 
modelării lor, garantează obiectivitatea și imposi-
bilitatea de manipulare. Pentru a colecta datele în 
teren s-a procedat astfel:

 — Colectarea de date direct in teren prin intervie-
vare individuala (460 de firme si BIA), prelu-
crarea lor și încărcarea în PCPC - cf. Contractu-
lui 2337/16 decembrie 2014;

 — Organizarea sesiunilor de testare, suplimentar 
față de testarea în GL, a funcționării PCPC care 
cuprinde construcții noi de locuințe individu-
ale, semi colective si colective s-a făcut între 
8 iunie și 16 iulie 2017, prin completarea unui 
chestionar online de către 43 de arhitecți;

 — Solicitare către filiale de a transmite nominali-
zări și câștigătorii anualelor sau bienalelor de 
arhitectură sau altor concursuri organizate cu 
suportul OAR. În perioada 9-18 mai 2017, au 
fost de acord să contribuie la extinderea bazei 
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de date, prin răspunsurile la chestionar, 147 de 
arhitecți și arhitecte care au confirmat telefo-
nic. S-au înregistrat 7 refuzuri de a participa la 
completarea chestionarului;

 — Completarea platformei cu modele statistice 
avansate pentru construcții noi se va face prin 
completarea unui chestionar online (minim 40 
de arhitecți pentru fiecare funcțiune) și pre-
lucrarea datelor colectate - etapa I, 26 mai–5 
iunie (birouri, administrație, turism), etapa a 
II-a, 10-15 noiembrie 2018 (social, învățământ, 
sănătate), cf. Contractului 646/2.04.2018.

Raportare calitativă

1. Cum calificați dezvoltarea pe domeniul coor-
donat?

Pe domeniul coordonat este necesară existența 
unui referent specializat. Ca pe toate domeniile 
în care Ordinul derulează proiecte cu terți, este 
nevoie de competență managerială în gestionarea 
contractelor . Până la finalul anului 2015 aceste 
lucruri nu au fost tratate corespunzător, o mare 
parte din activitate fiind presupusă a fi voluntară, 
iar în interiorul echipei Mincu neexistând un mana-
gement eficient și, mai ales, o cultură de lucru în 
echipă pozitivă. Au lipsit multă vreme instrumente 
elementare de lucru ca: servere, un management 
al datelor etc. Situația s-a îmbunătățit simțitor 
după 2015  pe partea de management contracte 
și pe asistenta oferită din partea personalului din 
Casa Mincu, totuși este nevoie de sprijin 
suplimentar. 

În continuare nu avem o imagine a profesiei 
adaptată la ceea ce se petrece în lume. Continu-
ăm să vedem munca arhitectului ca pe o muncă 
individuală, prinsă între Stat și Client, sufocată de 
birocrația românească. Așa și este din păcate în 

mare măsură, dar o transformare a poziționării în 
piața construcțiilor, în relația Stat / Client / Soci-
etate civilă nu poate să existe dacă continuăm să 
profesăm pentru o distribuție de roluri învechi-
tă, pe care școala de arhitectură din România o 
cultivă încă neabătut. Rolurile trebuie schimbate, 
relațiile au nevoie de resetare iar caracterul pro-
fesiei necesită la rândul lui în continuare trans-
formare și adaptare. Prin trecerea de la misiunile 
limitate existente înainte de 2012 la o plajă mai 
largă și diferențiată de misiuni, prin trecerea de la 
ofertarea pe mp la cea pe oră deci prin creșterea 
gradului de detaliere și granulație a serviciilor pe 
care le putem realiza și a modului de remunerare/
respectiv de evaluare a resurselor necesare pre-
stării acestor servicii/misiuni, încercăm să ducem 
profesie către o reziliență mai mare la schimbări 
dincolo de controlul nostru ca societate. În urma 
studiului de piață realizat de IMAS în 2013 pe 
agenții economici cu cod CAEN 7111 a rezultat și 
recomandarea unei mai mari inițiative în internați-
onalizarea produsului de arhitectură autohton prin 
export de servicii de arhitectură. Inclusiv lansarea 
SIC și în limba engleză este un prim pas în această 
direcție, serviciile arhitecților români putând fi ast-
fel înțelese și promovate pe o piață mult mai mare 
decât cea națională. 

2. Care considerați că sunt cele mai importante 
realizări pe domeniul coordonat?

Cel mai important proiect coordonat a fost SIC 
Sistemul de Informații asupra Costurilor, în mod 
special component PCPC Platforma comună de 
precalcul, care a fost lansată online în 7 mai 2018  
și accesată de 1344 utilizatori unici la data de 18 
mai 2018. 

Continuarea studiilor de piață în partea de 
fundamentare a SIC este de asemenea relevantă 
și ne va da în timp o dinamică a pieţei și exerci-
tării profesiei din punct de vedere al dimensiunii 
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economice. 
În perioada de testare a CTC – proiect pilot 

OAR 2017, SIC a fost prezentat în cadrul confe-
rințelor organizate. Capacitatea de diseminare a 
informației prin CTC a fost foarte bună, arătând și 
interesul pentru acest produs. 

3. Care considerați că sunt cele mai importante 
nereușite pe domeniul coordonat?

Pe domeniul practică profesională, așa cum a fost 
enunţat în strategia pe domeniu în 2014, aveam ca 
obiective principale:

 — creșterea calității practicii profesionale; 
 — evidențierea relevanței profesiei pentru intere-

sul public;
 — pregătirea profesiei pentru un rol al arhitectului 

și o practică profesională  în schimbare.
Nu am reușit realizarea unor proiecte cu livrabile 
aferente așa cum ni le-am propus în GL  și le-am 
prezentat ca proiecte de inițiativă în CN, din mo-
tive ce țin, în primul rând, de resursele umane și 
bugetul de care am dispus.

Ca parte componentă suplimentară a SIC, nu 
am reușit dezvoltarea unui modul de calcul al 
costurilor orare pentru un birou de arhitectură și 
dezvoltarea unei aplicaţii croite pe misiunile ar-
hitectului și destinate contorizării orelor aferente 
misiunilor derulate în cadrul unui proiect și nu am 
definitivat procesul de consultare și avizare cu 
Ministerul Dezvoltării și Ministerul Culturii, proces 
inițiat însă.

4. Care considerați că sunt cele mai relevante 
schimbări prin care ați trecut pe domeniul coor-
donat?
La un nivel amplu principala provocare este faptul 
că în România arhitectul este în continuare prins 
între o birocrație generată de o legislație anacro-
nică și nevoia de a supraviețui economic pe o pia-
ță denaturată și imatură, în care serviciile sale nu 

sunt înțelese iar cererea de misiuni de arhitectură 
este subdezvoltată cantitativ și calitativ. 

La nivel de lucru, digitalizarea organizației a 
fost principala provocare împreună cu nevoia de a 
găsi o metodologie credibilă de informare asupra 
costurilor în arhitectură, care să nu încalce legea 
concurenței și să permită arhitecților să își evalue-
ze munca într-o manieră ușor de comunicat către 
client, iar clientului să înțeleagă efortul care stă în 
spatele misiunilor contractate de către arhitect. 

Coagularea SIC în jurul misiunilor, prin plat-
forma comună de precalcul și contractul cadru, 
ambele bazate pe misiunile arhitectului, oferă 
un sistem coerent de ofertare și contractare a 
serviciilor de arhitectură și contribuie la obiecti-
vele strategice anunţate la început de mandat pe 
domeniul competitivității (minimizarea riscurilor 
pentru birouri tinere, creșterea înţelegerii pieţei 
serviciilor de arhitectură, creșterea competitivi-
tăţii). Trecerea de la ofertarea bazată pe metru 
pătrat la ofertarea bazată pe volum de timp 
necesar per misiune în cadrul unui proiect este 
o provocare majoră în continuare, procesul fiind 
abia la început, dar este esenţială pentru a pregăti 
profesia pentru o plajă mai largă de misiuni și o 
piaţă tot mai solicitantă. 

5. Ce recomandări aveți pentru mandatul 
următor?

Completarea platformei comune de precalcul 
din SIC cu modele statistice avansate pentru 
construcții noi. Includerea cunoașterii misiunilor 
arhitectului, contractului cadru, codului deontolo-
gic, a regulamentului de organizare și funcționare 
a OAR, a drepturilor și obligațiilor membrilor OAR, 
în materialele prezentate în conferințele de stagiu 
și evaluate în cadrul interviului pentru acorda-
rea dreptului de semnătură.  Diseminarea SIC în 
administrațiile publice, prin filiale sau direct prin 
colaborare cu administrația centrală. 
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Dezvoltarea unor aplicații/instrumente online 
pentru: 

 — Contorizare ore aferente misiunilor derulate în 
cadrul unui contract (conform Misiunile Arhi-
tectului);

 — Evaluare cost oră/misiuni pentru birou de arhi-
tectură, bazat pe costuri directe și indirecte și 
legislația în vigoare.

Ambele sprijină arhitecții să utilizeze mai bine SIC 
și să își crească nivelul de competitivitate și cali-
tatea ofertării. În aceeași măsură sunt importante 
pentru a sprijini birouri tinere și a le menține în o 
zonă de competitivitate comercială și profesio-
nală. 

Întărirea relevanței profesiei pentru intere-
sul public, prin poziționarea ei ca fiind esențială 
pentru obiective de interes public major, cum sunt 
incluziunea socială, sănătatea, eficienta energetică 
și diminuarea consumului de resurse. 

Pe durata de mandat au fost inițiate și dezvol-
tate proiecte cu impact asupra vieții profesionale 
și structurii organizației. Cele mai importante sunt 
SIC, SIOAR și procesul de transformare a OAR.

SIOAR

Ordinul livrează o serie de servicii, de complexități 
diferite către membri și societate, respectiv are 
ambiția de a le livra. O mare parte dintre aces-
tea sunt bazate pe proceduri de lucru, replicate 
în toate filialele organizației mai mult sau mai 
puțin unitar. Plecând de la obligația de a gestiona 
tabloul național al arhitecților din România (TNA) 
până la procesarea de documente, necesitatea 
de a standardiza munca făcută a fost o provocare 
la care se putea răspunde doar prin digitalizare. 
Structura Ordinului, constituit din peste 22, iar în 
perspectivă până la 42 de filiale, cu statut juridic 

propriu, face imposibil acest lucru prin metode 
similare unei companii de dimensiuni similare.

Ordinul a dezvoltat caietul de sarcini și platfor-
ma SIOAR în colaborare cu filialele pentru a răs-
punde nevoilor acestora în mod direct și a permite 
procesare digitală, arhivarea automată, proceduri 
de self service și rapoarte privind profesia în 
România, în timp real și cu standarde de protecție 
a datelor. 

Până la momentul încărcării bazelor de date 
ale filialelor în sistem, acestea foloseau sisteme 
proprii de gestiune a TNA și a datelor cu caracter 
personal, fără a garanta siguranța acestor date 
și fără ca la nivel național să existe o evidență la 
zi a TNA. Procedurile de lucru variau, iar acce-
sul membrilor la serviciile filialei putea fi foarte 
diferite între ele. SIOAR a permis o omogenizare 
rezonabilă, și ne dă o imagine la zi asupra TNA.  

În data de 4 iunie 2018 a fost lansată versiunea 
2.0 a SIOAR, după o perioadă de dezvoltare con-
sistentă care a vizat în principal: 

 — Introducerea plăților online;
 — Introducerea unor proceduri tip self service; 
 — Adaptarea la identitatea vizuală a OAR.

La ora actuală un număr de 8000 membri din nu-
mărul total au accesat SIOAR, iar 4519 membri au 
obținut cel puțin o dovadă de luare în evidență din 
un total de aproximativ 7000 membri cu drept 
de semnătură. Începând cu 28 mai 2015 au fost 
emise 143.903 dovezi de luare în evidență a unor 
proiecte de arhitectură. Pentru a asigura suport 
pentru filiale și membri, fișa responsabilului IT a 
fost modificată corespunzător. În medie acesta 
prelucrează în jur de 15 solicitări de suport pe zi. 
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�20141203 strategie profesie GL (https://oar.archi/download/

public/20141201_strategie_profesie_gl_pdf_1528984094.pdf) și 

20141028 prof sic (https://oar.archi/download/public/20141028_gl_

prof_sic_pdf_1528984056.pdf)

�https://www.oar.archi/despre-oar/publicatii-si-documente-oar

�https://www.oar.archi/despre-oar/studii-si-documente-europene-

si-internationale

�https://www.oar.archi/despre-oar/publicatii-si-documente-oar

��20150930 PV GL profesie si sic (https://oar.archi/download/

public/20150930_pv_gl_profesie_si_sic_pdf_1528984169.pdf) 

��20151019 raport progres sic pcpc (https://oar.archi/download/

public/20151019_raport_progres_sic_pcpc_pdf_1528984211.pdf) 

��20140702PV GL ID VIZ implementare (https://oar.archi/

download/public/20140702pv_gl_id_viz_implementare_

pdf_1528983862.pdf)

��20151019 raport progres SIC PCPC (https://oar.archi/download/

public/20151019_raport_progres_sic_pcpc_pdf_1528984211.pdf)

��Initiere eficientizare ordin (https://oar.archi/download/public/

initiere_eficientizare_ordin_pdf_1528984325.pdf) 

��http://mail.imas-inc.com:8080/arhitecti/index.php/survey/index/

sid/186347/newtest/Y/lang/en 

��20160229 centralizator proiecte GL profesie SIC (https://oar.archi/

download/public/20160229_centralizator_proiecte_gl_profesie_

sic_pdf_1528984285.pdf)

��20150930 propunere corelare stagiu (https://oar.archi/download/

public/20150930_lista_activitati_suplimentare_pdf_1528984128.

pdf)
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5.2 Domeniul comunicare și imagine

arh. Ștefan Ghenciulescu

Raportare cantitativă

Raportare detaliată pe responsabilități

• Creare și dezvoltare website oar.archi 
În 2014, OAR avea două site-uri, o situație ce crea 
multă confuzie; ambele aveau o structură învechi-
tă și o activitate destul de redusă. Soluția aleasă 
a fost nu comasarea și adaptarea, ci construirea 
unui site complet nou, o platformă de comunicare 
cu arhitecții, cu clienții și societatea, după modelul 
organizațiilor de profil europene. 

Chiar și așa,  a trebuit să dezvoltăm puternic 
versiunea inițială. De la un proiect gândit pe cca. 
1,5 – 2 ani, website-ul a ajuns practic un program 
permanent. 

Astfel, secțiunea dedicată Concursurilor a 
ajuns practic „un website în website”, conținând 
atât informații de interes imediat, cât și o bază de 
date de dimensiuni foarte mari (o arhivă a tuturor 
concursurilor desfășurate de OAR în perioada 
recentă, cu documentația aferentă).

La cererea expresă a multor membri, au fost 
create două secțiuni:

 — Conversații: un forum deschis arhitecților, în 
care ei își pot exprima opiniile cu privire la  

acțiunile Ordinului, la starea profesiei și pot 
oferi sugestii sau pot adresa întrebări care 
vor fi direcționate către personalul OAR din 
departamentele specifice. Practic, prin această 
secțiune, site-ul face trecerea la comunica-
rea bidirecțională, în două sensuri și în timp 
real (nu doar dinspre OAR către membri, ci și 
invers); 

 — Legislație (sub-secțiune în cadrul secțiunii 
Exercitarea Profesiei): acte normative aplicabi-
le în România și în Uniunea Europeană, disponi-
bile pentru filtrare în funcție de aria de interes.

Activitatea de comunicare prin intermediul websi-
te-ului a fost organizată în două direcții, cores-
punzând unor tipuri diferite de public:

 — Membrii OAR (noutăți în rubrica Știri și opinii/
Actualitate; detalii cu privire la practică în 
rubrica Exercitarea profesiei; informații relevan-
te cu privire la cadrul legislativ și normativ în 
rubrica Legislație; apeluri pentru proiecte în 
rubrica Proiecte culturale; anunțuri privind lan-
sarea de concursuri în rubrica omonimă); 

 — Beneficiari ai serviciilor de arhitectură – clienți, 
administrație, societate civilă (informații cu 
privire la relația client-arhitect în rubrica Am 
nevoie de un arhitect; detalii privind finanțările 
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oferite pentru Proiecte culturale și editoriale); 
În proporții diferite, secțiunile Știri și opinii/Actua-
litate și Bună practică se adresează atât arhitecți-
lor cât și beneficiarilor.

Activitatea pe website-ul oar.archi poate fi 
reprezentată în cifre astfel :  

 — Popularea site-ului cu conținut relevant (apro-
ximativ 10 articole săptămânal în rubrica Știri și 
opinii/Actualitate); 

 — Crearea secțiunii Conversații (peste 300 mem-
bri înscriși pe site);  

 — Crearea secțiunii Legislație (peste 70 de intrări 
de acte legislative);  

 — Model site-uri filiale – în lucru; 
 — Varianta în engleză a site-ului – în lucru;
 — Medie vizitatori unici/lună în creștere constan-

tă:  17.322 în luna februarie 2018 (12.830 în 2017, 
față de o medie de 3042 vizitatori unici/ lună 
în 2015 și 6301 vizitatori/lună în 2016, la 6 luni 
după lansarea site-ului). 

• Reconstruire și transmitere newsletter OAR 
Newsletter-ul OAR cuprinde informații relevante 
despre profesie (cu accent pe domeniile: profesie, 
legislație, concursuri, evenimente culturale, știri in-
ternaționale) și este transmis abonaților periodic. 

Acesta are în momentul actual peste 450 de 
abonați (față de 88 de abonați în decembrie 2015 
și 165 de abonați în decembrie 2016). Newslet-
ter-ul a fost relansat în luna noiembrie 2017, iar 
subiectele cu cea mai mare vizibilitate în această 
perioadă au fost concursurile organizate de OAR, 
ghidurile de arhitectură pentru mediul rural și acti-
vitatea Centrului Teritorial de Competență.  

• Administrare și creare conținut conturi social 
media 

 — Facebook
Ordinul Arhitecților din România deține 2 pa-
gini de Facebook proprii - Ordinul Arhitecților 
din România (@OARNațional) și OAR Concur-

suri (@oar.concursuri), pe care le administrează 
intern. 

Performanța acestor două pagini a crescut 
în manieră organică (fără postări plătite) în 
timpul mandatului actual datorită unei strategii 
de comunicare axate pe crearea de conținut 
relevant profesiei și pe management-ul comu-
nității online. 

Pagina de Facebook Ordinul Arhitecților din 
România (@OARNațional) are în prezent peste 
6000 de aprecieri (dublu față de jumătatea 
anului 2015), cu o medie săptămânală a impac-
tului postărilor de 5000 persoane. În octom-
brie 2015, pagina avea 3063 de aprecieri, în de-
cembrie 2016 ajunsese la 4405 de aprecieri, iar 
în octombrie 2017 ajunsese la 5501. Din punct 
de vedere al planului editorial pentru această 
pagină, ne-am propus aproximativ 3 postări/
zi, cu un mix între subiectele cu un conținut 
informativ esențial breslei și cele „de atmosfe-
ră”, precum campania #Acum la #CasaMincu/ 
#HappeningNow, care are un caracter mai 
informal și surprinde evenimente punctuale 
ce au loc în sediul OAR, urmărind să apropie 
Ordinul de membri și public. Ne-am angajat, de 
asemenea, să răspundem întrebărilor relevante 
primite de la membri pe acest canal. 

Pagina de Facebook OAR Concursuri (@oar.
concursuri) numără în prezent peste 4300 de 
aprecieri și se distinge printr-o intensificare a 
activității (postări, evenimente) pe pagină și a 
interacțiunii cu publicul începând cu perioada 
2015-2016. Media săptămânală a impactului 
postărilor este de aproximativ 1300 persoane. 
Contul are ca scop promovarea concursurilor 
de soluții și menținerea legăturii cu partici-
panții prin furnizarea de informații în timp 
real (jurizare, publicare documente relevante, 
anunțarea câștigătorilor etc.).  
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 — Alte conturi social media – YouTube, Instagram, 
LinkedIn

Ordinul Arhitecților din România deține 
conturi de YouTube, Instagram, LinkedIn, care 
sunt utilizate pentru acțiuni specifice (încărca-
re filmări, fotografii evenimente și recrutare). 
Cu toate acestea, este necesară colaborarea fi-
lialelor pentru crearea de conținut mai relevant 
și pentru a putea crește numărul postărilor pe 
aceste platforme.    

• Gestionarea relațiilor cu membrii
Aceasta reprezintă principala problemă a de-
partamentului comunicare din acest mandat. 
Bazându-ne pe datele de mai jos, putem afirma 
că au fost făcute progrese considerabile în raport 
cu mandatele anterioare. Însă, în mod clar, ele nu 
au fost de ajuns (vezi în acest sens, secțiunea 2 
a acestui raport pentru domeniul comunicare și 
imagine). 

În ceea ce privește obligațiile legale și regula-
mentare, acestea au fost respectate cu strictețe. 
Toate propunerile OAR au fost incluse în secțiunea 
Transparență decizională și comunicate ca atare 
către membri, aceștia fiind invitați pe toate cana-
lele media să participe la consultarea publică. 

Pe lângă activitatea oficială de consultare 
publică a membrilor, OAR a inițiat și o serie de 
acțiuni menite să îmbunătățească maniera de co-
municare între entități. Printre acestea se numără:

 — Întâlniri cu membrii
Acestea s-au compus, la rândul lor, din di-

aloguri publice și întâlniri informale. Din prima 
categorie fac parte: o întâlnire cu un grup 
ad-hoc de colegi privind reforma necesară a 
OAR.  După discuția din 23 noiembrie 2015, 
s-a elaborat un document privind subiectele 
de cel mai larg interes din punct de vedere al 
membrilor, care a stat la baza unui chestionar 
către membri (vezi mai jos);  inițierea Dialogu-

rilor OAR, a căror primă ediție s-a desfășurat în 
data de 5.10.2017 la sediul OAR – Casa Min-
cu – și a fost axată pe dezbateri referitoare la 
proiectul Dezvoltare Profesională Continuă și 
reforma OAR. La această întâlnire au participat 
aproximativ 40 de arhitecți, dar dezbaterea a 
fost în același timp transmisă în timp real pe 
Facebook, rata de urmărire ajungând la peste 
7000 de vizualizări.  

Întâlnirile informale au luat mai ales forma 
unor invitări la discuții a unor arhitecți sau 
grupuri de arhitecți la ședințele Colegiului 
director, și ale Comisiei de Acordare a dreptului 
de semnătură.

 — Chestionare
Un chestionar privind cerințele membrilor 

lansat de Ordinul Arhitecților București, ca ur-
mare a întâlnirilor cu grupuri de arhitecți după 
evenimentul ce a avut loc la clubul Colectiv. 
Rezultatele chestionarului completat de 545 
de arhitecți pot fi consultate pe pagina: https://
www.oar.archi/actualitate/chestionarul-ce-vor- 
arhitectii.

Un chestionar referitor la accesul în profe-
sie, gestionat de departamentul Comunicare ca 
serviciu suport pentru GL Stagiu, cu rezultate 
aici: https://www.oar.archi/actualitate/accesul-in- 
profesie-o-analiza-a-situatiei-actuale.

De asemenea, OAR a lansat în urma Con-
ferinței Naționale Extraordinare din octombrie 
2017 chestionarul  „Ce (NU) vor arhitecții?”, 
disponibil spre completare în perioada 30 
ianuarie - 12 februarie 2018. Acesta a funcționat 
ca un chestionar generic cu referire la proce-
sul de transformare OAR  dar și la cerințele 
membrilor, cuprinzând și întrebări deschise 
care permiteau observații privitoare la dome-
niul comunicării realizate de OAR. Au fost deci 
răspunsuri tip vot (https://www.oar.archi/ 
actualitate/chestionarul-ce-nu-vor-arhitectii- 

5.2
O

A
R

 p
e d

o
m

enii

https://www.oar.archi/actualitate/chestionarul-ce-vor-arhitectii
https://www.oar.archi/actualitate/chestionarul-ce-vor-arhitectii
https://www.oar.archi/actualitate/chestionarul-ce-vor-arhitectii
https://www.oar.archi/actualitate/accesul-in-profesie-o-analiza-a-situatiei-actuale
https://www.oar.archi/actualitate/accesul-in-profesie-o-analiza-a-situatiei-actuale
https://www.oar.archi/actualitate/chestionarul-ce-nu-vor-arhitectii-rezultate-brute
https://www.oar.archi/actualitate/chestionarul-ce-nu-vor-arhitectii-rezultate-brute


85

rezultate-brute), dar și propuneri (https://www.oar.
archi/actualitate/chestionarul-ce-nu-vor- 
arhitectii-rezultate-centralizate). Acestea au fost 
ulterior sistematizate, sintetizate pe categorii 
și s-a început comunicarea răspunsurilor pe 
categorii: 
— https://www.oar.archi/actualitate/ 
raspunsuri-la-chestionarul-ce-nu-vor-arhitectii- 
categoria-concursuri
— https://www.oar.archi/actualitate/ 
raspunsuri-la-chestionarul-ce-nu-vor-arhitectii- 
categoria-acordarea-dreptului-de-semnatura- 
educatie-formare-profesionala-stagiu  

Chestionarul (la care au răspuns 796 de 
membri) a generat mai mult decât un șir de 
păreri punctuale despre anumite probleme, și 
anume un tablou, desigur incomplet și indica-
tiv, despre opiniile și viziunile arhitecților legate 
de organizație. 

Comentariile primite offline sau online la 
diferite postări sau e-mail uri au fost monito-
rizate (propuneri trimise pe e-mail sau prin 
mesageria Facebook) iar propunerile integrate 
în strategia de comunicare, unde a fost cazul.

În perioada februarie – martie 2018 am 
inițiat o consultare cu membrii sub formă de 
cercetare calitativă (prin metoda focus grup). 
Însă, din cauza unei rate scăzute de participare, 
rezultatele obținute nu sunt relevante pentru a 
fi prezentate  public.  

 — Comunicarea membrilor prin intermediul filiale-
lor și comunicarea cu filialele

Comunicarea în sens invers, de la filiale că-
tre Colegiul director, a funcționat pentru unele 
filiale foarte bine, pentru multe însă, extrem 
de prost. În ciuda unor invitații repetate, atât 
către membrii Consiliului național, cât și către 
secretarii filialelor, am primit foarte puține 
informații legate de doleanțele membrilor, sau 
despre evenimente și probleme locale. În unele 

cazuri, inclusiv mesajele conducerii nu au ajuns 
la membri. 

Aceste disfuncții trebuie rezolvate la nivelul 
filialei, indiferent de motive. 

Trebuie menționat și un caz extrem (și 
sperăm că izolat), în care un secretar de filială 
a refuzat transmiterea unui mesaj, pentru că, 
personal nu era de acord cu conținutul aces-
tuia. 

• Organizarea comunicării și colaborarea 
inter-departamentală
Ca probabil niciun alt departament, Comunicarea 
are de a face cu toate celelalte, și în mod perma-
nent, devine interfața principală între aceștia și 
membri sau societate. Aceste colaborări variază 
de la cele curente (postarea de anunțuri și alte 
materiale) la participarea la definirea sau evoluția 
unor proiecte. Prin însăși natura lor, acestea sunt 
foarte greu, dacă nu imposibil, de cuantificat.  Din 
cele desfășurate în timpul acestui mandat, putem 
cita:

 — Comunicarea tuturor concursurilor (în colabo-
rare cu Departamentul Concursuri);

 — Colaborarea cu departamentul Proiecte Cultu-
rale, prin organizarea migrării către predarea 
în format electronic a acestora; modificarea 
metodologiei de predare în această direcție;

 — Gestionarea modificărilor grafice și de inter-
față generală la platformele SIOAR și SIC, în 
colaborare cu departamentele care se ocupă 
de profesie și de informatică;

 — Colaborările cu departamentul legislație și cu 
secretariatul general pentru secțiunea dedicată 
pe site;

 — Participarea intensă la conținutul, sintezele și 
comunicarea din cadrul procesului de transfor-
mare;

 — Colaborări punctuale, cum ar fi organizarea 
(împreună cu consilierul responsabil de comu-
nicări internaționale, cu departamentul financi-
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https://www.oar.archi/actualitate/raspunsuri-la-chestionarul-ce-nu-vor-arhitectii-categoria-acordarea-dreptului-de-semnatura-educatie-formare-profesionala-stagiu
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ar-contabil, cu secretarul OAR și cu mai multe 
filiale) a proiectului de consultanță și comuni-
care pentru programul „Doing Business 2018” 
al Băncii Mondiale. OAR a fost una din organi-
zațiile consultante, și a angrenat un număr de 
40 de arhitecți. Atât aceștia, cât și Ordinul au 
primit onorarii pentru această participare. 

• Relația cu presa 
Departamentul de comunicare a transmis în mod 
regulat comunicate de presă către jurnaliști și 
agenții de știri, promovând acțiunile Ordinului și 
activitatea cu impact asupra profesiei și a  
societății. 

În cazuri particulare, au fost convocate con-
ferințe de presă pentru anunțarea unora dintre 
aceste activități (de exemplu, pentru prezentarea 
publică a rezultatelor concursurilor de soluții 
organizate de OAR sau pentru a comunica în mod 
public concluziile Conferinței naționale extraordi-
nare din data de 28 octombrie 2017).   

De asemena, departamentul s-a implicat în 
organizarea și intermedierea de interviuri cu 
posturi de televiziune pe teme de interes public 
ce privesc arhitectura (legislație, patrimoniu con-
struit etc.), cum ar fi: http://adevarul.ro/cultura/arte/
protocol-colaborare-ministerul-culturii-ordinul- 
arhitectilor-romania-protejarea-patrimoniului- 
construit--video-1_57ac70fd5ab6550cb8aa9a08/index.
html.

A fost întărită relația cu presa profesională. 
Revistele și editurile de arhitectură participă cu 
standuri la evenimentele principale ale Ordinului și 
devin parteneri media ai acestuia. În plus, aceste 
organizații furnizează materiale editoriale și ilus-
trative pentru website-ul OAR. 

 
• Promovare proiectelor culturale și editoriale 
finanțate din Timbrul Arhitecturii 
OAR a promovat în mod activ proiectele cultura-

le și editoriale finanțate din Timbrul Arhitecturii, 
susținând inițiativele câștigătorilor. Secțiunea 
Proiecte culturale de pe site-ul oar.archi se dove-
dește a fi o arhivă în acest sens, iar pe canalele 
social media au fost incluse mențiuni la proiectele 
realizate, precum și preluări de pe paginile de 
Facebook create pentru promovarea lor. 

 — Evenimente proprii, parteneriate culturale și de 
comunicare 

OAR organizează evenimente profesionale 
și culturale, singur sau în colaborare. În unele 
cazuri, își asumă rolul de a sprijini și promo-
va evenimente organizate de alte entități, în 
schimbul promovării organizației, a arhitecturii, 
accesului liber sau cu tarif redus al membrilor 
etc. Pe lângă evenimente singulare există pro-
grame complexe și pe perioade îndelungate.

Vom prezenta aici o parte a acestor eveni-
mente și programe. O listă mai cuprinzătoare 
se poate consulta pe site sau la link-ul https://
www.facebook.com/pg/OARNational/events. 

Casa Mincu a fost gândită din start nu doar 
ca sediu de organizație, ci și drept loc pentru 
oraș, un spațiu cultural. Între 2014 și 2018, casa 
Mincu a găzduit, pe lângă ședințe, întâlnirile 
cu arhitecți, mai multe e expoziții (dintre care 
„Expoziția Itinerantă Villa Tugendhat”, „De la 
infundătură la intrare. Locuri ale Bucurestiului 
cotidian”, „Inverted House”, expozițiile anuale 
ale absolvenților secției de restaurare de la 
UNARTE), lansări de carte de arhitectură, con-
certe, alte conferințe și discuții.  

Datorat în mare parte existenței pe strada 
Pictor Arthur Verona a sediului OAR, dar și 
co-organizării de către Ordin chiar de la înce-
put, este Festivalul Street Delivery. Mult mai 
mult decât un festival stradal, Street Delivery 
este un eveniment cultural și de promovare a 
dezvoltării urbane coerente și echilibrate, și un 
excelent prilej de promovare al Casei Mincu și 
al OAR. Din 2017, Ordinul a început să se impli-

5.2
O

A
R

 p
e d

o
m

enii

https://adevarul.ro/cultura/arte/protocol-colaborare-ministerul-culturii-ordinul-arhitectilor-romania-protejarea-patrimoniului-construit--video-1_57ac70fd5ab6550cb8aa9a08/index.html
https://adevarul.ro/cultura/arte/protocol-colaborare-ministerul-culturii-ordinul-arhitectilor-romania-protejarea-patrimoniului-construit--video-1_57ac70fd5ab6550cb8aa9a08/index.html
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https://www.facebook.com/pg/OARNational/events
https://www.facebook.com/pg/OARNational/events
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ce mai puternic, pentru a-și afirma agenda dar 
și pentru se poziționa mai clar în spațiul public. 
În noua structură, există și un co-curator al 
evenimentului, numit de Ordin. Rezultatele s-au 
văzut încă de la prima ediție în noua formulă. 
Street Delivery și Ordinul au fost prezente în 4 
apariții TV, 1 ziar național, o revistă culturală și 
una de arhitectură, în 4 emisiuni de radio și 15 
articole on-line. 

Dintre evenimentele la care OAR a devenit 
partener permanent fac parte, printre altele, 
conferințele SHARE și Cities of Tomorrow (or-
ganizată de Camera de comerț Româno-Ger-
mană). 

Raportare calitativă

1. Cum calificați dezvoltarea pe domeniul  
coordonat?

Una din principalele probleme a constat în încăr-
carea excesivă a departamentului (cu un singur 
angajat). Diferitele persoane care au ocupat acest 
post au trebuit să gestioneze concomitent obiec-
tivele departamentului, o comunicare cvasi-per-
manentă și mult mai intensă decât înainte privind 
activitatea celorlalte departamente și comunica-
rea specială legată de procesul de transformare. 
Obiectivele proprii departamentului comunicare 
au trebuit, la un moment dat, să cedeze priorita-
tea celorlalte două categorii. 

De asemenea, în opinia mea, încărcarea acesta 
este principalul motiv pentru care s-au succedat 
trei persoane în cursul unui mandat (toate trei 
încheind colaborarea în mod extrem de amiabil). 

Cum organigrama nu permite angajarea de 
personal pe domeniu, probabil că soluția ar fi fost 
o intensificare a activității grupurilor de lucru. Tre-
buie spus că entuziasmul inițial a fost considerabil, 

trebuind astfel, conform regulamentului, două 
grupuri de lucru. În fapt a funcționat unul singur, 
compus din membri ai amândurora, iar implicarea 
a constat în principal din participarea la o serie 
de discuții și mai puțin în realizarea efectivă de 
activități. 

Consider că o parte mare de responsabilita-
te pentru această lipsă de angajare îmi revine 
personal. Trebuie însă să remarc și munca intensă 
și calificată a unor membri ai grupurilor de lucru 
Concursuri și Legislație. 

Ar mai trebui, de asemenea, menționată tre-
cerea neașteptată (și din motive complexe), de la 
susținerea masivă prin vot în conferința națio-
nală și diferite consilii naționale a unui program 
și a unei echipe, urmată de o contestare și chiar 
atacuri fără precedent în istoria Ordinului. Dincolo 
de subiectele în discuție și de ieșirea la iveală 
brusc și puternic a unor tensiuni a căror intensi-
tate nu o bănuiam. Pentru a preîntâmpina unele 
evoluții,  ar fi fost nevoie nu doar de o comunicare 
neutră și corectă, enumerând nevoi, propuneri, 
avantaje etc. ci de propriile campanii, de abordări 
de tipul unei lupte politice, cu adversar, „facțiuni” 
etc. precum și de inițierea și nu de așteptarea 
dialogului. Toate aceste lucruri s-au petrecut mult 
prea târziu, însă prevăd că vor face parte de acum 
înainte  din viața organizației. Ceea ce are de fapt 
și aspecte pozitive, în primul rând dezvoltarea 
implicării membrilor. 

2. Care considerați că sunt cele mai importante 
realizări pe domeniul coordonat?

 — Construirea sau reinventarea unor instrumente 
profesioniste de comunicare: site-ul cu secți-
unile sale complexe, dezvoltarea paginii (de 
fapt, paginilor) de Facebook, a newsletter-ului. 
Crearea site-ului a determinat și construirea 
sau editarea și sinteza unor resurse de conți-
nut, precum și arhivarea și punerea în valoare a 
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unor publicații, proiecte culturale etc. ale OAR. 
Suntem mândri, printre altele, de construirea 
interfeței cu clienții noștri potențiali (rubrica 
„Caut un arhitect” și care s-ar putea numi și 
„De ce un arhitect?”) sau de rubrici care se 
adresează și societății, dar în primul rând mem-
brilor, cum ar fi platforma de legislație;

 — Imagine mai completă și mai bună a Ordinului 
în cadrul societății;

 — Realizarea (târzie, ce-i drept) a chestionarelor 
și prelucrarea extensivă a rezultatelor extrase 
din cel realizat în 2018.

3. Care considerați că sunt cele mai importante 
nereușite pe domeniul coordonat?

 — Întârzierile produse în realizarea unora dintre 
obiectivele propuse pentru oar.archi (varianta 
în engleză, modelul pentru filiale, arhiva de 
proiecte culturale, în general îmbogățirea con-
ținutului), din cauza lipsei de resurse și a unei 
relații inițial foarte bune, apoi defectuoase cu 
dezvoltatorul web;

 — O comunicare bidirecțională eficientă cu mem-
brii. Dincolo de problemele de colaborare și 
lipsa de resurse, putem afirma retrospectiv că 
ar fi trebuit inițiate consultări cu un număr mai 
mare și mai divers de membri mai ales în cadrul 
procesului de transformare. Această comunica-
re prin discuții deschise ar fi trebuit să precea-
dă etapele importante ale procesului și ar fi 
trebuit reluate pentru fiecare etapă, explicând 
în același timp mai bine motivele, cerințele și 
punctele importante ale propunerilor;

 — O implicare mai intensă a celor două grupuri 
de lucru pe comunicare.

4. Ce recomandări aveți pentru mandatul 
următor?

 — Ducerea la bun sfârșit a obiectivelor legate de 
site (dintre care unele sunt realizate în propor-
ție de 90%) și realizarea de conținut pentru 
toate secțiunile. Site-ul are capacitatea de a 
deveni una dintre cele mai importante bibli-
oteci de cazuri de bună practică, informații 
legate de practică etc;

 — Dat fiind că problema resurselor umane va 
continua, este în mod evident nevoie de ca-
lificarea altor membri ai echipei casei Mincu 
pentru realizarea unor sarcini de comunicare 
în domeniul respectiv, precum și o strategie de 
activare a unui număr mic, dar cert de per-
soane calificate și implicate în grupul de lucru 
dedicat comunicării;

 — O mai bună coordonare cu filialele și colabo-
rarea în realizarea conținutului ce trebuie pro-
movat către membri, dar și transmiterea mai 
eficientă a doleanțelor membrilor către Ordin;

 — Construirea unui dialog permanent cu membrii, 
prin chestionare, întâlniri publice etc. și publi-
carea online și/sau în print a rezultatelor;

 — Găsirea unui mod de gestionare permanentă, 
cu ajutorul echipei Casei Mincu, a secțiunii 
„Conversații” și evitarea dependenței cvasi- 
totale de rețelele sociale.
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5.3 Domeniul legislație, regulamente și cod deontologic

arh. Ion Andriu

Raportare cantitativă

1. Activitatea grupurilor de lucru coordonate 

• alegeri–decembrie 2014 
În 29 septembrie 2014 Consiliul național a apro-
bat Regulamentul Grupurilor de Lucru, iar în 
15 decembrie 2014 s-au constituit Grupurile de 
Lucru pentru domeniul legislație, regulamente și 
cod deontologic, formate din câte 6 – 9 membri, 
respectiv:

 — G.L. Regulamente și Cod Deontologic
 — G.L. Legislație Generală
 — G.L. Legislație privind Profesia de Arhitect

G.L. Legislație Generală și Legislație privind 
Profesia de Arhitect
2015–2017
G.L. Legislație: în anii 2015-2017 activitatea s-a 
desfășurat prin sub-grupuri:

 — Grup de lucru L184/2001
 — Grup de lucru L50/1990
 — Grup de lucru Studiul de fezabilitate si conținut 

faze de proiectare
 — Grup de lucru Cod ATUC

Reprezentanții OAR ai acestui G.L. au lucrat 
în colaborare cu cele 8 organizații profesionale și 
patronale, membre ale Protocolului de colabora-
re din 23 iulie 2015, beneficiind și de consultanța 
unei firme de avocați specializați în domeniu.

Grupul de lucru a desfășurat în mod constant 
activitatea de formulare de amendamente și 
observații pentru îmbunătățirea cadrului legislativ 
din domeniul proiectării și al construcțiilor și cola-
borarea cu MDRAP și cu alte instituții publice de 
resort, împreună cu celelalte organizații profesio-
nale și patronale, membre ale Protocolului.
Livrabile: 

 — Propunere de modificare și completare a Legii 
184/2001, republicată – forma finală negociată 
cu factorii responsabili din cadrul MDRAP, dar 
nepreluată în forma finală a O.G. 12/2016;

 — Propunerea unei reconceptualizări a procesu-
lui de autorizare în scopul alinierii la practicile 
europene. Abordarea propunea un nou sistem, 
suplu, coerent, lipsit de birocrație, axat pe 
responsabilitate, calitate și control în construc-
ţii - material ce a stat la baza propunerilor 
OAR pentru elaborarea tezelor preliminare ale 
Codului ATUC;

 — Propunere de abordare a procesului de proiec-
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tare, detaliere faze și conținut Studiu de Feza-
bilitate – material ce a stat la baza intervenții-
lor în elaborarea H.G. 907/2016.

• ianuarie – alegeri 2018
G.L. Legislație: 2 sesiuni de lucru, după cum ur-
mează:

 — Sesiune de lucru din  27 martie 2018;
 — Sesiune de lucru din  17 aprilie 2018.

Livrabil: propunere actualizată de modificare și 
completare a Legii 184/2001, forma negociată cu 
MDRAP în decembrie 2015. 

G.L. Regulamente și Cod Deontologic
2015–2016
În perioada 2015–2016, G.L. Regulamente nu s-a 
întâlnit, nefiind încă finalizate analiza nevoilor 
de dezvoltare a organizației și recomandările de 
îmbunătățire a activității acesteia.

• ianuarie – decembrie 2017
G.L. Regulamente: 7 sesiuni de lucru, după cum 
urmează:

1. Elaborarea propunerii inițiale de modificare a 
regulamentelor

 — Sesiune de lucru din 10 februarie 2017;
 — Sesiune de lucru din 21-22 februarie 2017;
 — Sesiune de lucru din 14 martie 2017.

2. Analiza amendamentelor primite în perioada 
de transparență decizională (28 aprilie 2017 – 29 
mai 2017, termen extins până la 04 iunie 2017) și 
includerea acestora, respectiv formularea răspun-
surilor cu privire la acestea

 — Sesiune de lucru din 06-07 iunie 2017. 
În această etapă s-au primit un număr total de 
424 amendamente și observații, din care: 

 — 327 de propuneri și observații cu privire 
la ROF;

 — 95 propuneri și observații cu privire la Regula-
mentul-Cadru al Filialelor;

 — 2 amendamente cu privire la organigrama 

propusă;
 — alte 26 de observații care au vizat alte aspecte.

3. Elaborarea unui nou model de reprezentare 
în CN cf. deciziei CN din 26 iunie 2017

 — Sesiune de lucru din 11 iulie 2017.
Livrabile: multiple variante de propuneri de modi-
ficare a Regulamentului de organizare și funcțio-
nare a OAR și a Regulamentului-cadru al filialelor 
OAR.
Propunerile elaborate de Grupul de Lucru au fost 
avizate de Consiliul național și supuse aprobării în 
Conferinţa națională din 28 octombrie 2017, însă 
nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a 
fi adoptate.

• ianuarie – alegeri 2018
G.L. Regulamente: 4 sesiuni de lucru, după cum 
urmează:

1. Elaborarea propunerii de modificare a regu-
lamentelor

 — Sesiune de lucru din  20-21.02.2018
2. Analiza amendamentelor primite în peri-

oada de transparență decizională (01.03.2018 
– 19.05.2018 și includerea acestora, respectiv 
formularea răspunsurilor cu privire la acestea)

 — Sesiune de lucru din 22-23.05.2018
 — 205 amendamente cu privire la ROF;
 — 33 de amendamente cu privire la Regula-

mentul -cadru al Filialelor.
Livrabil: propunere actualizată de modificare.
Persoane care au avut o contribuție substanțială: 
arh. Michaela Gafar, arh. Bogdan Bogoescu, arh. 
Ignis Nejla Duvagi, arh. Doina Butică, arh. Alexan-
dru Panaitescu, arh. Florentina Iugan,  
arh. Ruxandra Berszan, arh. Tania Iancu, arh. Florin 
Adrian Ionașiu.



91

2. Raportare detaliată pe responsabilități în 
funcție de domeniul coordonat

În domeniul legislație, în cursul perioadei de re-
ferință, OAR a colaborat cu ministerele de resort, 
agenții guvernamentale și alte organizații profesi-
onale în  vederea îmbunătățirii cadrului legal, prin 
transmiterea de puncte de vedere și amendamen-
te vizând modificarea și completarea următoare-
lor acte normative: 

 — Legea nr. 184/2001, republicată;
 — Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015) și Norme-

le metodologice de aplicare a vechiului Cod 
Fiscal;

 — Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții;

 — Legea nr. 350/2001 privind amenajarea terito-
riului și urbanismul (inclusiv OUG 100/2016);

 — Legea nr. 10/1995 privind calitatea în  
construcții;

 — Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cine-
matografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor 
plastice, al arhitecturii și de divertisment;

 — Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 — Contracte FIDIC & post-FIDIC (Condiții 

contractuale pentru serviciile de proiectare 
aferente obiectivelor de investiții finanțate din 
fonduri publice);

 — H.G. nr. 28/2008 Conținutul-cadru al documen-
taţiei tehnico-economice aferente investițiilor 
publice/ înlocuită de H.G. nr. 907/2016, în care 
principalele prevederi benefice au fost propuse 
de OAR;

 — H.G. nr.  363/2010 privind standardele de cost 
pentru obiective de investiții finanțate din 
fonduri publice;

 — H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regula-
mentului General de Urbanism;

 — Normativul P 118/2-2013 privind securitatea la 
incendiu a construcțiilor, Partea a II-a;

 — Normativul P 118/3-2015 privind securitatea la 

incendiu a construcțiilor, Partea a III-a;
 — Condiții contractuale pentru serviciile de 

proiectare aferente obiectivelor de investiţii 
finanțate din fonduri publice (Contracte FIDIC 
& post-FIDIC): observații privind contractul ca-
dru pentru servicii de proiectare (problematica 
cesiunii dreptului de autor).

De asemenea, reprezentanții OAR au contribuit 
activ și determinant, în colaborare cu Ministerul 
Culturii și Identității Naționale (MCIN), la redacta-
rea tezelor prealabile ale Codului Patrimoniului și 
a proiectului de teze prealabile ale Codului Ame-
najării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor 
(ATUC), în colaborare cu MDRAP.

În plus, OAR a colaborat activ, alături de Aso-
ciația Româna a Inginerilor Consultanți (ARIC) și 
reprezentantul FIDIC România, la analiza modali-
tăților de folosire a Contractelor FIDIC (Federația 
Internațională a Inginerilor – Consultanți) pentru 
derularea investițiilor din fondurile publice.

Pentru o prezentare detaliată a activității OAR 
în domeniul legislativ, vă rugăm să consultați 
site-ul OAR, secțiunea Despre OAR.  

În domeniul regulamentelor OAR, în cursul 
anului 2017 (perioada ianuarie – octombrie), 
Grupul de lucru a propus următoarele categorii de 
modificări:

 — Primirea în organizație a arhitecților de interior;
 — Stabilirea unui model de reprezentare proporți-

onală a membrilor filialelor în Consiliul națio-
nal, cu normă de reprezentare de 1 la 300 de 
membri;

 — Decăderea membrilor Consiliului național la 3 
absențe nemotivate consecutive sau 5 absențe 
nemotivate pe perioada mandatului;

 — Dizolvarea Consiliului național dacă nu se asi-
gură cvorumul în 2 ședințe consecutive;

 — Stabilirea tematicii generale și a calendarului 
ședințelor Consiliului național cu un an înainte 
și corelarea acestora cu ședințele Consiliilor de 
conducere teritoriale; 
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 — Raportarea anuală a activității membrilor Con-
siliului național în fața Colegiului director și a 
Consiliului teritorial al filialei din care fac parte;

 — Precizarea faptului că membrii forurilor alese 
ale Ordinului și ale filialelor încheie contracte 
de mandat, cu prevederea unor indicatori de 
performanță;

 — Înființarea Centrelor teritoriale de competență;
 — Precizarea necesității evaluării periodice a valo-

rii cotizației în funcție de starea economiei;
 — Referința la Planul Național de Dezvoltare 

Profesională Continuă a membrilor Ordinului 
Arhitecților din România prin care se propunea 
migrarea atribuțiilor de aprobare a unei even-
tuale obligativități privind numărul de credite 
către forul suprem al OAR, în speță către Con-
ferința națională;

 — Prevederea Președintelui cu rol consultativ;
 — Prevederea că, indiferent de dimensiunea 

consiliului de conducere teritorial, Colegiul 
director al filialelor va avea 3 vicepreședinți 
și un trezorier, cu excepția filialelor cu peste 
2400 de membri, care pot avea 5 vicepreșe-
dinți și un trezorier; 

 — Prevederea posibilității detașării temporare a 
stagiarilor de la filiala de domiciliu la filiala în 
care efectuează stagiatura, cu acordul celor 
două filiale implicate; 

 — Diminuarea numărului de membri în Consiliul 
de conducere teritorial;

 — Raportarea semestrială a modalităților de exer-
citare a profesiei la nivelul filialei; 

 — Modificarea cerinței de a motiva în fapt și în 
drept amendamentele formulate la proiectele 
de documente ale Ordinului și ale filialelor.

În prima parte a anului 2018, Grupul de lucru 
Regulamente a elaborat o nouă propunere de 
modificare a celor două regulamente ale OAR, 
preluând acele modificări propuse în anul 2017 
care vizau transpunerea unor prevederi legale 
sau care se bucurau de o susținere largă în rândul 

membrilor. Astfel, modificările propuse inițial în 
2018 constau în:

 — Corelarea prevederilor acestora cu legislaţia în 
vigoare: Directivele UE, Codul muncii, Legea nr. 
184/2001 republicată, inclusiv cu privire la in-
cluderea colegilor arhitecţi de interior în OAR;

 — Modificarea numărului de delegați în Confe-
rinta naţională și de reprezentanți în Consiliul 
național și Consiliile teritoriale;

 — Creșterea gradului de responsabilizare a foru-
rilor de conducere ale OAR (stabilirea respon-
sabilităților și a unor indicatori de performanță 
pentru evaluarea activităților membrilor foruri-
lor de conducere, sancționarea mai drastică a 
absențelor nemotivate și corelarea calendare-
lor forurilor de conducere); 

 — Îmbunătățirea condițiilor de efectuare a sta-
giului prin permiterea detașării stagiarilor pe 
perioada stagiului.

Se renunță, încă de la prima ședință a GL, la o 
parte dintre modificările introduse în 2017:  

 — reglementări privind formarea profesională 
continuă;

 — înființarea Centrelor teritoriale de competență;
 — înlocuirea termenului de îndrumător de stagiu 

cu termenul de mentor de stagiu;
 — prevederea unui rol consultativ al Președintelui 

OAR, după finalizarea mandatului;
 — prevederea obligativității reevaluării valorii 

cotizației la fiecare întrunire a Conferinței nați-
onale, prin raportare la indicatorii economici.

Totuși, având în vedere că unii dintre membri au 
contestat oportunitatea modificării substanțiale a 
regulamentelor Ordinului în Conferința națională 
din 30 iunie - 1 iulie 2018, Colegiul director a luat 
decizia de a propune Consiliului național, spre  
avizare, doar acele modificări elaborate de grupul 
de lucru a căror adoptare a fost considerată 
urgentă, respectiv: 

 — corelarea cu prevederile Legii nr. 184/2001, 
republicată, prin includerea arhitecților de 



93

interior în Ordin;
 — îmbunătățirea condițiilor de efectuare a sta-

giului, prin permiterea detașării temporare a 
stagiarilor la filiala pe teritoriul căreia efectuea-
ză stagiul;

 — clarificări și corecturi ale formei textului actual.
Suplimentar față de acestea, Consiliul național a 
adus un amendament Regulamentului-cadru al 
filialelor, prin care se propune modificarea condiți-
ilor de cvorum al conferințelor teritoriale. 

Restul modificărilor elaborate de grupul de 
lucru urmează a fi analizate în cadrul mandatului 
viitor.

3. Chestionare și consultări lansate către membri 

Consultări privind domeniul legislativ:
 — În ianuarie 2018, OAR a consultat membrii cu 

privire la proiectul de lege privind autorizarea 
construcțiilor, lansat în transparență deciziona-
lă de MDRAP. S-au înregistrat și analizat propu-
neri și amendamente din partea a 14 autori, o 
parte dintre propunerile primite fiind transmise 
către MDRAP;

 — În octombrie 2017, OAR a consultat membrii 
cu privire la proiectul de Teze prealabile ale 
Codului ATUC (document de lucru coordonat 
de MDRAP și rezultat din activitatea Comisiei 
pentru elaborarea tezelor prealabile). Un nu-
măr de 5 membri au transmis puncte de vedere 
și amendamente, o parte dintre acestea fiind 
înaintate de OAR către minister, în noiembrie 
2017.

Consultări privind regulamentele interne ale OAR:
 — primă etapă din cadrul procesului de îmbu-

nătățire a activității OAR a constat în identi-
ficarea nevoilor organizației, fiind consultate 
toate părțile interesate din OAR (angajați, 
foruri de conducere, membri etc). Consultarea 

s-a realizat prin intermediul unor chestionare 
online adresate membrilor, la care au răspuns 
un număr de 364 de membri. De asemenea, 
au fost realizate ateliere de lucru cu membri 
ai forurilor de conducere și cu angajați ai OAR 
și ai unor filiale, precum și chestionare online 
adresate angajaților;

 — informațiile obținute în urma acestei consultări 
au fost consolidate și sintetizate în cadrul Su-
marului de ambiții – Analiza nevoilor organiza-
ției;

 — după Conferința națională din octombrie 2017, 
OAR a inițiat un nou sondaj în rândul membri-
lor, prin intermediul chestionarului „Ce (NU) 
vor arhitecţii?”, vizând inclusiv aspecte acope-
rite de regulamentele OAR.

Raportare calitativă

1. Cum calificați dezvoltarea pe domeniul coor-
donat?

 — În perioada septembrie–decembrie 2014, s-au 
adoptat regulamentele și componența Grupuri-
lor de Lucru, inclusiv G.L. Legislație și Regula-
mente;

 — În cursul anului 2015, s-a reușit reluarea contac-
telor cu MDRAP, OAR fiind acceptat ca factor 
permanent de consultare și dialog în privința 
optimizării legislației și reglementărilor tehnice 
privind proiectarea, execuția lucrărilor de con-
strucții și derularea investițiilor;

 — În 23 iulie 2015, după demersuri prealabile, s-a 
semnat Protocolul de colaborare dintre OAR și 
structurile organizate ale proiectanților ingineri 
de structuri, de instalații, inginerilor consultanți, 
evaluatorilor, ale antreprenorilor în construc-
ții, patronatelor societăților de construcții și 
respectiv din industria materialelor de con-
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strucții. Protocolul are ca scop colaborarea cu 
ministerele de resort și participarea comună 
la procesul de îmbunătățire a reglementărilor 
legale din domeniul activității de investiții, pro-
iectare și execuție a construcțiilor. Protocolul 
cuprinde nouă organizații: OAR, AICPS, AIIR, 
ARIC, ANEVAR, ARACO, FPSC, CIROM și FPMC 
PATROMAT;

 — Preocuparea principală a G.L. Legislație pri-
vind profesia de arhitect a constat în for-
mularea de propuneri de optimizare a Legii 
184/2001, inclusiv prin transpunerea Directivei 
2013/55/UE, demers concretizat prin adresa 
nr. 1825/21.10.2015 trimisă către MDRAP. Din 
păcate, propunerile formulate de OAR au fost 
acceptate doar parțial, limitându-se la aspecte 
privind recunoașterea calificărilor profesionale. 
Preluarea și reanalizarea celorlalte propuneri, 
deși inițial acceptate de minister, au fost ulteri-
or amânate;

 — În cursul anilor 2015-2017, în procesul de 
optimizare a prevederilor Legii 50/1991, Legii 
350/2001, HG 28/2008 și HG 363/2010, orga-
nizațiile membre semnatare ale Protocolului 
au colaborat activ, având în general poziții 
comune, transmise și susținute către MDRAP, 
alte Ministere implicate, Guvern și uneori chiar 
către Parlament;

 — În decembrie 2015, organizațiile membre ale 
Protocolului au solicitat MDRAP să analizeze 
posibilitatea optimizării unor prevederi legisla-
tive care îngreunează sau blochează activitatea 
de proiectare, execuție și derulare a investițiilor, 
inclusiv accesarea fondurilor europene. MDRAP 
nu a răspuns solicitării, dar în aprilie 2018, la 
Cabinetul Primului Ministru s-a născut o inițiati-
vă de simplificare și debirocratizare legislativă, 
plecând și de la propunerile înaintate anterior 
de către OAR și celelalte organizații semnata-
re ale Protocolului. Acest lucru dovedește că 
inițiativa noastră are, până la urmă, chiar și cu 

întârziere, urmările mult așteptate, care sperăm 
că vor fi concretizate rapid în modificări legis-
lative;

 — În perioada 2015-2017, s-a lucrat intens, în  co-
laborare cu MDRAP, la coagularea propunerilor 
de modificare a următoarelor acte normative:
• Legea 50/1991;
• HG 28/2008;
• Legea 350/2001;
• Legea 98/2016 privind achizițiile publice, 

contractele FIDIC & post-FIDIC;
• HG 363/2010 privind standardele de cost;
• HG 525/1996;
• Normativul P118/2-2013 și P118/3-2015 pri-

vind securitatea la incendiu a construcțiilor;
• Contractul cadru de proiectare si problema-

tica cedării dreptului de autor.
 — De asemenea, OAR a formulat puncte de 

vedere privind propuneri de modificare a unor 
Ordine ale Ministrului Culturii, vizând regle-
mentarea activității de avizare a intervențiilor 
asupra monumentelor istorice;

 — Implicarea OAR în procesul legislativ s-a 
concretizat prin adoptarea OUG 100/2016, 
ulterior respinsă de Parlament, care cuprindea 
o serie de solicitări și propuneri ale OAR vizând 
optimizarea Legii 50/1991 și Legii 350/2001. 
Procesul de modificare a Legii 50/1991 a fost 
reluat după respingerea în Parlament a OG 
100/2016, OAR fiind prezent prin reprezentanți 
în cadrul comisiei de elaborare a noii forme a 
Legii 50/1991, organizată de către MDRAP în 
aprilie 2017 (arh. Michaela Gafar și arh. Bogdan 
Bogoescu);

 — Tot în cursul anului 2016, reprezentanții OAR au 
colaborat activ la elaborarea tezelor prealabile 
ale Codului ATUC, demers continuat și în anul 
2017 sub coordonarea MDRAP, urmând a fi 
aprobate prin H.G.;

 — În cursul anului 2017, accentul principal s-a pus 
pe adaptarea și modificarea Regulamentului 
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de organizare și funcționare a OAR (ROF) și 
a Regulamentului-cadru al filialelor (RCF), 
actuala formă a acestor documente datând din 
27 noiembrie 2011. În perioada cuprinsă între 
februarie 2017 și iulie 2017, au avut loc șapte 
sesiuni de lucru ale GL. Au fost analizate cele 
424 de amendamente și observații primite 
de la membri, rafinându-se forma finală care 
a fost aprobată în Consiliul național din 1-2 
octombrie 2017. Totuși, în Conferința națională 
din 28 octombrie 2017, propunerile de modifi-
care a regulamentelor ROF și RCF, precum și a 
organigramei OAR, nu au obținut majoritatea 
voturilor delegaților;

 — Grupul de Lucru Regulamente și-a continuat 
activitatea în perioada februarie – mai 2018, 
elaborând  o nouă propunere de modificare a 
celor două regulamente, care se rezumă strict 
la corelarea cu cadrul legal actual, inclusiv 
includerea arhitecților de interior în OAR, dimi-
nuarea numărului de reprezentanți și delegați 
din structurile de conducere ale Ordinului, 
creșterea gradului de responsabilizare a fac-
torilor de conducere și facilitarea desfășurării 
stagiului;

 — În martie-aprilie 2018, au avut loc două sesiuni 
de lucru ale GL Legislație, în cadrul cărora a 
fost analizată posibilitatea și oportunitatea 
înaintării unei propuneri de modificare a Legii 
184/2001, insistându-se asupra statutării mai 
clare a formelor de exercitare a profesiei, 
înăspririi sancțiunilor disciplinare și reglemen-
tărilor privind rolul și misiunile arhitectului;

 — Având în vedere prevederile Legii 10/1995, cu 
modificările și completările ulterioare, înce-
pând din 1 iulie 2016 s-au semnat contracte de 
asigurare pentru membrii OAR cu societatea 
„GROUPAMA Asigurări”, în condițiile favorabile 
negociate de vicepreședintele responsabil de 
legislație, având ca model experiența Filialei 
OAR București;

 — În perioada 2016–2017, colaborarea OAR cu 
MDRAP, în calitate de minister de resort ce 
coordonează procesul legislativ în domeniul 
construcțiilor și amenajării teritoriului, a în-
tâmpinat unele obstacole. Totuși, începând cu 
martie 2018, având în vedere realitățile sociale 
și politice, au apărut inițiative de deschidere și 
cooperare activă din partea ministerului. Astfel,  
în prezent, există premisele unor progrese reale 
în procesul de debirocratizare, simplificare și 
optimizare legislativă, pe care sperăm ca OAR 
să le valorifice.

2. Care considerați că sunt cele mai relevante 
schimbări prin care ați trecut pe domeniul coor-
donat?

 — Obținerea unui statut de partener și consultant 
permanent al MDRAP  în procesul de optimiza-
re legislativă;

 — Coagularea unei alianțe concretizate prin Pro-
tocolul de colaborare din 23 iulie 2015 având 
drept scop coordonarea eforturilor de realizare 
a actualizării și îmbunătățirii reglementărilor și 
legislației de resort;

 — Instituirea unei metode  de accesare  a 
membrilor breslei prin mijloace electronice 
de comunicare. Din păcate, acestea permit 
și derularea unor campanii de influențare și 
dezinformare, uneori cu efect nociv în coagula-
rea unor tendințe, mentalități și poziții privind 
raportul dintre organizație și societate.

3. Care considerați că sunt cele mai importante 
realizări pe domeniul coordonat?

 — Redobândirea statutului de consultant și 
partener important și permanent al Ministeru-
lui tutelar (MDRAP) în procesul de optimizare 
legislativă și perfecționare a reglementărilor 
tehnice din domeniul proiectării, execuției și 
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derulării investițiilor, începând cu jumătatea 
anului 2015;

 — Semnarea Protocolului de colaborare din 23 
iulie 2015 cu alte 9 organizații profesiona-
le și patronale din domeniul proiectării și al 
construcțiilor, având ca obiectiv îmbunătățirea 
cadrului legislativ și colaborarea cu instituțiile 
publice de resort;

 — Prevenirea adoptării de către Parlament a unor 
propuneri legislative vizând abrogarea sau 
modificarea Legii nr. 35/1994, care ar fi avut 
ca efect pierderea, de către OAR, a calității de 
beneficiar al timbrului de arhitectură. Astfel 
de inițiative parlamentare au fost introduse în 
ianuarie 2015 și rediscutate în aprilie și octom-
brie 2016, la care OAR a răspuns prompt;

 — Participarea activă și determinantă la redacta-
rea proiectului de Teze prealabile ale viitorului 
Cod al amenajării teritoriului, urbanismului 
și construcțiilor (ATUC) începând cu octom-
brie  2016, cu contribuția semnificativă și a 
altor asociații profesionale. Tezele prealabile, 
finalizate și avizate de MDRAP, urmează a face 
obiectul unei hotărâri de guvern;

 — Rezolvarea într-o primă etapă a obligativității 
încheierii asigurărilor profesionale, în conformi-
tate cu prevederile Legii 10/1995, cu modifică-
rile și completările ulterioare;

 — Blocarea propunerii de contract de servicii de 
proiectare ce prevedea în mod abuziv cedarea 
totală a drepturilor de autor patrimoniale și 
morale;

 — Colaborarea cu reprezentații ai filialelor OAR, 
în special ai Filialei OAR București, alături 
de care am elaborat numeroase puncte de 
vedere privind propunerile legislative și ai cărei 
reprezentanți au avut mandat de reprezentare 
a OAR pentru susținerea punctelor de vedere 
în comisiile de specialitate din Senat, Camera 
Deputaților și ministere.

4. Care considerați că sunt cele mai importante 
nereușite pe domeniul coordonat?

 — Neadoptarea propunerii de modificare și 
completare a Legii 184/2001, înaintată către 
MDRAP în octombrie 2015;

 — Neadoptarea, de către Conferința națională din 
28 octombrie, a propunerilor de modificare a 
ROF și RCF, cristalizate după finalizarea proce-
sului de transformare și eficientizare a OAR;

 — Eficiența scăzută a  G.L. Legislație privind 
exercitarea profesiei, unii membri autopropuși 
dovedindu-se lipsiți de capacitatea concretă 
de a face față sarcinii asumate.

5. Ce recomandări aveți pentru mandatul 
următor?

În domeniul legislativ:
 — Finalizarea unor propuneri de modificare și 

completare a Legii 184/2001, adaptate stadiului 
actual de evoluție a breslei și organizației în 
raport cu condițiile social-economice actuale și 
condiția de membru UE a României;

 — Participarea activă la elaborarea Codului 
ATUC în vederea impunerii unor reglementări 
coerente și unitare, stabilind raporturi firești și 
funcționale între reglementările de amenajare 
a teritoriului, urbanism și dezvoltarea localită-
ților, autorizarea și executarea construcțiilor și 
lucrărilor de investiții, precum și proiectarea 
acestora în condiții optime;

 — colaborare mai strânsă cu reprezentanți ai fili-
alelor teritoriale (grupuri de lucru teritoriale pe 
legislație), pentru a facilita procesul consulta-
tiv pe probleme de legislație. Este necesară o 
formă mai bună de comunicare cu filialele din 
teritoriu, pentru ca OAR să reprezinte un punct 
de vedere național.
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În domeniul Regulamentelor interne ale Ordinului, 
în cadrul viitorului mandat recomandăm a fi anali-
zate și reglementate aspecte precum:

 — formarea profesională continuă;
 — înființarea unor centre teritoriale de 

competență;
 — prevederea unui rol consultativ al Președintelui 

OAR, după finalizarea mandatului;
 — obligativitatea reevaluării valorii cotizației la 

fiecare întrunire a Conferinței naționale, prin 
raportare la indicatorii economici
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5.4 5.4 Domeniul educație, stagiu și formare profesională

arh. Iulia Stanciu

Activitatea domeniului pe care, pentru raportare, 
încerc să o defalc mai jos pe cele trei subdomenii, 
a însemnat în fapt de multe ori comasarea grupu-
rilor de lucru aferente fiecăruia, tocmai pentru că 
interdependența lor să fie reflectată și în modifi-
cările pe care le-am făcut. Informațiile raportate 
sunt în principal pentru perioada de 2 ani (2016-
2018) în care am preluat acest mandat.

Au existat 2 direcții principale pe care s-au 
concentrat grupurile de lucru, prima direcție 
adresată stagiarilor, vizând acordarea parcursului 
profesional al acestora cu exigențele acordării 
dreptului de semnătură într-un format deja activat 
din iunie 2015 și a doua direcție pentru demararea 
unor programe de dezvoltare profesională. Dacă 
pentru prima direcție m-am putut raporta la un 
existent și o experiență acumulate, la o metodo-
logie în vigoare dar inadecvată, la evoluția breslei 
și mai ales la criza pieței de proiectare, pentru cea 
de-a doua direcție demersul nu a avut o experien-
ță de pornire care să dea informațiile de bază. Prin 
urmare, dacă pentru stagiari GL a putut demara 
lucrul pe documentele de reglementare, pentru 
DPC cei 2 ani au însemnat în cea mai mare parte o 
perioadă de acumulare de date privind capacita-
tea existentă DPC la nivel național și privind regle-
mentările internaționale la care OAR a aderat.

Raportare cantitativă

1. Activitatea grupurilor de lucru coordonate

• alegeri – decembrie 2015
VP arh. Ștefan Bortnowski

Dezvoltare profesională continuă 
GL: o întâlnire a GL DPC (15.12.2015);
Participanți: arh. Șerban Țigănaș, arh. Dragoș Emil 
Ciolacu, arh. Florin Enache, arh. Liviu Dăescu, Se-
cretar GL Mariana Ionescu, SG Adriana Tănăsescu;
Livrabile: Planul Național pentru Dezvoltare 
Profesională Continuă a Arhitecților (dec. 2015), 
întocmit la solicitarea Ministerului Educației 
Naționale și transmis acestuia.

Educație, Stagiu
GL: Bazat în elaborarea documentelor/materiale-
lor pe colaborarea la distanță pe e-mail;
Participanți: arh. Alexandru Găvozdea, arh. Iulia 
Nistor;
Livrabile: proiect Metodologie de stagiu (supus 
procesului de transparență decizională în 2015 dar 
respins de către CN).
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CNADS
GL: O nouă comisie CNADS cu membrii apro-

bați în CN, prin Hotărârea nr 1177/ 29 iunie 2015:  
 — Iulia Stanciu - vicepresedinte
 — Călin Negoescu - vicepresedinte
 — Adrian Spirescu
 — Adrian Borda
 — Bogdan Demetrescu
 — Köllő Miklós
 — Cristina Mareș
 — Marius Miclăuș
 — Ștefan Paskucz
 — Vlad Rusu
 — Daniel Vișan
 — Liviu Zăgan

 
Sesiuni CNADS 

 — martie 2015 – 134 candidați / 121 admiși / 9 
respinși / 4 absenți;

 — iunie 2015 – 102 candidați/ 89 admiși / 9 res-
pinși / 4 absenți;

 — septembrie 2015 – 94 candidați / 59 admiși / 
33 respinși / 2 absenți;

 — decembrie 2015 – 144 candidați / 84 admiși / 
54 respinși / 6 absenți;

Bazate în elaborarea documentelor/ materialelor 
pe colaborarea la distanță prin e-mail și în ședință 
de interviuri CNADS;
Participanți: membrii CNADS ;
Livrabile: Reguli și proceduri privind obținerea 
dreptului de semnătură, Hotărârea nr. 1814/19 oc-
tombrie 2015 a CD a OAR prin delegare de la CN.

• ianuarie 2016–aprilie 2016
VP arh. Ștefan Bortnovski
• mai 2016–decembrie 2016
VP arh. Iulia Stanciu

Dezvoltare profesională continuă
GL: întâlniri GL DPC (10 mai 2016, 28 iunie 2016, 31 
octombrie 2016, 25 noiembrie 2016);

Participanți: arh. Iulia Stanciu (coordonator al 
domeniului Educație, stagiu și Dezvoltare profesi-
onală continuă din mai 2016), arh. Florin Enache, 
arh. Liviu Dăescu, arh. Ruxandra Berszan, arh. 
Cristian Gabor, arh. Tiberiu Ciolacu, Consilier 
Juridic Adriana Iordache, Secretar GL Gianina 
Biserică, consilier formare profesională;
Livrabile: N/A.

Educație, Stagiu
Hotărâre 1138 pentru reînființarea GL Stagiu;
GL: întâlniri GL Stagiu (10 mai 2016, 28 iunie 2016, 
31 octombrie 2016, 25 noiembrie 2016);
Participanți: arh. Iulia Stanciu, arh. Alexandru 
Găvozdea, arh. Iulia Nistor, CJ Adriana Iordache, 
Secretar GL Gianina Biserică;
Livrabile: N/A;
Protocol de colaborare OAR – Ministerul Culturii, 
pentru recunoașterea voluntariatului ca perioadă 
de stagiu.

Tematică GL: 
 — analizarea materialelor existente și a datelor 

din filiale;
 — parcurgerea principalelor teme de dezbatere/

amendamente formulate pe vechiul proiect de 
Metodologie;

 — lucru simultan pentru modificarea Metodolo-
giei de Stagiu pentru Acordarea Dreptului de 
Semnătură, în vigoare, versus o nouă Metodo-
logie de Stagiu și noi Norme Metodologice de 
Acordare a Dreptului de Semnătură – consulta-
re juridică pe principalele teme de lucru. 

CNADS 2016
 — martie 2016 – 160 candidați / 102 admiși / 50 

respinși / 8 absenți;
 — iunie 2016 – 106 candidați / 49 admiși / 44 

respinși / 13 absenți;
 — septembrie 2016 – 98 candidați / 49 admiși / 

42 respinși / 7 absenți;
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 — decembrie 2016 – 159 candidați / 80 admiși / 
62 respinși / 17 absenți.
 

• 2017
VP arh. Iulia Stanciu

Dezvoltare profesională continuă
GL: sesiuni de comunicare prin e-mail – 6 aprilie 
2017, 11 august 2017, ședințe GL 17 septembrie 
2017, 07 decembrie 2017;
Participanți: arh. Iulia Stanciu, arh. Raluca Mun-
teanu, arh. Florin Enache (demisionat octombrie 
2017), arh. Liviu Dăescu, arh. Ruxandra Berszan, 
arh. Cristian Gabor, arh. Cristian Șandru, arh. Dra-
goș Emil Ciolacu, CJ Adriana Iordache, Secretar 
GL Gianina Biserică;
Noi membri și colaboratori GL începând din de-
cembrie 2017: arh. Silvia Demeter Lowe, arh. Cris-
tina Mareș, arh. Liviu Zăgan, arh. Matei Bogoescu, 
arh. Tiberiu Bucșa, arh. Roxana Pătrulescu;
Livrabile: 

 — Planul național pentru dezvoltarea profesională 
continuă a membrilor Ordinului Arhitecților din 
România (transparență decizională septembrie 
2017; amendamentele la PNDPC au fost intro-
duse în document, dar acesta nu a mai fost 
supus aprobării CN); 

 — Bază de date centralizând informații legate 
de posibili lectori, teme de curs, platforme de 
instruire online și parteneriate. La ora actuală 
această bază de date cuprinde 74 propuneri 
de lectori și conferențiari și 14 programe online 
UE.

Educație, Stagiu
GL: Bazat în elaborarea documentelor/materi-
alelor pe colaborarea la distanță pe e-mail cu 3 
ședințe/întâlniri – 13 februarie 2017, 22 februarie 
2017 (Skype), 18 martie 2017;
Participanți: arh. Iulia Stanciu, arh. Alexandru Gă-
vozdea, CJ Adriana Iordache, Secretar GL  

Gianina Biserică;
Livrabile: Normele metodologice privind efec-
tuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură (transparență decizională mai 2017).

Sesiuni CNADS 
 — martie 2017 – 142 candidați / 79 admiși / 51 

respinși / 12 absenți;
 — iunie 2017 – 145 candidați / 77 admiși / 56 

respinși / 12 absenți;
 — septembrie 2017 – 124 candidați / 58 admiși / 

48 respinși / 18 absenți;
 — decembrie 2017 – 159 candidați / 88 admiși / 

56 respinși / 15 absenți.

• ianuarie – alegeri 2018

Dezvoltare profesională continuă
Participanți: arh. Iulia Stanciu, arh. Raluca Mun-
teanu, arh. Roxana Pătrulescu, CJ Adriana Ior-
dache, Secretar GL Gianina Biserică;
Livrabile: Pachet de cursuri dintre cele care s-au 
desfășurat cu bună participare la OAR București 
și CTC – proiect pilot OAR 2017 împreună cu in-
strucțiunile și formularele aferente sub forma unui 
Ghid DPC, pe baza căruia filialele să poată prelua 
organizarea.

Educație, Stagiu
GL: Bazat în elaborarea documentelor/materiale-
lor pe colaborarea la distanță pe e-mail;
Participanți: arh. Iulia Stanciu, arh. Alexandru 
Găvozdea;
Livrabile: Normele metodologice privind efec-
tuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 
semnătură, aprobate de către CN în martie 2018.

CNADS Drept de semnătură 2018 
Participanți: colaborare între GL Educație, stagiu 
și membri CNADS;
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Livrabile: Analiză statistică privind sesiunile de 
acordare a dreptului de semnătură pentru perioa-
da septembrie 2015 – decembrie 2017; Normele 
Metodologice de Acordare a Dreptului de Semnă-
tură cu anexele 1. Bibliografie generală. 2. Fișa de 
interviu cu criteriile de evaluare. 3. Regulamentul 
Intern de Funcționare a CNADS;
Raport de cercetare: Impresii după interviul de 
acordare a dreptului de semnătură după sesiunea 
martie 2018, continuat cu completarea chestio-
narului în sesiunea iunie 2018 – sociolog Cristian 
Pop.

Sesiuni CNADS 2018
 — martie 2018 – 210 candidați / 112 admiși / 79 

respinși / 19 absenți;
 — iunie 2018 – 141 candidați / 75 admiși / 48 res-

pinși / 18 absenți.

Din personalul Casei Mincu au contribuit substan-
țial la activitatea Grupurilor de Lucru și la ma-
terialele elaborate Gianina Biserică – consultant 
formare profesională, Roxana Pătrulescu – ca an-
gajat CTC – proiect pilot OAR 2017 și actualmente 
consultant, Diana Stan și Adriana Iordache juriști.

2. Chestionare și consultări lansate către membri

 — „Accesul în profesie - o analiză a situației 
actuale” – chestionar online privind stagiul, 
adresat atât stagiarilor cât și îndrumătorilor 
sau membrilor fără drept de semnătură, des-
chis în perioada 05 ianuarie 2017 – 05 februarie 
2017, la care s-au primit 639 de răspunsuri în 
total. Pe baza răspunsurilor s-a elaborat forma 
proiectului de Norme metodologice privind 
efectuarea stagiului pentru dobândirea drep-
tului de semnătură, document pus pe transpa-
rență decizională în iunie 2017, amendat și apoi 
adoptat in decembrie 2018;

 — Apeluri către membrii OAR, pentru propuneri 

de lectori pentru evenimentele organizate de 
Ordin, realizate în iunie 2016 și august 2017, au 
fost primite aprox. 70 de nominalizări centrali-
zate în Baza de date;

 — Chestionar CNADS privind condițiile de desfă-
șurare a stagiului cu parcurgerea misiunilor ar-
hitectului, rolul filialei și desfășurarea interviului 
la CNADS – sesiunea martie 2018 – raport după 
prima sesiune.

Raportare calitativă
 

1. Cum calificați dezvoltarea pe domeniul 
coordonat?

Dezvoltare profesională continuă
Domeniul pe care au fost cele mai multe con-
testări asupra mandatului este practic la prima 
tentativă de activare/reglementare printr-un pro-
gram la nivel național. Asumându-mi deficiențele 
transferului informațiilor privind aspectele luate în 
considerare pentru conformarea planului, voi face 
o sinteză pornind de la reglementările internațio-
nale și ajungând la abordarea avută de grupul de 
lucru.

Raportare și context
Carta FPC pentru arhitecții din Europa a fost 
adoptată de organizațiile membre ACE în 2001, ca 
angajament de asigurare/încurajare a dezvoltării 
profesionale pentru actualizarea cunoștințelor, 
abilităților și competențelor în sensul menținerii 
unei practici efective și sigure.

Documentul redactat la cea de-a doua Aduna-
re Generală din anul 2006 cuprinde liniile gene-
rale ACE privind abordarea FPC pentru arhitecți, 
ținând seama de diversitatea situațiilor europene, 
aceste direcții evidențiind scopurile și modul în 
care poate proceda fiecare organizație membră. 
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Ținta la acel moment a fost introducerea unui 
Sistem de formare profesională continuă (FPC) 
de către toate Organizațiile Membre, până în anul 
2010 (pe care organizațiile s-au angajat să îl înde-
plinească), pe baza promovării la nivel european a 
celor mai eficiente abordări.

Extrag în continuare, din acest document, liniile 
generale ACE care propun o abordare flexibilă 
prin:

„1.Pregătirea unui inventar a unei evaluări a 
tuturor surselor publice și verificate de FPC, rele-
vante pentru arhitecți.

2.Aprobarea acestor programe FPC numai 
după ce s-a verificat că ele întrunesc standar-
dele de calitate și dacă răspund unei necesități 
profesionale reale, prin intermediul unui proces de 
evaluare adecvat.

3.Punerea la dispoziția arhitecților a unei 
abordări voluntare a FPC, bazată pe 3 principii: a) 
furnizarea, într-o formă accesibilă, a tuturor infor-
mațiilor privind programele FPC, conținutul, cos-
turile și ajutorul financiar disponibil; b) propunerea 
adresată tuturor arhitecților de a se implica într-o 
abordare continuă a FPC și oferirea posibilității 
de a-si îndeplini propriul plan de FPC. Acest plan 
de FPC ar trebui să fie echilibrat, în funcție de 
diferitele domenii de expertiză, permițând fiecărui 
arhitect să-și definească propriul curs; c) propune-
rea ca arhitecții să realizeze o evaluare individuală 
a propriului plan de FPC pe care să-l păstreze și să 
îl înregistreze într-o formă adecvată.

4. Organizarea unui sistem de recunoaștere a 
programelor FPC realizate de arhitecți, în scopul 
creării unei etichete europene privind FPC. Aceas-
tă etichetă ar furniza criterii de recunoaștere la 
nivel european, așa cum o fac procesele de asigu-
rare a calității. Această etichetă ar fi garantată de 
o procedură adecvată situației și realizată la nivel 
național sau european.

5. Încurajarea Organizațiilor Membre care do-
resc să transforme FPC într-un criteriu obligatoriu 

pentru toți membri săi. Apartenența la o orga-
nizație implică respect pentru un anumit cod de 
conduită și adoptarea unei abordări etice în care 
conformarea la o cerință de FPC este normală.”

În acest context, analiza ACE Roma 2017 a urmărit 
modul în care sunt asigurate cerințele Directivei 
2005/35/EC privind calificările profesionale. 

Centralizarea situației DPC pentru țările mem-
bre ACE – pentru anul 2016, din cele 31 țări anali-
zate 13 au obligativitatea unei medii de 24 (12-40) 
de credite, iar prezentarea actualizată în iunie 
2017 la Roma arată că din cele 25 țări raportoare 
18 au obligativitatea obținerii unei medii de 22 
credite în sistem structurat, reprezentând probabil 
cifrele cele mai sugestive privind dinamica evoluți-
ei DPC la nivel european. 

Demers GL pentru DPC
Prin urmare, de la început trebuie menționat 
că existența presiunii de a avea o reprezentare 
dinspre organizație pe subiectul DPC, la solici-
tarea Ministerului Educației Naționale, a făcut ca 
în decembrie 2015 să fie elaborat și transmis în 
pripă primul PNDPC (Plan Național de Dezvoltare 
Profesională Continuă) de către membri GL DPC 
Florin Enache și Liviu Dăescu, planul fiind elaborat 
înainte de schimbarea de mandat a vicepreședin-
ților. Documentul prevedea un format exagerat în 
raportare, creditare (96 cr/an) și evenimente. La 
ora actuală, din păcate, acesta reprezintă opți-
unea OAR la MEN, opțiune care ni se pare că nu 
reprezintă organizația, iar GL asupra Planului DPC 
a optat pentru adecvarea la cerințele și posibilită-
țile actuale.

Principiile de configurare
Abordarea a urmat recomandările menționate din 
liniile generale ACE 2006, pornind din punct de 
vedere administrativ cu inventarul organizației. 

Astfel, începând cu aprilie 2016 programul a 
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debutat cu o solicitare/analiză la nivelul filialelor 
privind capacitatea de acoperire cu servicii DPC 
la nivel național, precum și lansarea unui apel 
pentru lectori și formatori pe domeniile: exercita-
rea profesiei, misiunile arhitectului și dezvoltare 
profesională.

Din acestea a rezultat că numai 10 dintre filiale 
au evenimente DPC cu o frecvență, în general, 
bilunară la care participă în medie 10 persoane.  
Am primit 37 de propuneri pentru lectori DPC cu 
programe de formare care, în procent de 50%, 
proveneau doar din 2  filiale, respectiv 16 Bucu-
rești si 12 Muntenia-Vest. În celelalte, dacă totuși 
la nivelul anului 2016 se organizau evenimente de 
formare profesională, acestea erau în cel mai bun 
caz adresate stagiarilor.

Totodată, s-a văzut că numai 40% dintre filiale 
au responsabili de stagiu (6 persoane și 3 comisii), 
în 60% dintre filiale coordonarea stagiarilor se 
face fie de președinte fie de cineva din CD, fără a 
transmite înapoi spre aceștia o interpretare fie ea 
cantitativă, fie calitativă, asupra desfășurării. 

Bucureștiul era singura filială care avea capa-
citatea de a oferi dintre serviciile complexe pe 
cel de dezvoltare profesională, fără a avea totuși 
un sistem structurat și acoperitor pentru întreaga 
gamă de domenii de interes definite de ACE.

GL a pornit o bază de date cu posibili lectori și 
programe de formare, precum si o analiză a pro-
gramelor de formare disponibile online la nivel in-
ternațional. Pentru validarea acestei baze de date 
de pornire, am considerat că trebuie să existe un 
organism agreat (specialiști votați uninominal) de 
CN, similar celui prevăzut de Normele Generale 
privind Atribuirea Finanțărilor din Timbrul de Ar-
hitectură, urmând ca în timp opțiunea pentru un 
program/eveniment sau altul din partea membri-
lor OAR, să fie cea prin care se decide păstrarea 
acelor evenimente, după intervalul considerat 
optim de 3 ani pentru reglare. Lista deschisă a 
fost propusă pentru o înnoire trimestrială în primii 

3 ani și apoi pentru una anuală.
Planul DPC care a fost în dezbaterea organiza-

ției pe transparență decizională în septembrie- 
octombrie 2017, propunea acest interval de 3 ani 
de activitate pilot, fără obligativitate DPC, interval 
asupra căruia s-a propus amendamentul pentru 
extinderea la 5 ani, ceea ce a determinat GL să ia 
în considerare chiar un termen relativ la dezvolta-
rea bazei de programe/lectori.

Planul nu prevedea obligativitatea unor 
anumite cursuri ci, într-o configurare la alegerea 
membrilor OAR, accepta forme DPC din rețea-
ua națională sau internațională cu echivalare 1/1 
(1 credit OAR = 1 credit ACE, 1 punct RIBA etc) 
incluzând și programe sau cursuri online. Acest tip 
de accesare a programelor, precum și feedback-ul 
primit, ar fi făcut ca în final un program să fie sau 
nu validat în continuare.

Numărul de credite a fost propus ca medie a 
cerințelor din zona ACE, care variază între 12 si 40 
de ore/an. Am considerat necesară această scă-
dere decentă a cerinței față de planul DPC care ne 
reprezintă la ora actuală, de 96 credite. Totodată, 
o treime din aceste credite se puteau obține din 
varii activități de tip informal/nestructurat. Împăr-
țirea DPC structurat/nestructurat a fost preluată 
de la RIBA și exprimată prin corespondentul 
românesc preluat din OG 129/2000 privind forma-
rea profesională a adulților, republicată în 2014.

Definirea domeniilor a fost făcută consul-
tând modelul prevăzut de RIBA (10 mandatory 
domains) pe care GL le-a grupat pe 3 categorii, 
dorind să acopere cât mai multe subiecte ce ar 
putea apărea ca solicitare/ofertă de program.

Plan Național de Dezvoltare Profesională Con-
tinuă, centralizând cele de mai sus, a fost pus pe 
transparență decizională în dezbaterea membrilor 
în septembrie 2017. Termenul de amendamente a 
fost prelungit de la 10 zile la 2 luni, tocmai pentru 
că pe acest subiect au apărut atacuri și acuze 
injuste, care în cele din urmă au subminat întreg 
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procesul de transformare. 
Din acest proces de transformare integrat în 

modificările pe regulamente, consider că unul era 
esențial pentru facilitarea programelor de dez-
voltare profesională pentru membri OAR, anume 
crearea Centrelor Teritoriale de Competență, care, 
cu suport de la OAR Național, cu personal angajat 
dedicat, ar fi putut compensa posibilitățile reduse 
pe care filialele mici le au, pentru a acoperi servi-
ciile complexe de tip DPC sau concursuri. 

Aceste CTC-uri ar fi putut face atât punerea 
în comun a experienței DPC la nivel național și 
itinerarea ei locală după un calendar național, 
în funcție de cerințele locale, cât și identificarea 
resurselor locale pentru lectori dar și sponsori 
DPC, contribuind la dezvoltarea bazei de date 
naționale. 

2. Centrul teritorial de competență (filialele Arad, 
Hunedoara, Timiș) – centru pilot OAR 2017, cu 
activitate în perioada iulie–decembrie 2017

Activități desfășurate în perioada 18.07.2017 – 
10.12.2017 pe subiectul dezvoltare profesională 
continuă – coordonator în domeniu: arh. Roxana 
Pătrulescu, administrator formare profesională

 — distribuirea unui chestionar către membrii fili-
alelor arondate CTC (cca. 940) pentru identifi-
carea nevoilor de dezvoltare profesională; s-au 
primit 16 răspunsuri; ar fi de remarcat dezin-
teresul inițial pe care membrii OAR l-au arătat 
pentru subiect, față de participarea ulterioară 
și solicitările actuale în zonă pentru organiza-
rea acestor evenimente;

 — relansarea către membrii OAR, la nivel națio-
nal, a apelului pentru constituirea unei baze 
de date cu persoane care pot ocupa poziția 
de lectori/speak-eri/formatori, s-au primit 5 
răspunsuri până în acest moment;

 — organizarea a 6 vizite de șantier – 15 locuri 
disponibile/eveniment:

• 8 august 2017 - vizită la Timișoara (șantier 
de reabilitare), lectori: arh. Bogdan  
Demtrescu, arh. Sergiu Sabău – 33 înscriși/ 
15 locuri disponibile participanți;

• 9 august 2017 - vizită la Timișoara (șantier 
de restaurare), lectori: arh. Bogdan 
Demetrescu și arh. Sergiu Sabău – 46  
înscriși/15 locuri disponibile participanți;

• 8 septembrie 2017 - vizită la Arad (șantier 
de restaurare), lectori: ing. Cornel Farcaș, 
conf. univ. dr. Baciu Ana Maria, restaurator 
pictură murală  – 15 înscriși/ 14 locuri dispo-
nibile participanți;

• 22 septembrie vizită Dealul Cerului, jud. 
Caraș-Severin (pavilion din lemn), lector 
arh. Marius Miclăuș – 3 înscriși – eveniment 
anulat;

• 25 septembrie vizită la Lelese, jud. Hune-
doara (agropensiune din pământ), arh. Mihai 
Silvestru (Arhigest)  – 20 înscriși/13 locuri 
disponibile participanți;

• 16 octombrie și 6 noiembrie 2 vizite la Timi-
șoara (clădire de birouri cu funcțiuni cone-
xe), arh. Mihaela Rusuleț (Studio Arca)  – 44 
înscriși/36 locuri disponibile participanți;

• 17 noiembrie, vizită la Hunedoara (locuință 
unifamilială, reconversie spațiu industrial 
în restaurant), arh. Irina Filofi și arh. Cătălin 
Trandafir (Filofi și Trandafir Arhitectură) – 
24 înscriși/19 participanți.

 — 28 și 29 septembrie 2017, organizarea a 2 
prezentări, la Timișoara și Arad, speak-eri arh. 
Rudolf Gräf (vicepreședinte OAR) și m. arh. 
Alexandru Găvozdea (președinte OAR Sibiu 
- Vâlcea), pe subiectele: SIOAR, misiunile arhi-
tectului, SIC PCPC și managementul unui birou 
de arhitectură - costuri, angajați, colaboratori 
– cca. 100 participanți;

 — 24 octombrie 2017, organizarea unei prezentări 
cu tema „lemnul în arhitectură”, susținută la 
Timișoara de arh. Köllő Miklós, eveniment 
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realizat în parteneriat cu Holver – 69 înscriși/ 
35 locuri disponibile participanți;

 — 9 noiembrie 2017, organizarea unei prezen-
tări cu tema „legislația arhitecturii cu valoare 
patrimonială”, susținută la Timișoara de ing. 
Maria Tîrtea (consilier pe Patrimoniu Imobil al 
Direcției Județene pentru Cultură Timiș) și arh. 
Marius Miclăuș – 65 înscriși/52 locuri disponibi-
le participanți;

 — organizarea unor cursuri de 2 zile:
• 18 noiembrie 2017, organizarea unui seminar 

de două zile la Timișoara, cu tema „lemnul în 
construcții”, susținut de ing. Marius Șoflete, 
eveniment realizat în parteneriat cu Tehnica 
Schweiz – 44 înscriși/25 locuri disponibile 
participanți;

• 25 noiembrie 2017, organizarea unui seminar 
de două zile la Timișoara, cu tema „legislația 
construcțiilor”, susținut de avocat Marius 
Vulcan (barou Sibiu) și m. arh. Alexandru 
Găvozdea (președinte OAR Sibiu - Vâlcea) – 
50 înscriși/ 31 participanți;

• 9 decembrie 2017, organizarea unui seminar 
de două zile la Timișoara, cu tema „eficiența 
energetică a construcțiilor”, susținut de ing. 
Marius Șoflete – 67 înscriși/27 participanți;

 — inițierea și participarea la întâlniri cu reprezen-
tanți ai diverselor asociații și instituții care pot 
deveni partenere în programul DPC implemen-
tat de CTC;

 — demararea colaborării cu Asociația Peisagiști-
lor din România Filiala Teritorială Vest și 
Direcția Județeană pentru Cultură Timiș;

 — inițierea și participarea la întâlniri cu diverși 
profesioniști care pot deveni lectori în cadrul 
programului DPC;

 — inițierea și participarea la întâlniri cu reprezen-
tanți ai unor firme de materiale de construcții 
care pot deveni parteneri și pot susține financi-
ar acțiunile CTC.

Conferințe stagiu
 — martie 2017 – București, dialog despre stagiu 

și conformarea noii metodologii - prof. dr. arh. 
Iulia-Maria Stanciu – 50 participanți;

 — 16 decembrie 2017, discuție despre stagiu și 
îndrumare - prezintă prof. dr. arh. Iulia-Maria 
Stanciu (16.12.2017), arh. Bogdan Demetrescu 
arh. Tiberiu Bucșă membri CNADS – 60 înscriși 
/46 participanți;

 — 16 decembrie 2017, eveniment de încheiere ac-
tivitate CTC – proiect pilot OAR 2017 – prezintă 
arh. Loredana Gaiță, arh. Roxana Pătrulescu, 
secretar general OAR Diana Stan, prof. dr. arh. 
Iulia-Maria Stanciu, arh. Tiberiu Bucșa;

 — 26 ianuarie 2018 – Sibiu, discuție despre stagiu 
și desfășurarea interviului CNADS - prof. dr. 
arh. Iulia-Maria Stanciu, m. arh. Alexandru Gă-
vozdea – cca. 30 participanți;

 — 27 ianuarie 2018 – Brașov, discuție despre sta-
giu și desfășurarea interviului CNADS - prof. dr. 
arh. Iulia-Maria Stanciu – cca. 10 participanți;

 — 15 februarie 2018 – București, „reprezentanții 
CNADS răspund întrebărilor candidaților” – arh. 
Bogdan Bogoescu, arh. Silvia Demeter Lowe, 
arh. Tiberiu Bucșă, arh. Marius Miclăuș, arh. Iulia 
Stanciu – cca. 30 participanți.

Activități antamate
 — prezentare - Asociația Peisagiștilor din Româ-

nia Filiala Teritorială Vest: 
• legislația spațiului verde;
• ghid de întreținere a vegetației în oraș.

 — vizită ghidată cu tema „restaurarea în arhitec-
tură” - prof. arh. Liliana Roșiu (Comisia Zonală 
a Monumentelor Istorice - TM, AR, CS și HD);

 — prezentare cu tema „protecția monumente-
lor istorice - ghid al Comisiei Regionale 5 a 
Monumentelor Istorice - pentru informarea 
proiectanților și a beneficiarilor” - prof. arh. T.O. 
Gheorghiu (Comisia Zonală a Monumentelor 
Istorice – TM, AR, CS și HD).
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5.4 Activități comune ale CTC (concursuri și DPC):
 — participarea la ședința Consiliului teritorial de 

conducere al OAR Timiș și inițierea unei cola-
borări cu membrii acestuia – 27.07.2017;

 — participarea la o întâlnire cu membrii Consiliu-
lui teritorial de conducere al OAR Hunedoara 
și inițierea unei colaborări cu membrii acestuia 
– 14.08.2017;

 — participarea la o întâlnire cu membrii Colegiului 
director al OAR Arad și inițierea unei colaborări 
cu membrii acestuia – 15.08.2017;

 — inițierea și participarea la întâlniri cu membrii 
Colegiului director al OAR Timiș în vederea 
obținerii unor informații folositoare pentru stra-
tegia CTC;

 — realizarea unei pagini de Facebook, cu scopul 
de a promova activităților CTC prin intermediul 
acesteia și de a iniția un dialog cu membrii fili-
alelor arondate CTC și nu numai https://www.
facebook.com/CTC.OAR.

Executiv – Etape de Lucru
 — Elaborare proiect Planul Național de Dezvolta-

rea Profesională Continuă a membrilor Ordinu-
lui Arhitecților din România, bazat pe struc-
tura îmbunătățită a Planului Național pentru 
Dezvoltare Profesională Continuă a Arhitecților, 
document înaintat către Ministerul Educației 
Naționale în decembrie 2015 (înainte de schim-
barea de mandat VP GL), care prevedea un 
format exagerat exigent în raportare, creditare 
și evenimente:

 — Proitvectul conținea în prima etapă 2 docu-
mente componente: Plan Național DPC și 
Reguli și Proceduri Operaționale;

 — S-a redus numărul de credite de la 96 la 24, ca 
medie a încadrărilor existente la ora actuală în 
UE;

 — Programul de formare personalizat, configu-
rat de fiecare membru în parte, prin care să-și 

identifice propriile obiective și nevoi de dezvol-
tare profesională, urmând a-și planifica traseul 
de dezvoltare continuă în funcție de scopurile 
și interesele profesionale și personale;

 — S-au definit 2 forme de încadrare a activităților 
DPC în sistem structurat/formal și nestructu-
rat/informal;

 — S-au structurat domeniile de formare profesi-
onală.

 — Transmitere proiect către CN spre informare 
16.06.2017 – s-a primit 1 propunere de modifi-
care a materialului de la dl arh. Adrian Ionașiu, 
pe baza căreia s-a elaborat a doua versiune a 
Planului DPC, într-un sigur document comasat;

 — Transparență decizională - 06.09.2017 – 
12.10.2017;

 — Lucru la modificările pe regulament pe artico-
lele vizând DPC – 02.2017 – 10.2017;

 — Elaborarea unei BAZE DE DATE centralizând 
informații legate de posibili lectori, teme de 
curs, platforme de instruire online și parteneri-
ate, care poate fi diseminată în cadrul filialelor 
în scopul susținerii activităților de dezvoltare 
profesională continuă dedicate membrilor. 
Baza de date cuprinde 74 propuneri de lectori, 
14 platforme online publice și alte informații 
care ar trebui să fie validate;

 — Centralizarea amendamentelor și observațiilor 
primite în procesul de transparență decizională 
au fost concentrate pe următoarele subiecte:
• Obligativitatea. Este necesară o perioadă de 

exersare a desfășurării activităților, a dema-
rării evenimentelor pentru validarea calității 
procesului și a capacității de acoperire prin 
programe și lectori la nivel național, înainte 
de a decide obligativitatea. S-a optat pentru 
transferarea responsabilității pentru această 
decizie către forul cel mai înalt de decizie, 
respectiv Conferința Națională. Această pro-
punerea a fost validată de Consiliul Național 
dar respinsă odată cu toate modificările pe 
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regulamente în Conferința Extraordinară a 
OAR din octombrie 2017;

• Gratuitatea. Baza de date cu evenimente 
și lectori va conține activități care pot fi 
acoperite prin parteneriate sau sponsorizări, 
dar și o serie de activități cu taxă. O balanță 
corectă se poate face după stabilirea parte-
neriatelor de sponsorizare și echilibrarea cu 
activitatea de organizare de concursuri. 

 — Planul DPC nu a mai fost supus aprobării. Ma-
terialul este la ora actuală într-o formă amen-
dată care poate fi preluată de viitorul mandat;

 — S-au alăturat grupului un număr de membri 
externi CN, astfel încât componența aprobată 
a grupului la ședința din data de 07 decembrie 
2017 a fost următoarea: 
• Cristian Șandru, Liviu Dăescu, Cristian 

Gabor, Raluca Munteanu, Silvia Demeter 
Lowe, Cristina Mareș, Liviu Zăgan, Matei 
Bogoescu, Tiberiu Bucșa; 

• Dragoș Emil Ciolacu și Ruxandra Berszan nu 
au putut participa, dar continuă să activeze 
ca parte a GL.

În această formă, grupul de lucru, după dezbate-
rea statusului DPC și având în vedere criticile asu-
pra materialului - în principal pe chestiunile care 
vizează obligativitatea, gratuitatea și capacitatea 
de acoperire la nivel național, a decis demararea 
acelor activități care se pot desfășura fără cadrul 
unui plan aprobat, prin programarea în calendar a 
unor programe de tipul celor desfășurate în cen-
trul pilot în câteva filiale care își arată disponibili-
tatea pentru organizare, prin preluarea evenimen-
telor care au funcționat deja la OAR București și 
CTC – proiect pilot OAR 2017, cu sprijinul local al 
membrilor externi ai GL, respectiv la Brașov- 
Covasna-Harghita, Transilvania, Sibiu-Vâlcea.

A fost lansat un ghid care cuprinde un prim 
pachet concret de cursuri, dintre cele care s-au 
desfășurat cu bună participare la OAR București 
și CTC, structurat cu CV-urile lectorilor, programul 

de formare cu necesarul de organizare, condițiile 
contractuale și calendarul disponibilităților, pe 
baza căruia filialele să poată prelua organizarea. 
S-a făcut promovarea ghidului la filiale, către se-
cretariate și președinți, dar până în acest moment 
acestea nu l-au preluat pentru a fi inițiată con-
sultarea membrilor privind opțiunile și înscrierea/
organizarea. 

Grupul de lucru consideră că la ora actuală, 
doar bazându-ne pe capacitatea de organizare și 
dorința de a promova către membri, este practic 
imposibil să se poată derula uniform la nivel națio-
nal un astfel de program. Necesarul pentru prelua-
rea de evenimente, chiar având baza acestui ghid, 
depășește posibilitățile filialelor mici, și, observăm 
o comoditate extremă din partea personalului 
angajat la filiale, cu tendința clară spre a nu depăși 
atribuțiile actuale, a nu-și aglomera responsabili-
tățile cu tot ceea ce înseamnă aceste evenimente. 

Acesta este motivul pentru care planul DPC 
a fost promovat împreună cu Centrele Teritoria-
le de Competență care, cu o persoană angajată 
permanent, ar fi putut prelua regional serviciile 
complexe de acest tip. În plus, activitatea CTC-
ului pe cele 2 domenii (DPC și concursuri) putea 
lucra compensator pentru a acoperi cheltuielile 
pe care DPC-ul le presupune din contractele pe 
concursuri, putând asigura gratuitatea cursurilor 
și devenind cu timpul sustenabil. Este ceea ce se 
poate vedea în raportul final al CTC.

Stagiu – Etape de lucri
Domeniul a fost coordonat ca urmare a consta-
tărilor membrilor CNADS la interviul pentru acor-
darea dreptului de semnătură, a amendamentelor 
formulate la proiectul pentru Noua Metodologie 
de Stagiu elaborat 2015 și a chestionarului de 
stagiu (639 respondenți dovedind interesul pentru 
subiect al membrilor OAR).

Stagiul este un parcurs structurat, o alternativă 
de practică profesională coordonată/structurată 

O
A

R
 p

e d
o

m
enii



108

5.4

și concentrată într-un interval de 2 ani, în vederea 
obținerii dreptului de semnătură. Prin urmare, el 
este o responsabilitate asumată de stagiar, îndru-
mător și organizație.

S-a deschis timp de o lună un chestionar* on-
line privind stagiul, ce s-a adresat atât stagiarilor 
cât și îndrumătorilor sau membrilor fără drept de 
semnătură (fie că s-au gândit să înceapă stagiul 
sau nu) – 5 ianuarie 2017–5 februarie 2017.

 — 248 de respondenți în primele 24 de ore, 639 
răspunsuri în total (cel mai mare număr de res-
pondenți la un studiu al Ordinului, până în acel 
moment). Pentru comparație, interviurile IMAS 
au considerat statistic relevant un eșantion 
de sub 250 arhitecți din toată organizația, cu 
„rezerve” până la un total de cca. 320;

 — problemele semnalate în 2017 sunt problemele 
semnalate în 2013 și sunt aceleași cu probleme-
le abordate în Metodologia de Stagiu 2.0. Din 
păcate, totodată, cele mai criticate în metodo-
logie de membrii CN. 

*Chestionarul și rezultatele acestuia pot fi consultate pe 
site-ul OAR la adresa
http://www.oar.archi/actualitate/accesul-in-profesie-o-
analiza-a-situatiei-actuale 

După confirmările venite din răspunsurile la ches-
tionar, grupul de lucru a considerat necesară și 
justificată introducerea acestei noi metodologii:

 — extrinsec prin nevoia de acordare a acestui 
palier al formării profesionale a arhitectului cu 
drept de semnătură cu palierele similare din 
Europa și din lume (Directiva 2005/36/EC, 
Standardul UIA – Durban 2014, practica RIBA, 
RIAI, BAK, BZT etc.);

 — intrinsec prin răspunsul datorat de organiza-
ție membrilor săi la solicitările exprimate prin 
două chestionare cu răspunsuri-record (2013, 
2017).

Prin urmare a parcurs următorii pași:
 — ajustarea Metodologiei pentru a corespunde 

tuturor prevederilor legale românești, dar și 
pentru a permite prin modul de conformare 
preluarea modificărilor legislative – 25.05.2017:
• cu costul pierderii parțiale a acordării cu 

practica internațională și cu prevederile 
Directivei;

• pierzând și o bună parte din oportunitățile 
de „generare de locuri de stagiu”, unele 
întemeiat (voluntariat), altele din ambiție 
(domenii conexe);

• întâlnire cu reprezentații arhitecților de inte-
rior pe subiectul admiterea în OAR – com-
petențe drept de semnătură, stagiu/ analiza 
contextului european.

 — lucru la modificările Regulamentului de or-
ganizare și funcționare a OAR, necesare pe 
subiectul stagiu;

 — transparență decizională – 26 mai 2017–7 iunie 
2017:
• s-au înregistrat observații de la 15 persoane 

(14 membri și 1 secretar executiv);
• documentul final, cu integrarea observați-

ilor acceptate și motivarea celor neincluse 
a fost finalizat în 13.09.2017, dar a fost 
amânată prezentarea în CN pentru a nu 
se suprapune peste Conferința Națională 
Extraordinară.

 — analiza chestionarului extern (realizat de 
altcineva decât grupul de lucru de profil sau 
reprezentanții organizației), popularizat de 
arh. Emanuela Popescu-Agent în mediul online 
(Facebook, inclusiv pe grupul dedicat arhitecți-
lor stagiari). Am considerat că acest chestionar 
chiar dacă nu poate fi considerat relevant atât 
prin numărul redus al respondenților cât și prin 
structurarea lui cu întrebări deschise care nu 
fac posibilă o analiză sintetică, ne-a arătat ne-
cesitatea de a avea aceste informații mai bine 
structurate:
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• numărul de respondenți: 92 în 7 săptămâni;
• predominant întrebări cu răspuns deschis, 

majoritatea despre examen/interviu, nu des-
pre stagiul propriu-zis (decât prin prisma 
portofoliului);

• predominant răspunsuri neutre sau apre-
ciative la adresa interviului/comisiei, totuși 
câteva răspunsuri vehemente și extrem de 
tăioase.

 — din sesiunea martie 2018 s-a introdus un nou 
tip de chestionar elaborat de un Cristian Pop 
(sociolog, Universitatea Babeș-Bolyai), pe care 
sunt făcute primele interpretări, și pe care ne 
propunem să îl continuam pentru a avea la zi 
informațiile legate de derularea stagiului și a 
condițiilor de interviu:
• 134 de respondenți la prima sesiune;
• Raport de interpretare asupra răspunsurilor.

Comunicate – Acordul UIA privind Standardele 
Recomandate de Profesionalism în Practica de 
Arhitectură. – 10.01.2017 – 31.01.2017 - Parcursul de 
formare al unui arhitect în politicile UIA, comu-
nicate/ distribuite online (Facebook, newsletter 
OAR), disponibile pe site-ul OAR la adresa:
http://www.oar.archi/actualitate/parcursul-de-forma-
re-al-unui-arhitect-in-politicile-uia 

În martie 2018 – CN adoptă noile Norme Metodo-
logice privind efectuarea Stagiului pentru Dobân-
direa Dreptului de Semnătură, conformat după 
următoarele principii:

 — asigurarea flexibilității în conformarea traseului 
de stagiu optim pentru acoperirea misiunilor;

 — asigurarea condițiilor pentru accesarea eve-
nimentelor de stagiu din punctul de vedere al 
accesibilității și timpului alocat;

 — responsabilizarea factorilor implicați: 
1. Stagiar pentru conformarea propriului traseu 
de evoluție profesională; 2. Îndrumător pentru 
o îndrumare consistentă; 3. Filială pentru o 

asistare consistentă permanentă și pentru asi-
gurarea conferințelor de stagiu; 4. Angajatorul, 
prin clauzele de stagiu; 5. Comisia Națională 
de Acordarea Dreptului de Semnătură pentru 
o evaluare responsabilă cu feed-back pentru 
stagiar și îndrumător.

3. Care considerați că sunt cele mai relevante 
schimbări pe domeniul coordonat?

 — Stagiul efectuat în module mai mici de 6 luni 
cu pauze posibile mai mari de un an între 
module, păstrând raportarea administrativă la 
6 luni.

 — Alocarea a minim 8h/lună pentru evenimente 
specifice de formare și stagiu, dar și pentru 
îndeplinirea obligațiilor administrative de 
raportare/evaluare. Fără a încerca o impunere/
interpunere în relația contractuală a stagiaru-
lui cu angajatorul, precizăm intervalul minim 
necesar pentru autoevaluare și evenimentele 
de breaslă.

 — Stagiul efectuat cu înregistrare operativă în altă 
filială cu detașare păstrând înscrierea adminis-
trativă legală  în filiala de domiciliu.

 — Eliminarea limitării privind obiectul principal de 
activitate al BIA/societății în care se efectuează 
stagiul ca fiind proiectarea de arhitectură (cod 
CAEN 7111). Adoptarea deschide mai multe po-
sibilități de angajare și de realizare a stagiului 
incluzând și domeniile conexe arhitecturii.

 — Recunoașterea experienței profesionale în 
administrație și a voluntariatului, respectiv prin 
precizarea de reducere a perioadei de stagiu 
introdusă și în documentul care structurează 
stagiul în condițiile legii.

 — Desemnarea unui responsabil de stagiu al 
filialei care va evalua activitatea stagiarilor și 
a îndrumătorilor printr-o asistare susținută cu 
feed-back permanent privind nivelul de 
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parcurgere a misiunilor.
 — Introducerea unor instrumente pentru evalu-

area proprie a modului în care sunt acoperite 
misiunile.

 — Corelarea competențelor pe care trebuie să le 
obțină stagiarul cu misiunile minim necesar a fi 
parcurse de acesta.
 

Comisia Națională de Acordare a Dreptului de 
Semnătură
Acordarea dreptului de semnătură alături de par-
cursul de stagiu reprezintă una dintre responsabi-
litățile OAR pentru calitatea actului de arhitectură 
și a mediului construit generat de arhitecți.

Încă de la prima sesiune, membrii noii comi-
sii au constatat faptul că la momentul respectiv 
interviul cădea ca o ghilotină după cel puțin doi 
ani în care stagiarul nu avea feed-back pe parcurs, 
nu exista o evaluare a rapoartelor predate la 6 
luni și nimic transmis înapoi spre stagiar. Sistemul 
de gestionare a stagiului la nivelul filialelor este 
extrem de birocratic și irelevant pentru calitatea 
parcurgerii misiunilor. Stagiul este trunchiat ca 
acoperire din cauză că nivelul de preluare al birou-
rilor pentru misiunile peste nivelul DTAC este foar-
te redus. Stagiarii au lacune care nu pot fi acoperi-
te în intervalul scurt de 3 luni dintre sesiuni.

Am definit modificările pe care am considerat 
că trebuie sa le facem în ajutorul stagiarilor și le-
am implementat prin noile Norme metodologice 
de acordare a dreptului de semnătură.

4. Care considerați că sunt cele mai importante 
realizări pe domeniul coordonat?

Obiectivele grupului de lucru Educație și stagiu, 
stabilite prin Hot. CN nr. 2314 din 15 decembrie 
2014, au fost următoarele:

 — Actualizarea Metodologiei de stagiu v 2.0 – 
obiectiv atins, noile Normele metodologice 
privind efectuarea stagiului pentru dobândirea 

dreptului de semnătură au fost aprobate de 
către CN în 26 martie 2018;

 — Actualizarea, împreună cu Comisia Națională 
de Acordare a Dreptului de Semnătură, a Nor-
melor metodologice de acordare a dreptului de 
semnătură, a regulamentului CNADS, precum 
și a criteriilor de evaluare, aprobate în ședința 
Consiliului național din iunie 2018;

 — Raportarea către Conferința Națională a con-
cluziilor implementării Metodologiei de Stagiu 
v 2.0 actualizate, la sfârșitul perioadei tranzito-
rii 2016–2018 – noile Norme metodologice fiind 
adoptate doar în martie 2018, încă nu există 
suficiente date pentru a extrage concluzii 
relevante;

 — Coordonarea Conferințelor de Stagiu – au fost 
organizate conferințe-dezbateri cu diverse 
teme destinate stagiarilor:
• Conferință- dezbatere – Misiunile Arhitectu-

lui 16 martie 2017;
• Conferință-dezbatere Stagiu OAR FT Bucu-

rești – 28 martie 2017;
• Prezentare „SIOAR, misiunile arhitectului, 

SIC PCPC și managementul unui birou de 
arhitectură - costuri, angajați, colabora-
tori”, lectori arh. Rudolf Gräf (vicepreșe-
dinte OAR) și m. arh. Alexandru Găvozdea 
(președinte OAR Sibiu - Vâlcea) – Timișoara 
și Arad, 28 și 29 septembrie 2017, cca. 100 
participanți; 

• Conferință de stagiu organizată prin CTC - 
lectori prof. dr. arh. Maria - Iulia Stanciu, arh. 
Bogdan Demetrescu și arh. Tiberiu Bucșa – 
16 decembrie, Timișoara, 46 participanți;

• Conferințe de stagiu și dezvoltare profesio-
nală continuă, lector prof. dr. arh. Maria - Iu-
lia Stanciu – Sibiu și Brașov, 26 și 27 ianuarie 
2018, cca. 35 participanți;

• Conferință privind stagiul și interviul în 
vederea acordării dreptului de semnătură – 
invitați prof.dr.arh. Iulia Stanciu, arh. Silvia 
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Demeter Lowe, arh. Bogdan Bogoescu, arh. 
Marius Miclăuș, arh. Tiberiu Bucșa, Șerban 
Sturdza – președinte OAR FTB.

5. Care considerați că sunt cele mai importante 
nereușite pe domeniul coordonat?

Promovarea Planului DPC nu a avut o promovare 
și consultare mai ample în cadrul breslei. Consider 
că momentul a fost pripit din dorința de a cuprin-
de acest capitol, împreună cu Centrele Teritoriale 
de Competență în modificările pe regulamente. 
Cred că o perioadă de tranziție în care să fie por-
nite mai mult de un Centru Pilot ar fi fost mult mai 
convingătoare. 

Nu a fost destul de clar faptul că acest Plan 
DPC era în etapă de transparență decizională și 
deci în conformare și încă nu era suspus la vot, 
că urma să parcurgă o etapă de testare, și prin 
urmare reacția membrilor a fost in consecință, 
majoritar împotrivă.

Idem validarea bazei de date cu lectori și pro-
grame de formare.

Din păcate, ceea ce se dovedește acum, este 
faptul că fără aceste CTC-uri, programele de 
formare se blochează la liberul arbitru al secretari-
atelor de filiale sau al unor președinți care nu sunt 
angajați de un contract de mandat.

6. Ce recomandări aveți pentru mandatul 
următor?

 — Să urmărească palierele de reglementare în 
continuare a stagiului și a interviului pentru 
dobândirea dreptului de semnătură;

 — Să elaboreze documentele de ghidare în sta-
giu:
• Ghidul Stagiarului;
• Ghidul conferințelor de Stagiu – extindere 

cu noi programe și lectori și promovare la 

nivelul membrilor OAR;
 — Prezentarea și continuarea statisticilor CNADS;
 — Invitarea responsabililor de stagiu de la filiale la 

sesiunilor CNADS;
 — Evaluarea stagiarilor cu un minim filtru canti-

tativ pe misiuni la intervalul de raportare de 6 
luni la nivelul filialelor;

 — Ghidarea conferințelor de stagiu și dialogul 
membrilor CNADS cu stagiarii în intervalul 
dintre sesiuni;

 — Prezentarea raportului și statisticilor CNADS în 
facultățile de arhitectură;

 — Invitarea responsabililor din conducerea facul-
tăților la sesiunile CNADS;

 — Încheierea unui protocol cu facultățile pentru 
prezentări privind misiunile arhitectului;

 — Discuții pentru conformarea curriculei spre 
o aprofundare a proiectelor până la nivel de 
detaliu;

 — Obiectivarea analizei CNADS pe portofolii cu 
ajutorul criteriilor din fișa de interviu;

 — Extinderea timpului pentru interviu la peste 30 
min > 45 min;

 — Completarea fișei sintetice a interviului care se 
înmânează candidatului la sfârșitul interviului 
indiferent daca acesta a obținut sau nu dreptul 
de semnătură, consemnând astfel evaluarea pe 
criterii, precum și recomandările pentru parcur-
sul profesional viitor;

 — Disponibilitatea  CNADS de a avea dezbateri, 
prezentări la nivelul filialelor și al facultăților 
privind exigențele de acordare a dreptului de 
semnătură și desfășurarea interviului.
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5.5 5.5 Domeniul parteneriate, concursuri de arhitectură, 
organizare, gestiune și relația cu membrii

arh. Ana Maria Zahariade

În cadrul acestui mandat, mi-au revenit următoa-
rele responsabilități:

 — Concursuri și organizare de concursuri
 — Finațare de proiecte din timbrul arhitecturii
 — Parteneriate

Fiecare dintre acestea a presupus o muncă de 
echipă, desfășurată în cadrul CD, în cadrul grupu-
rilor de lucru (GL), în cadrul și cu ajutorul membri-
lor Casei Mincu. 

Raportare cantitativă

1. Activitatea grupurilor de lucru coordonate 

Componența
Conform propunerilor de reglementare a GL, 
începând din octombrie 2014, s-au format prin 
înscriere două GL (respectiv, Concursuri și Parte-
neriate-Relația cu membrii), astfel: 6 membri din 
CN și 6 invitați pentru GL Concursuri, și 6 membri 
din CN pentru GL Parteneriate-Relația cu membrii. 
Acestea au fost aprobate în CN din 15 decembrie 
2014.

După un an de funcționare, s-a dovedit că nu 
erau necesare două grupuri, cu atât mai mult cu 
cât unii membri s-au dovedit inactivi, domeniul 
Relația cu membrii a intrat în zona comunicării, în 
timp ce concursurile și reglementările legate de 
proiectele culturale deveneau prioritare. 

În 2016, cele două grupuri au fuzionat în GL 
Concursuri-Parteneriate, format din 6 membri 
din CN, în care au fost cooptați alți doi arhitecți 
dornici să contribuie la aceste activități (arh. Radu 
Ponta și arh. Irina Meliță). Schimbarea s-a aprobat 
în CN din 21 martie 2016. 

Bugetul prevăzut s-a diminuat astfel, iar activi-
tatea GL a urmărit analiza și rezolvarea probleme-
lor care s-au dovedit urgente pentru fiecare dintre 
aceste domenii.

Practic, GL Concursuri și Parteneriate a activat 
constant în următoarea formulă: 
Arhitecții Daniela Calciu, Dan Clinci, Angela Ko-
vacs, Irina Meliță și Radu Ponta, ajutați de arhitec-
ții Karina Dornescu, Sandu Panaitescu, Luminița 
Patron, la care s-au adăugat, după necesitățile 
temelor în discuție în anumite momente, arh. M. 
Lotreanu (2015), av. Serghei Perju (2017), arh. Toa-
der Popescu (2018), arh. Ilinca Macarie și expert în 
achiziții Tinel Ticu (2018).
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Din partea Casei Mincu au contribuit substanțial la 
activitatea GL: 

 — Pentru conținutul profesional: arhitecții Mirona 
Crăciun, consultant pentru concursuri (alături 
de vicepreședinte, coordonatoarea permanen-
tă a activității GL Concursuri) și Loredana Gaiță 
(referent pentru concursuri din 2017);

 — Pentru consultanța de specialitate: juriști Diana 
Stan (care a supervizat din 2015 întreaga 
activitate desfășurată), consilier juridic Adriana 
Iordache (din 2017) și Andreea Ceauș (din 
2018), contabil Silvia Ciocârlan și Alexandra 
Ștefănescu (din 2017), precum și consilier în 
relații internaționale Mariana Ionescu;

 — Secretariatul GL a fost asigurat de asistent juri-
dic Raluca Ștefan (secretar al GL până în 2016) 
și apoi de arh. Mirona Crăciun.

Activitatea propriu-zisă
În cadrul GL s-a lucrat prioritar în două direc-
ții: (1) în direcția concursurilor și organizării de 
concursuri, pentru a ajuta asigurarea unui nivel 
de calitate care să răspundă atât rigorilor legis-
lative naționale, cât și standardelor profesionale 
recunoscute internațional și (2) în direcția perfec-
ționării cadrului normativ privind finanțările din 
timbrul arhitecturii în sesiunile anuale de finanțare 
și a cadrului reglementar intern de acordare a 
finanțărilor din timbru (după secțiunile bugetare 
stabilite).

Activitatea s-a desfășurat prin întâlniri în plen, 
formare ad-hoc de subgrupuri de lucru pe anu-
mite teme, corespondență mail și telefonică etc., 
și s-a materializat (după caz) în diverse livrabile 
sau decizii privitoare la direcțiile prioritare pentru 
acest mandat.

De-a lungul perioadei au avut loc 23 de întâlniri 
de lucru ale GL, în plen și/sau pe subgrupe (orga-
nizate pentru a rezolva o problemă specifică), cu 
temele descrise mai jos care au decurs din obiec-
tivele fixate pentru fiecare din aceste direcții. 

Lista principalelor întâlniri de lucru, tematica și 
livrabilele: 

 — 2015-01-16 (GL Concursuri) – prezentarea situ-
ației existente și elaborarea primelor obiective 
– pornind de la documentul Standard (elaborat 
în mandatul trecut de GL concursuri și VP con-
cursuri arh. J. Bertleff);

 — 2015-02-13 (GL Parteneriate) – prezentarea 
situației existente + stabilirea obiectivelor + 
sarcini legate de relația cu membrii;

 — 2015-03-08 (GL Concursuri) – prima formulă 
de simplificare și popularizare derivată din 
Standard (viitorul document PAȘII); urmat de 
mai multe întâlniri pe subgrupuri și verificare/
adnotare de către toți membrii GL;

 — 2015-03-31 (GL Concursuri) – s-au definitivat 
PAȘII;
Livrabile: documentul PAȘII (2015-03, care a 
fost difuzat către filiale prin CN, document care 
a fost actualizat în 2017 cu aportul Loredanei 
Gaiță);

 — 2015-03-31 (Parteneriate) – nu s-au obținut 
propuneri eficiente, cu atât mai mult cu cât 
obiectivele privind relația cu membrii s-a trans-
ferat către domeniul Comunicare;

 — 2015-10-23 (GL Concursuri) – concepția 
structurii domeniului Concursuri pe noul site 
OAR.archi și elaborarea conținutului necesar – 
activitate intensă care a durat până la darea în 
folosință;

 — 2015-10-30 (GL Concursuri) –  continuare site 
în grup operativ;

 — 2015-11-15 (GL Concursuri) – formare subgrup 
GL pentru rescrierea normelor metodologi-
ce – discuții pregătitoare și stabilire calendar 
(prezentate în CN);

 — 2015-11-25 (GL Concursuri) – propunere struc-
tură site + discuție conținut;

 — 2015-12-10 (GL Concursuri) –  finalizare struc-
tură site;

 — 2015-12-20 (subgrup de lucru) – forma finală 
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Norme metodologice pentru punerea pe trans-
parență: 
Livrabile: Norme metodologice privind finanţa-
rea de oferte culturale și proiecte editoriale din 
timbrul arhitecturii;

 — 2016-01-15 (GL Concursuri-Parteneriate) – 
propunere fuziune GL – Finalizare structură 
conținut text concursuri/site:
Livrabile: Toate materialele elaborate pentru 
site și puse pe site de-a lungul perioadei nov 
2015-lansarea din 2016;
2016-01-22 (GL Concursuri-Parteneriate) – dis-
cutarea observațiilor la norme venite pe trans-
parență. Se propune înlocuirea membrilor care 
nu au participat la nici o ședință cu cei activi 
din cele două și cu colaboratori în funcție de 
subiect (urmând prevederilor Regulamentului 
de înființare, organizare și funcționare a grupu-
rilor de lucru constituite la nivelul Ordinului);

 — 2016-01-29 (GL Concursuri-Parteneriate) – ela-
borarea formei finale a normelor;
2016-03-14 (GL Concursuri-Parteneriate) – 
discuții privitoare la modalități de organizare a 
unui Grup Zero (5 membri și 20 ore efective), 
cu misiunea de a aplica critic experiența acu-
mulată pe studii de caz (de organizare efectivă 
de concursuri) pentru a pregăti și testa forma 
unui „modul profesional” de diseminare a aces-
tui know-how. Grupul Zero a avut doar două 
întâlniri după care s-a schimbat legislația și a 
trebuit sa ne oprim pentru reevaluarea contrac-
telor/ procedurii / regulamentului în conformi-
tate cu noua lege;

 — 2016-10-15 (GL Concursuri-Parteneriate) – pri-
ma discuție referitoare la necesitatea și opor-
tunitatea elaborării unui Ghid de bune practici, 
într-un grup restrâns;

 — 2016-10-25 (subgrup) – discuție cu av. Perju 
pentru forma pe care ar putea-o lua acest 
Ghid;

 — 2017-03-08 (subgrup) – discuții referitoare la 

necesitatea redactării unor Norme generale 
pentru folosirea sumelor din timbru, care să 
țină locul paragrafului cuprins în Art 2 (2) din 
Normele din 2009 — paragraf care dispăruse 
odată cu noile Norme metodologice (2016) 
care se referă strict la sesiunile de finanțare;
2017-04-21 (GL Concursuri-Parteneriate); 
– discutarea primei forme de Norme gene-
rale privind atribuirea finanțărilor din timbrul 
arhitecturii de către OAR, pregătite în ședința 
anterioară a subgrupului de lucru. Propunerea 
de modificări a Normelor metodologice pentru 
Sesiunile de Finanțare (2016), devenite nece-
sare în urma desfășurării a două sesiuni (2016, 
2017). Elaborare în subgrup; aprobarea formei 
finale de restul GL s-a făcut pe mail:
Livrabile: Norme generale pentru folosirea su-
melor din timbru + Propunerea de introducere 
a unor modificări în Norme metodologice pri-
vind finanţarea de oferte culturale și proiecte 
editoriale din timbrul arhitecturii;

 — 2017-06-27 (GL Concursuri-Parteneriate) – 
discuții la amendamente și redactarea formei; 
probleme ivite privind premiile; oportunitatea 
unor parteneriate pentru concursuri;

 — 2017-11-27 (GL Concursuri-Parteneriate) – dis-
cuție referitoare la tipurile de criterii valabile 
pentru concursuri de soluții în fața autorității:
Livrabile: propunere criterii pentru discuția la 
ANAP – pentru includerea în eventualul Ghid 
(și pentru a sintetiza punctele de divergență 
care au fost discutate până acum cu ANAP).
2018-02-23 (subgrup) – decizii privitoare la 
Ghidul de bune practici, carte s-a decis să fie 
alcătuit în grup restrâns, în cadrul OAR (prin 
compartimentul concursuri + compartimentul 
juridic);

 — 2018-05-18 (GL Concursuri-Parteneriate – 
membrii din București) –  discuție privind ini-
țiativa Consiliului Local S1 de a introduce HCL 
privind obligativitatea concursurilor de soluții 
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pentru obiective de interes local contractate 
din bani publici versus înmânare directă sau 
licitație design & build;
Iunie 2018 – consultarea prin corespondență 
electronică a GL privitor la Ghidul de bune 
practici elaborat în cadrul compartimentului 
concursuri al OAR (Mirona Crăciun și Loredana 
Gaiță; jurist Andreea Ceauș).

2. Raportare detaliată pe responsabilități 

Concursuri 
Strategia OAR în domeniul concursurilor a vizat în 
acest mandat:
Pe termen mediu și lung: 

 — Să solidifice „cultura concursului de arhitectu-
ră” și să facă respectat concursul de arhitec-
tură ca instrument esențial pentru creșterea 
calității mediului construit;

 — Să promoveze concursul atât la nivelul auto-
rității și promotorilor, cât și al arhitecților și al 
publicului larg; 

 — Să convingă cât mai multe autorități publice să 
folosească concursul de soluții pentru achiziția 
publică în domeniul proiectării de arhitectură și 
urbanism (față de sau ca alternativă la licitație).

Pe termen mediu:
 — Să organizeze cât mai multe concursuri care 

să demonstreze compatibilitatea standardelor 
OAR cu legislația în vigoare și să devină exem-
ple de bună practică;

Ne-am bazat pe experiența acumulată deja (nu 
doar în urma organizării propriu-zise de concur-
suri și a monitorizării urmărilor lor, ci și în urma 
relațiilor cu promotorii /autoritățile publice) și am 
privit-o critic pentru a identifica atât ceea ce nu 
a funcționat destul de bine, cât și ceea ce trebuia 
continuat pentru a progresa în aceste scopuri și 

pentru a progresa. Astfel:
 — Privind buna organizare a concursurilor, cele 

11 concursuri organizate în 2010-14 și monito-
rizarea altor concursuri au furnizat o experi-
ență prețioasă, atât prin succesul unora dintre 
demersurile întreprinse, cât și prin problemele 
semnalate de insuccesul altora. Această experi-
ență a fost rodul activității serioase și dedica-
te a arh. M. Lotreanu (prin fundația culturală 
Inforom), căreia îi mulțumim;

 — Privind eficiența diseminării cunoștințelor și 
procedurilor specifice de organizare de con-
cursuri, adică una dintre direcțiile tari ale stra-
tegiei de construire a culturii concursului, s-a 
constatat că externalizarea serviciului de con-
sultanță și organizare de concursuri nu poate 
fi o bună rezolvare pentru că se bazează pe 
următoarea contradicție: atât timp cât servi-
ciul de consultanță și organizare de concursuri 
reprezintă o sursă financiară pentru o firmă, 
este legitim ca aceasta să vrea să-și păstreze 
expertiza dobândită și nu să o răspândească 
larg — adică tocmai scopul strategiei OAR; 

 — Privind capacitatea de control al calității 
concursurilor, de acțiune directă și de dotare a 
OAR, am constatat: inexistența la Casa Mincu 
a unei structuri stabile, pregătită să preia coe-
rent această responsabilitate (și serviciu către 
membri în același timp); incapacitatea site-ului 
existent la acel moment (oarsquarespace) de a 
răspunde tuturor cerințelor unei bune organi-
zări și arhivări a concursurilor făcute sub OAR;

 — Privind relațiile cu autoritatea centrală (ANAP/ 
ANRMAP), având ca finalitate recunoașterea 
procedurilor specifice concursului de soluții, 
am preluat spre continuare o situație în curs 
rezumată astfel în Raportul mandatului prece-
dent: „toate răspunsurile primite de la această 
autoritate în domeniul achizițiilor publice au 
fost formulate superficial, fără vreo referire 
la problemele aduse în discuție; colaborarea 
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a fost una ineficientă și neconstructivă, mai 
ales în ceea ce privește verificarea criteriilor și 
factorilor de evaluare a proiectelor participante 
la concursurile de arhitectură”. 

Căile de abordare pe care le-am urmat au fost:
 — Pe linie administrativă/organizatorică: inte-

grarea funcției de consultanță și organizare 
de concursuri în structura administrativă a 
Casei Mincu (conform organigramei existente 
a OAR);

 — Pe linie procedurală: continuarea și perfecțio-
narea procedurilor deja elaborate, precum și 
elaborarea unui ansamblu coerent de docu-
mente cât mai precise care să sintetizeze an-
samblul de cunoștințe (know-how-ul) specific 
pentru generarea și corecta organizare a unui 
concurs bun, în mod special ca modalitate de 
achiziție publică;

 — Pe linia diseminării:
• „popularizarea” acestui know-how pe mai 

multe niveluri de adresare — autorități pu-
blice, filiale, arhitecți doritori să se implice, 
public larg, care să devină accesibile tuturor 
și pe baza cărora să se poată purta dis-
cuții avizate cu promotorii și organizatorii 
potențiali; 

• găsirea căilor prin care acest know-how să 
pătrundă mai adânc în teritoriu;

• conceperea unui site funcțional, cores-
punzător exigențelor unui concurs bine 
organizat;

 — Pe linie aplicată: organizarea de concursuri cât 
mai bune, deci continuarea a ceea ce se făcuse 
și în mandatul anterior prin intermediul parte-
neriatului cu fundația Inforom. 

Aceste direcții de activitate au fost discutate în 
diferite momente ale mandatului și aprobate în 
CN OAR, iar multe dintre temele privind punerea 
lor în practică au fost lucrate în cadrul GL  
Concursuri-Parteneriate.

Finanțări de proiecte din timbrul de arhitectură
Finanțarea de proiecte culturale și editoriale din 
timbrul de arhitectură s-a dovedit una dintre acti-
vitățile de succes ale OAR, un instrument eficient 
de a face cunoscută organizația spre publicul 
larg, de a populariza cultura de specialitate și 
rolul arhitecturii, de a contribui la deschiderea 
profesională a arhitecților (dorită și căutată mai 
ales de tinerii arhitecți). Numărul din ce în ce mai 
mare de proiecte depuse anual pentru finanțare și 
rezultatele bune și remarcabile ale majorității lor 
dovedesc succesul acestei activități. 

Pe de altă parte, cei opt ani de experiență au 
scos în evidență anumite neajunsuri, semnalate 
anual de comisiile externe de evaluare și de par-
ticipanții anteriori sau potențiali, pe de o parte, și 
de angajații Casei Mincu, pe de altă parte, și puse 
în discuție în CD. 

Din analiza acestei experiențe, comparând 
evoluția cu experiențe similare în alte instituții și 
țări europene, am tras anumite concluzii care au 
orientat activitatea în acest domeniu. 
De aici a rezultat:

 — Necesitatea de a reglementa separat modul de 
folosire a timbrului pe categorii de proiecte, 
potrivit articolelor bugetare aprobate anual în 
CN. Aceasta a presupus, în primul rând, des-
părțirea clară a condițiilor și procedurilor de 
finanțare a proiectelor, prin sesiunile anuale, de 
celelalte categorii (ele fiind cuprinse în 2008 în 
același document, ceea ce îngreunează folosi-
rea lui specifică);

 — Necesitatea de aducere la zi a Normelor me-
todologice privind finanțarea de programe și 
proiecte culturale, precum și proiecte editoriale 
din sumele colectate din timbrul arhitecturii 
din 27 octombrie 2008, care ghidau finanțarea, 
pentru a răspunde următoarelor aspecte:
• O mai clară definire a categoriilor de pro-

iecte eligibile (exprimată și în criteriile de 
evaluare);  
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• Definirea sensului anualelor, manifestări 
cultural-profesionale de mare importanță, 
precum și a direcțiilor urmărite în organiza-
rea lor (exprimate prin criterii specifice) — 
chestiune care a produs multe distorsiuni și 
discuții de-a lungul celor opt ani;

• Introducerea observațiilor venite anual de 
la comisii începând din 2007, privind: (1) 
ineficiența criteriilor de evaluare existente, 
(2) inconsecvența prezentării proiectelor în 
lipsa unei proceduri standardizate, (3) nea-
tenția/lipsa de responsabilitate în întocmi-
rea bugetului (cel mai des umflarea lui);

• Aducerea la zi a terminologiei și procedurii 
în raport cu cele ale Ministerului Culturii și 
cu bunele practici naționale și internaționa-
le;

• Clarificarea, simplificarea și standardizarea 
formularelor de cerere de finanțare a pro-
iectelor culturale și editoriale;

• Evitarea mărunțirii sumei puse la dispo-
ziție pentru sesiunile anuale prin finanțări 
parțiale.

 — Necesitatea schimbării calendarului sesiunilor, 
astfel încât proiectul să aibă timp să se desfă-
șoare în bune condiții după primirea finanțării, 
ceea ce a presupus elaborarea unor proceduri 
interne care să administreze eficient desfășura-
rea noului calendar;

 — Necesitatea stimulării calității și eficienței 
proiectelor finanțate din timbrul de arhitectură, 
prin mărirea exigenței. 

La modul cel mai general, a reieșit oportunitatea 
unei schimbări de optică, a trecerii într-o nouă 
etapă, mai exigentă, dar și mai eficientă pentru di-
seminarea publică a culturii arhitecturale și urbane 
prin proiecte culturale.

În cei opt ani s-a căutat în special încurajarea 
numărului, astfel încât să se depășească bariera 
noutății și proiectele culturale să devină o practi-

că. S-a apreciat că această strategie a dat rezulta-
te, generarea de proiecte culturale și înțelegerea 
sensului lor erau deja intrate în obișnuința publică 
și profesională.

Parteneriate
Încheierea de parteneriate și protocoale de 
colaborare este în mare măsură o activitate 
auxiliară celorlalte domenii de activitate, menită 
să le înlesnească desfășurarea, să atragă și să 
multiplice resursele necesare, să realizeze sinergii 
pentru realizarea diverselor obiective pe care și le 
propune OAR. Însă are și rolul de a întări prestigiul 
organizației și de a-i întări poziția și vocea în fața 
societății, a autorității și a forurilor internaționa-
le în scopul promovării profesiunii. Acest dublu 
aspect induce anumite dificultăți atât de gestiune 
a domeniului în sine, cât și ca raportare indepen-
dentă.

La începutul mandatului, în CN 2014-15-12, am 
promis pentru acest domeniu — pe care atunci 
l-am numit, încă tatonându-i sensul — Parteneriate 
și relația cu membrii, o serie de direcții care să fie 
discutate/lucrate în cadrul GL, după cum 
urmează:  
1. În ajutorul încheierii în timp de parteneriate 

cât mai eficiente, GL va elabora o evidență 
a potențialilor parteneri (instituții, asociații, 
comunități profesionale etc.) și a potențialului 
lor pentru atingerea obiectivelor strategice ale 
OAR în diverse direcții.

2. Pentru a se evita riscul compromiterii profesiu-
nii/Ordinului prin parteneri care nu corespund 
principiilor etice pe care OAR le promovează, 
GL va reflecta la criteriile unui „filtru etic”, pe 
baza căruia să poate fi selectați eventualii 
parteneri. 

3. Pentru obiectivul punctual de a folosi în pro-
fitul profesiei și al calității mediului construit 
potențialul de cercetare al școlilor doctorale, în 
scopul bilateral al diseminării ideilor noi în co-
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munitatea profesională GL va propune: a/ con-
dițiile de parteneriat cu școlile doctorale; b/ căi 
eficiente de a pune în practică acest obiectiv și 
de a-i întreține funcționarea (procedură, acțiuni 
specifice, responsabilități, buget), căutând și 
implicarea administrațiilor locale interesate. 

4. Pentru stabilirea de relații de încredere între 
OAR și noile generații prin premii pentru stu-
denți și burse de studiu, GL va întocmi regle-
mentări, pornind de la ce s-a lucrat în grupul 
anterior.

5. În ajutorul bunei organizări de concursuri de 
arhitectură, GL va reflecta la generarea prin 
parteneriate a unei rețele de experți/consul-
tanți. 

Dintre acele „angajamente de început” 
menționate mai sus:

 — Bună parte s-au subordonat altor domenii de 
activitate, respectiv: Comunicarea (care s-a 
dezvoltat puternic, preluând relația cu mem-
brii), Formarea profesională (care, de aseme-
nea, și-a cristalizat activitatea și în care punctul 
3 de mai sus i se subordonează), Folosirea și 
normarea sumelor din timbrul arhitecturii (în 
care se încadrează punctul 4).

 — Parte au fost antamate parțial sau nu au apărut 
ca necesități imediate față de obiectivele din 
celelalte domenii.

 — Altele s-au reformulat pe parcurs, în concor-
danță cu progresele făcute în celelalte dome-
nii, în mod special în comunicare și formarea 
profesională, iar încheierea de parteneriate li 
s-a subordonat.

3. Chestionare și consultări lansate către membri 

Concursuri
Chestionarul Ce (nu) vor arhitecții?, desfășurat 
între 30 ianuarie și 12 februarie 2018, privind pro-

punerile membrilor cu privire la reforma Ordinului, 
a avut 796 respondenți, din care s-au extras 20 de 
recomandări pe tema concursurilor. În data de 16 
mai 2018, am publicat pe canalele de comunica-
re ale OAR răspunsurile la întrebările membrilor, 
precum și clarificări ale procedurii de organizare a 
concursurilor.

Finanțări de proiecte din Timbrul de Arhitectură
Consultări legate de transparența decizională:

 — Normele metodologice: 2015-12-21 – document 
pus pe site pentru observații; 10-01-2016 – pri-
mire observații; 30-01-2016 – răspuns întrebări; 
document aprobat în CN în 21-03-2016;

 — Norme generale privind atribuirea finanțărilor 
din timbrul: 26-05-2017 – urcare pe site pentru 
observații; 07-06-2017 – primire observații; 
16-06-2017 – răspuns întrebări și elaborarea 
formei finale; document aprobat prin Hotărâre 
CN Nr. 2352/18.12.2017.

Raportare calitativă

1. Cum calificați dezvoltarea pe domeniul 
coordonat?

Concursuri
Cred că a fost o activitate susținută, serioasă și 
grea, care a făcut să avanseze modul în care OAR 
este implicat în acest domeniu:

1. Integrarea domeniului Concursuri în structura 
Casei Mincu a însemnat o serie de acțiuni imediate 
(începute din 2015) care au constat în:

 — Ocuparea prin concurs a postului de consilier 
pentru concursuri de către arhitecta Mirona 
Crăciun.

 — Stabilirea responsabilităților care revin com-
partimentelor specializate ale OAR (contabi-



119

5.5
O

A
R

 p
e d

o
m

enii

litate, juridic, comunicare), prin integrarea în 
activitatea curentă a Casei Mincu a activităților 
legate de organizarea de concursuri. În urma 
acestei reorganizări s-au realizat în interiorul 
Casei Mincu atât concursuri și documente cu 
caracter procedural și de diseminare (care sunt 
descrise mai jos), cât și parteneriate punctuale 
sau pe termen mai lung cu autorități locale în 
vederea organizării de concursuri în viitor.

 — Pentru că noua formație și-a dovedit funcționa-
litatea, OAR s-a înscris în SEAP pentru servicii 
de consultanță în organizarea de concursuri.

 — În decursul celor trei ani de activitate s-a do-
vedit și necesitatea întăririi compartimentului 
concursuri. Aceasta s-a întâmplat la începutul 
anului 2018 prin ocuparea celuilalt post din 
organigrama OAR de către arhitecta Loredana 
Gaiță, (cooptată prin concurs în 2017 pentru 
CTC pilot, unde și-a dovedit competența pe 
parcursul a șase luni de activitate).

 — În cadrul Procesului de transformare, prin coo-
perarea cu Filiala Timiș, s-a înființat și a activat 
timp de șase luni, cu titlu experimental, primul 
CTC, cu poziția de referent pentru concursuri 
(aparținând de OAR central), cu scopul de a 
genera și organiza concursuri în zona geogra-
fică adiacentă (județele Arad, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Timiș).

2. Realizarea unor documente procedurale 
„cadru” a urmărit corelarea standardului de con-
curs al OAR și UIA cu noile prevederi legislative, în 
scopul standardizării unei proceduri valabile pen-
tru achiziția serviciilor de proiectare prin concurs 
de soluții (cu specificul și rigorile lui profesionale 
susținute pe plan internațional). 

S-au elaborat astfel următoarele serii de 
documente, de folosință internă (standardizând 
operațiile din interiorul Casei Mincu în activitățile 
privitoare la concursuri) și cu folosință în relațiile 
externe (cu autoritățile contractante, promotorii 

etc. pentru ofertare, negociere, contractare, orga-
nizare etc.):

 — Proceduri de uz intern – care să clarifice și să 
reglementeze desfășurarea acțiunilor interne 
legate de diversele faze ale organizării de con-
cursuri. În cadrul auditului privind funcționarea 
OAR și al elaborării Procesului de transformare 
s-au clarificat și schematizat formal — prin in-
teracțiune cu KPMG — relațiile dintre comparti-
mentele interne ale OAR și gradele de implica-
re ale OAR în raport cu concursurile/promotorii 
- ca organizator, ca verificator al documentației 
de concurs cu acordarea girului OAR, sau sus-
ținător. Pentru toate acestea au fost întocmite 
proceduri clare pentru situațiile OAR organiza-
tor și OAR verificator, care implică contractări.

 — Proceduri de folosință externă – „documen-
te-cadru” sau ghiduri pentru corecta organi-
zare a unui concurs de soluții cu procedurile și 
regulile specifice de concurs de soluții, organi-
zate pe faze: (1) negociere (de la interacțiunea 
cu autoritățile până la încheierea contractului); 
(2) organizarea concursului (de la încheierea 
contractului cu promotorul până la lansare); 
(3) desfășurarea propriu-zisă (de la lansare 
până la conferința de presă de după acordarea 
premiilor). 

Acestea au fost sintetizate în Ghid de bune  
practici (a se vedea mai jos):

 — Documentul PAȘII (elaborat în 2014-2015 și 
adus la zi în 2017 pentru a îngloba schimbările 
legate de Legea 98/2016 și normele ei de apli-
care, alături de o serie de aspecte rezultate din 
experiența directă a organizării de concursuri) 
și Broșura de promovare pentru administrații 
publice (care se găsesc la https://www.oar.archi/
mod-de-organizare-a-concursurilor);

 — Regulamentul cadru de concurs (elaborat în 
urma experienței directe și a negocierilor 
dintre OAR și UIA și OAR-ANAP și cuconsul-
tanți juridici), adaptat pentru concursurile pe 

https://www.oar.archi/mod-de-organizare-a-concursurilor
https://www.oar.archi/mod-de-organizare-a-concursurilor
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care le-am organizat (https://www.oar.archi/
concursuri).

 — „Structura-cadru” a anexelor necesare bunei 
elaborări a documentației standard pentru un 
concurs de soluții;

 — Pachetul de „contracte-cadru” pentru diver-
sele tipuri de implicare a OAR în concursuri în 
calitate de: organizator (adaptat după mo-
delul UIA) sau verificator cu acordarea girului 
OAR (când organizarea se face de către altă 
entitate);

 — Pachetul de oferte tehnice („pachetele de con-
tractare”) pentru diversele tipuri de implicare a 
OAR — de folosit în negocieri.

În afara acestor documente, s-a colaborat și la în-
tocmirea Ghidului privind identificarea și evitarea 
conflictelor de interese și a situațiilor de incom-
patibilitate, folosind și aducând la zi documentele 
elaborate de arh. Monica Lotreanu privind incom-
patibilitățile din structurile OAR.

Toate aceste documente s-au realizat fie în 
cadrul grupului de lucru, fie în cadrul comparti-
mentului Concursuri al OAR.

3. Realizarea unei mai bune vizibilități a 
concursurilor și recunoașterea lor:

 — Vizibilitate, diseminare, popularizare
• Conceperea, în cadrul GL Concursuri-Parte-

neriate, a site-ului oficial de concursuri, ca 
secțiune a noului site OAR. Această secțiune 
reprezintă un site în sine, cu mai multe 
secțiuni: 1/ două pagini de informare Vreau 
să organizez (Avantajele concursului și Cum 
organizezi un concurs); 2/ o subsecțiune de 
arhivă care conține toate concursurile rea-
lizate în acest mandat și o mare parte din 
concursurile organizate de OAR în perioa-
dele precedente;

• Conceperea, tot în cadrul GL și a comparti-
mentului Concursuri, a subsecțiunii interac-
tive Concursuri în desfășurare, care facili-

tează procedura de concurs prin elemente 
dinamice care permit înscrierea la concurs și 
la vizită, întrebări și răspunsuri etc. și oferă 
posibilitatea de informare asupra concur-
surilor în desfășurare, descărcarea docu-
mentației, aflarea rezultatelor și vizualizarea 
tuturor proiectelor, comunicate privind 
urmări ale concursului etc..;

• Elaborarea de comunicate și conferințe de 
presă referitoare la concursurile de arhitec-
tură desfășurate;

• Documentele de tip PAȘII, Broșură de pro-
movare pentru administrații publice și Ghid 
de bune practici au și rol de popularizare a 
concursului ca procedură;

• Prezența în teritoriu a CTC (propusă și 
experimentată în cadrul Procesului de trans-
formare) ar fi putut constitui un instrument 
foarte eficient de răspândire și solidificare 
a „culturii concursului”, atât prin apropierea 
de autoritățile locale și problemele lor, cât 
și în direcția diseminării printre arhitecți a 
know-how-ului specific bunei organizări a 
unui concurs. Rămâne o problemă în reflec-
ția noii conduceri a OAR (CD și CN).

 — Recunoaștere
În contextul în care arhitectura încă este puțin 
înțeleasă ca importanță, iar rigorile profesio-
nale ale unui concurs se cunosc și mai puțin, 
asimilarea concursului ca alternativă calitativ 
superioară licitației pentru achiziția publică în 
domeniul arhitecturii și urbanismului este o 
chestiune de durată, de răbdare și de tena-
citate. Pe de altă parte, nici arhitecți care să 
înțeleagă aceste rigori nu sunt mulți. 

Ca urmare, drumul parcurs până acum este 
numai un început, cu câteva aspecte care meri-
tă să fie notate:
• Deși autoritățile publice sunt obișnuite cu 

procedura de licitație, am reușit totuși ca 4 

https://www.oar.archi/concursuri
https://www.oar.archi/concursuri
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din cele 5 concursuri organizate ca achizi-
ții publice să se finalizeze cu contractarea 
proiectării cu câștigătorul, conform Regula-
mentului — ceea ce înseamnă un debut de 
familiarizare cu procedura.

• Un pas important a fost încheierea în 2017 
a parteneriatului-cadru cu Primăria Munici-
piului Cluj-Napoca pentru consultanță si or-
ganizarea de concurs de către OAR pentru 
investițiile publice importante ale orașului, 
în urma cărora s-au organizat 3 concursuri 
și 2 sunt în organizare, urmând să fie con-
tractate alte 3 anul viitor.

• Un alt mare pas în sensul recunoașterii auto-
rității profesionale a concursului a fost făcut, 
paradoxal, în conflictul cu Muzeul Național 
de Istorie a României urmând concursului 
internațional din 2016, pe care autoritatea 
contractantă a căutat să-l anuleze. A fost 
prima oară când OAR a apărat instituția 
concursului în instanță, iar Curtea de Apel a 
validat procedura OAR de concurs ca fiind 
valabilă, silind autoritatea contractantă să 
reia negocierile cu câștigătorul (Hotărârea 
Curții 3572/2017 din 21 septembrie 2017). 
Născută într-o situație grav periculoasă, 
această hotărâre constituie, fără îndoială, un 
precedent foarte favorabil.

• Nu am putut însă finaliza pasul decisiv, 
adică recunoașterea de către autoritatea 
națională (ANAP) a procedurilor specifice 
concursului de arhitectură. Discuțiile cu 
autoritatea națională au început din 2015, 
legate inițial de concursul MNIR, unde am 
avut tot sprijinul ANAP. Ele au continuat 
în 2016 în legătură cu problemele derivate 
din experiența directă de organizare, în le-
gătură cu schimbări procedurale inițiate de 
ANAP (participanți AM Zahariade, M. Gafar, 
Alexandra Stoica), dar, la acest moment, 
acordul OAR-ANAP pentru elaborarea și 

detalierea procedurilor specifice nu este 
semnat.

4. Organizarea susținută de concursuri: 
În cadrul acestui mandat s-au realizat 
următoarele: 

 — Concursuri realizate de OAR ca organizator:
• 5 Concursuri cu autorități publice ca Auto-

ritate Contractantă (MNIR București, Turnul 
Pompierilor – Cluj Napoca, Parcul Etnogra-
fic Cluj, Re-thinking Somes - Cluj Napoca, 
Parcul Feroviar – Cluj Napoca), din care 4 
internaționale, 4 contractate, MNIR în pro-
ces de negociere contract după câștigarea 
procesului la Curtea de Apel;

• 4 Concursuri cu promotori privați (Curtea 
Bisericii Sf Ilie – Craiova, Micul Trianon - 
Ploiești, Pavilion OAR la Congresul UIA de la 
Seul, NVDM Sibiu);

 — Sunt contractate și în curs de elaborare: 
• 4 contractate și în curs de elaborare (Oarba 

de Mureș, Kogălniceanu și Cetățuia – Cluj- 
Napoca, Reșița); 

• 8 în negociere;
 — S-au negociat 18 situații care nu s-au soldat cu 

realizarea de concursuri (dintre acestea, 6 au 
fost generate în cadrul CTC – proiect pilot OAR 
2017 în cele șase luni de funcționare).

Finanțări de proiecte din Timbrul de Arhitectură

Cred că a fost o activitate susținută, serioasă și 
grea, care a făcut să avanseze modul în care OAR 
este implicat în acest domeniu, parte realizată în 
cadrul GL sau a subgrupurilor operative create pe 
diversele teme punctuale.

Noua optică care a decurs din această analiză 
a fost stimularea și încurajarea calității, a credibili-
tății proiectelor și a eficienței lor, ceea ce presupu-
ne și responsabilizarea sporită a solicitanților.
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Noile proceduri
Aceasta a adus anumite schimbări privind: (1) me-
todologia și reglementările OAR care să ghideze 
această activitate, (2) documentația depusă pen-
tru finanțare, (3) criteriile de acordare a punctaju-
lui, (4) modul de acordare a finanțării, raportarea 
și (5) expunerea publică a proiectelor. 

În concordanță cu această strategie, noutatea 
mare este că, odată ce un proiect s-a acceptat ca 
punctaj, finanțarea se dă după cum este cerută, 
cu anumite reglări prevăzute în procedură (care 
există și la AFCN). 

Au fost elaborate noile proceduri în concor-
danță cu schimbarea de optică — de la stimularea 
numărului de proiecte prin finanțări parțiale la 
promovarea calității proiectelor, astfel încât, dacă 
un proiect este peste baremul fixat, el primește 
finanțare 100%. 

Dezvoltarea domeniului pe fiecare din aceste linii 
de activitate:

1. Elaborarea în cadrul GL a noilor Norme me-
todologice privind finanţarea de oferte culturale și 
proiecte editoriale din timbrul arhitecturii 
https://www.oar.archi/proiecte-culturale

Au fost prezentate și aprobate ca principiu în 
CN 29.09.2014.

Au fost aprobate în CN 2016.03.21, după ce au 
parcurs etapele prevăzute de reglementările pri-
vind activitatea GL: 2016.01.07  – postate pe site 
și supuse dezbaterii / observațiilor;  2016.01.25 
– primire observații; 2016.02.12 – răspuns întrebări 
și elaborarea formei pre-finale, urmate de încă o 
rundă de observații; 2016.02.20  – elaborare forma 
finală.
Noile Norme conțin următoarele noutăți:

 — Reglementează EXCLUSIV buna funcționare a 
sesiunilor de finanțare a „proiectelor/ofertelor 
culturale”. 

 — Finanțarea totală (cu excepția corecțiilor pe 
care Comisia tehnică le poate face bugetului 

conform Normelor), care vizează stimularea 
calității și nu a numărului.

 — Denumirea de „ofertă culturală” în acord cu 
OG 51/1998 a MC (actualizată mai 2015) care 
cuprinde: (la modul general) acțiuni, proiecte, 
programe culturale + (completat specific OAR) 
programe de tip anuală și itinerări de expoziții. 

 — Definirea programelor de tip anuală, a scopuri-
lor și principiilor lor ca program central al OAR.

 — Punerea în relație a formularului de cerere cu 
criteriile și cu tipurile de proiecte, adică nuan-
țarea criteriilor de evaluare după următoarele 
categorii: proiecte culturale; Anuale sau Bie-
nale de arhitectură ; acţiuni culturale (inclusiv 
itinerarea de expoziții); proiecte editoriale, 
tipărite și în format digital.

 — Formularul de cerere (adaptat pe tipuri) 
cuprinde și descrierea proiectului, astfel încât 
partea fixă a descrierii să fie la fel organizată 
și comparabilă. La aceasta se adaugă partea 
„liberă” de maximum 6 pagini.

 — Simplificarea criteriilor după principii mai 
cuprinzătoare – în acord cu programul votat 
în CN din 29.09.2014. Astfel, toate informațiile 
pentru evaluarea criteriilor se pot culege ușor 
din formularul de cerere și descriere a proiec-
tului.

 — Alcătuirea și motivarea bugetului ocupă o pon-
dere mai mare decât în vechile norme. Această 
pondere e în relație cu principiul de finanțare 
a întregii sume cerute rezultând astfel o altă 
responsabilitate față de întocmirea bugetului. 

 — Cofinanțarea de 10%, care este o practică 
națională și europeană de cointeresare și sti-
mulare a implicării. În proiectul nostru, această 
cofinanțare (după cum reiese clar și din Anexa 
Buget) poate fi acoperită din venituri proprii 
(cheltuieli de funcționare și/sau drepturi de 
autor) și/sau externe.

Normele au fost aplicate în sesiunile din 2016 și 
2017, în care au mai fost semnalate cu urgență 

https://www.oar.archi/proiecte-culturale
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câteva aspecte privind: (1) predarea cererii de 
finanțare sub formă digitală și (2) lămurirea anu-
mitor chestiuni referitoare la incompatibilități; (3) 
În același timp, dată fiind deschiderea noului site 
OAR, s-a făcut necesară și condiționarea ultimei 
tranșe de finanțare prin predarea unui raport 
standard conținând informații și fotografii folo-
sibile pentru prezentare pe site. Acestea au fost 
introduse prin Hotărârea CN OAR nr. 2352 din 18 
decembrie 2017, astfel încât în 2018 sesiunea s-a 
desfășurat în condiții optime.   

2. Elaborarea în cadrul GL a noilor Norme 
generale privind atribuirea finanțărilor din timbrul 
arhitecturii de către Ordinul Arhitecților din 
România.

Acestea introduc liniile generale, condițiile 
specifice și responsabilitățile și pentru celelalte di-
recții de folosire și atribuire a timbrului de arhitec-
tură, pe categoriile aprobate în fiecare an de CN 
(categorii stabilite în 2008), după cum urmează:

 — Oferte culturale și proiecte editoriale (selecta-
te în vederea finanțării în cadrul sesiunilor de 
finanțare nerambursabilă din Timbrul Arhitec-
turii), cuprinzând: proiecte culturale; Anuale 
sau Bienale de arhitectură; acţiuni culturale 
(inclusiv itinerarea de expoziţii); proiecte edi-
toriale, tipărite și în format digital; desfășurarea 
activității comisiei de selecție și evaluare; 

 — Proiecte prioritare ale Ordinului, cuprinzând: 
Rețeaua Naţională pentru Arhitectură, Cultură 
urbană și Peisaj; Muzeul arhitecturii; Casa Ion 
Mincu; altele/ neprevăzute; 

 — alte destinații, cu respectarea art. 3 din Legea 
nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematogra-
fic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, 
al arhitecturii și de divertisment, republicată, 
cuprinzând: burse și premii; participarea la 
manifestări naționale și internaționale (inclusiv 
concursuri de creație); sprijinirea materială 
a membrilor creatori; editarea de publicații 

proprii; altele. 
Au fost aprobate în CN 2017-12-18, după ce au 
parcurs etapele prevăzute de reglementările pri-
vind activitatea GL: 2017.05.26  – postate pe site 
și supuse dezbaterii / observațiilor; 2017.06.07 – 
primire observații, 2017.06.16 – răspuns întrebări + 
elaborarea formei finale. 

Au fost aplicate pentru proiectele culturale 
prioritare care au primit finanțare pentru 2018.

3. Elaborarea procedurilor interne privind 
calendarul-cadru și buna desfășurare a sesiunilor 
anuale de finanțare din timbrul arhitecturii s-a 
făcut prin colaborarea activă cu compartimentele 
implicate ale Casei Mincu și cu ajutorul dnei Silvia 
Ciocârlan (și a colaboratoarei Alexandra Ștefă-
nescu), dlui Iulian Țepure, dnei Mariana Ionescu, 
dnei Adriana Iordache și a membrilor succesivi ai 
compartimentului de comunicare (arh. Iulia Cucu 
și Rodica Săvulescu). 

Toate aceste documente s-au realizat fie în 
cadrul grupului de lucru, fie în cadrul comparti-
mentului Concursuri al OAR.

Parteneriate

Cred că activitatea desfășurată în această direcție 
a fost mult mai puțin susținută și creativă, bazân-
du-se mai degrabă pe oportunitățile ivite și pe 
necesitățile rezultate din alte direcții de acțiune.  
Pe de altă parte, cred că s-a conturat o delimitare 
mai clară a domeniului, față de care se pot face 
anumite reglementări-cadru, dar pe care nu am 
reușit să le elaborăm. 

Practic, pentru „angajamentele de început” s-a 
lucrat foarte puțin în GL Parteneriate (numai până 
la fuziunea cu GL Concursuri). Grupul a avut apoi 
o activitate susținută, dar nu în direcția parte-
neriatelor, ci în direcții legate de concursuri și 
finanțările din timbru, din care au rezultat și multe 
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parteneriate, dar ca auxiliar, nu ca scop în sine.
Ca urmare, ceea ce s-a realizat în acest dome-

niu s-a desfășurat în modul obișnuit de lucru al 
Casei Mincu, fără schimbări importante, închein-
du-se sau prelungindu-se un număr foarte mare 
de parteneriate și protocoale de colaborare, 
dintre care peste 10 cu autoritățile centrale, 4 cu 
autorități profesionale naționale, a căror oportuni-
tate s-a ivit pe parcursul mandatului.

Direcția cea mai anticipativă a fost căutarea 
parteneriatelor cu autoritățile centrale cu rol în 
reglementarea profesiei și a achizițiilor, unde OAR 
a declanșat runde de convorbiri cu MRDAP și a 
activat colaborarea cu ANAP, pe de o parte, și cu 
diverse administrații locale, pe de altă parte. Din-
tre acestea din urmă, merita menționat Protocolul 
de colaborare în vederea organizării concursurilor 
de arhitectură încheiat cu Primăria Cluj-Napoca, 
protocol care a generat până în acest moment 5 
concursuri.

În sensul realizării unor categorii mari de 
scopuri care se pot urmări prin parteneriate, am 
propus o clasificare după criteriul scopului urmărit 
(prin colaborarea cu Filiala Timiș, care a încercat 
în cadrul GL teritorial o schematizare a tipurilor de 
parteneriate), după cum urmează:
1. Parteneriate strategice, instituționale și inter-

naționale, vizând direct statutul profesiei și al 
practicii profesionale, pe domenii prioritare: 
legislație specifică; administrație publică cen-
trală; formare profesională; concursuri; relații 
internaționale și recunoașterea profesiunii etc. 
În această categorie au intrat parteneriatele 
încheiate cu instituțiile centrale ale statu-
lui (MDRAP, MC, MAE, ME/CNRED, ANAP), 
precum și cele cu asociațiile profesionale din 
domeniul construcțiilor. Acestora li se adaugă 
contractul de colaborare încheiat cu Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca în vederea organizării 
concursurilor de arhitectură. 

2. Parteneriate de interes profesional-cultural și 

general public (comunitar, civic, cultural  ...) cu 
diverse scopuri: a/ de conștientizare și înțele-
gere a mediului construit; b/ de intervenție în 
situații speciale; c/ cultural-interdisciplinar; d/ 
etc. 
Din această categorie s-au încheiat în 2014-
2018 multe parteneriate, în marea majoritate 
pe termen limitat, legate de diversele acțiuni 
în care OAR a participat ca partener astfel: 3 
parteneriate pentru proiectele prioritare multi-
anuale cu Grupul Rural, De-a arhitectura și fun-
dația Arhitext pentru Trienala Eastcentric, 17 
parteneriate cu asociații și fundații cu activitate 
în domeniul arhitecturii sau domenii conexe, 
pentru susținerea și realizarea unor proiecte 
culturale adresate comunităților locale și/sau la 
nivel național și 54 parteneriate cu edituri care 
au accesat finanțări din timbrul arhitecturii în 
vederea publicării unor cărți sau reviste. 

3. Parteneriate în interesul vieții asociative și al 
membrilor pe domenii precum: comunicare; 
pentru resurse ale OAR/filiale, servicii profesio-
nale; sănătate/divertisment etc. 
În această categorie nu s-au încheiat parteneri-
ate în acest mandat.

4. Parteneriate operaționale ale OAR pe domenii 
ca: interesul economic al organizației; sus-
ținerea funcționarii curente; evenimente cu 
caracter lucrativ etc.

Pentru fiecare dintre aceste categorii mari se pot 
stabili pe viitor priorități, întocmi strategii și tactici 
specifice, precum și condiții etice pentru păstra-
rea onorabilității organizației etc., ceea ce nu am 
reușit să facem și recomandăm spre reflecție și 
elaborare în viitorul mandat.

2. Care considerați că sunt cele mai importante 
realizări pe domeniul coordonat?

Concursuri
 — O structură perfect funcțională a Casei Mincu 
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în privința bunei organizări a concursurilor;
 — Un site funcțional pentru organizarea de con-

cursuri;
 — Documentele cadru elaborate (32 de uz intern, 

3 de difuzare mai largă);
 — 4O experiență în acest domeniu la dispoziția 

membrilor OAR și a promotorilor. 

Finanțări de proiecte din Timbrul de Arhitectură
 — Cele două reglementări: 

• Norme generale privind atribuirea finanță-
rilor din timbrul arhitecturii de către ordinul 
arhitecților din România;

• Norme metodologice privind finanţarea de 
oferte culturale și proiecte editoriale din 
timbrul arhitecturii.

 — O procedură perfect funcțională a Casei Mincu 
în privința bunei organizări a sesiunilor anuale 
de finanțare;

 — Un site funcțional pentru proiectele culturale;
 — experiență în acest domeniu la dispoziția mem-

brilor OAR. 

Parteneriate
În afara parteneriatelor punctuale pe care le-am 
menționat mai sus (Protocolul de colaborare în 
vederea organizării concursurilor de arhitectură 
încheiat cu Primăria Cluj-Napoca, protocol care 
a generat până în acest moment 5 concursuri și 
deschiderea unor canale mai clare de colabora-
re cu ANAP în vederea acceptării procedurilor 
specifice unui concurs de soluții, dar care trebuie 
continuat), cred că o realizarea mai importantă — 
pentru că poate constitui o structură pe care se 
articuleze mai bine strategii viitoare mai  
„proactive” — este realizarea unei tipologii folo-
sind ca punct de plecare categoriile mari de sco-
puri care se pot urmări prin parteneriate, descrise 
anterior. 

3. Care considerați că sunt cele mai importante 
nereușite pe domeniul coordonat?

Concursuri
Nu am reușit să facem suficientă presiune în 
teritoriu și să difuzăm astfel cunoașterea specifică 
legată de organizarea de concursuri mai aproape 
de posibilele „surse”. 

 — Filialele ar trebui să fie primul nivel de presiu-
ne, dar nu am reușit să convingem filialele de 
rigorile unei bune organizări, ceea ce poate 
submina (fie și fără voie, numai prin necunoaș-
tere) progresul obținut (dovadă stau inițiative 
locale care nu corespund standardelor OAR și 
care nu au primit girul OAR concursul pt case 
rurale..). Și aceasta cere, probabil, mai mult 
timp și perseverență coerentă.

 — CTC – proiect pilot OAR 2017 a arătat că se 
putea face ceva eficient în acest sens, dar 
înființarea și funcționarea Centrelor Teritoriale 
nu a fost acceptată în Conferința Națională din 
oct 2017.

Lista noastră de arhitecți cu experiență, cultură 
de specialitate și disponibilitate să participe la 
organizarea de concursuri este încă mică. Este, 
probabil, nevoie de mai mult timp, cu condiția să 
se continue coerent și la aceleași standarde activi-
tatea începută.

Nu am obținut încă o recunoaștere oficială, cu 
caracter normativ, a specificității profesionale a 
concursurilor de arhitectură în raport cu proce-
dura de licitație. Concursurile deja organizate 
reprezintă doar recunoașteri oficiale punctuale, 
precedente pe baza cărora se poate continua. 
Sperăm ca documentul Ghid de pune practici 
pentru organizarea concursurilor de soluții de 
arhitectură/urbanism să ajute mult în acest sens.

Emoțional: Regretul cel mai mare este că nu 
am reușit să rupem o dată pentru totdeauna tradi-
ția ratării marilor ocazii de a construi bine pentru 
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România prin concurs internațional. MNIR ar fi fost 
o astfel de ocazie, dar care a fost (și este încă) 
tergiversată de autoritatea contractantă. Dar deci-
zia Curții de Apel este un precedent favorabil pe 
baza căruia se poate continua această încercare. 

Finanțări de proiecte din Timbrul de Arhitectură 
Problemele pe care nu le-am rezolvat încă la 
același nivel și le lăsăm spre rezolvare viitorului 
mandat:

 — Elaborarea unei reglementări specifice privind 
premiile (unde există o propunere elaborată de 
arh. A. Ionașiu de la care se poate porni).

 — Elaborarea de propuneri privind modalități de 
recepție și aprobare a rezultatelor anuale și 
intermediare ale proiectelor prioritare.

 — Mai bună diseminare a rezultatelor proiectelor 
culturale și editoriale în rândul publicului larg 
printr-o comunicare dedicată mult mai incisivă 
în presa de largă circulație și în alte medii 
culturale.

Parteneriate
Faptul că nu am reușit în acest mandat să sta-

bilim priorități, întocmi strategii și tactici specifice, 
precum și condiții etice pentru păstrarea onora-
bilității organizației etc. Privind retrospectiv, este 
necesar ca fiecare nou mandat să aibă în vedere 
și să re-evalueze critic sensul și eficiența parte-
neriatelor încheiate pe termen lung în mandate-
le anterioare, astfel încât să le aibă în evidență 
evoluția, să le monitorizeze și să le poată integra 
într-o politică mai incisivă. Această evidență este 
greu de ținut și urmărit și face necesară stabilirea 
unor proceduri interne mai bine articulate, pe de o 
parte, și de o comunicare mai strânsă cu cele-
lalte domenii. Deci este o chestiune de gestiune 
internă.

4. Ce recomandări aveți pentru mandatul 
următor?
Să nu cadă în capcana „obiceiului național” de a 
o lua de la zero. Ceea ce am construit, mai ales în 
direcția concursurilor, dar și a reglementarilor le-
gate de timbru, s-a bazat pe ceea ce s-a construit 
cu greutate în cei 16 ani de la înființarea OAR și pe 
observarea cumpănită a experienței acumulate. 
Cred că s-a construit mult, în limitele posibilită-
ților noastre și a atribuțiilor OAR și în realitatea 
României. 

Concursuri
 — Continuarea activităților începute referitoare la 

concursurile de soluții ca modalitate de achizi-
ție a proiectării pentru investițiile publice.

 — Consfințirea unei relații clare cu filialele în 
privința generării și organizării concursurilor și 
diseminarea cunoașterii specifice privind buna 
organizare a unui concurs la standardele OAR 
la nivelul fiecărei filiale, în concordanță cu cele 
3 poziții ale OAR referitoare la concursuri.

 — De lărgit lista de potențiali:
• Organizatori/coordonatori concursuri;
• Elaboratori de teme/domenii.

 — Aducerea concursurilor în atenția publicului 
larg printr-o comunicare dedicată mult mai 
incisivă în presa de largă circulație și în alte 
medii culturale.

 — Continuarea discuțiilor cu ANAP pe baza 
Ghidului de bune practici și a expertizei dobân-
dite pentru nuanțarea normelor de aplicare a 
Legii 98/2016 și asumarea specificității profesi-
onale a concursului de soluții de către autorita-
tea centrală.

 — Continuarea liniei de clarificări procedurale și 
pentru alte tipuri de concursuri.

 — Aducerea la zi a Regulamentului OAR pentru 
concursuri din 2005. 
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Finanțarea de proiecte din Timbrul Arhitecturii
 — Continuarea elaborării de reglementări spe-

cifice (premiile și modalități de recepție și 
aprobare a rezultatelor anuale și intermediare 
ale proiectelor prioritare).

 — O mai bună diseminare a rezultatelor proiec-
telor culturale și editoriale în rândul publicului 
larg printr-o comunicare dedicată mult mai 
incisivă în presa de largă circulație și în alte 
medii culturale.

Parteneriate
 — Înafara întreținerii parteneriatelor de cat. 1. 

(descrisă anterior) și a adâncirii colaborării în 
cadrul acestora, este necesară elaborarea unui 
filtru etic, precum și găsirea unor modalități de 
lobby în cadrul etic stabilit.

 — Este necesară în acest sens și întocmirea unor 
reglementări cadru pentru cele patru categorii 
de parteneriate, care să se reflecte și în con-
tractul de parteneriat semnat cu OAR. 

În acestea ar trebui inclus și „filtrul etic” pe 
care nu am reușit să-l elaborăm.

 — Calitatea și onorabilitatea sistemul de par-
teneriate și relații din afara profesiunii clădit 
de OAR trebuie să vizeze pe termen lung și 
crearea unui lobby care să faciliteze/susțină 
rectificarea prevederilor legislative dăunătoare 
profesiunii și/sau în dezacord cu specificitatea 
practicii liberale de arhitectură.

 — Nu cred că acest domeniu are nevoie de un GL 
specific sau, în cel mai bun caz, nevoia poate 
fi extrem de punctuală. Ele sunt chestiuni care 
trebuie să fie rezolvate de viitorul CD în cola-
borare cu diversele compartimente ale Casei 
Mincu și cu viitoarele GL pe alte domenii.

 — Cred că domeniul parteneriate are nevoie, în 
primul rând, de o mai clară evidență internă 
(pentru care structura propusă poate fi un 
punct de plecare).
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5.6 Raportul trezorierului

arh. Doina Butică 

Cotizații

Situația financiară a Ordinului Arhitecților din 
România în perioada 2014-2018:
În fiecare an, bugetul Ordinului Arhitecților din 
România s-a întocmit și aprobat de către CN OAR, 
fiind structurat pe capitole de venituri și cheltuieli.
Veniturile la bugetul Ordinului Arhitecților din 
România în perioada 1.05.2014–31.03.2018 sunt în 
sumă totală de 6.683.529 lei, din care report la 1 
mai 2014, 908.588 lei și încasări aferente perioa-
dei în sumă de 5.774.941 lei, structurate astfel:

 — Venituri din încasarea cotei de 30% de la Filia-
lele OAR (taxe de înscriere, taxe de reluare  a 
dreptului de semnătură și cotizații) – 4.403.715 
lei, adică 76,25% din încasări;

 — Venituri din încasarea cotei de 30% de la filiale, 
cotizații restante - 348.025 lei, 6,03% din veni-
turile totale;

 — Venituri din taxa de acordare a dreptului de 
semnătură – 442.290 lei, 7,66% din venituri;

 — Venituri din taxa de recunoaștere diplome din 
statele membre UE, SEE și Confederația Elveți-
ană pentru arhitecții români și străini – 28.000 
lei, 0,48% din total venituri;

 — Venituri din organizarea concursurilor de 

arhitectură – 364.836 lei, procent de 6.32% din 
venituri;

 — Venituri din închirierea terasei la  Casa Mincu – 
69.009 lei, 1,19% din venituri;

 — Venituri din dobânzi bancare – 9.101 lei, 0,16% 
din venituri;

 — Venituri din sponsorizări – 30.767 lei, 0,53% din 
venituri;

 — Alte venituri (contract Banca Mondială) – 
79.198, adică 1,37% din venituri.

Cheltuielile efectuate în perioada 1 mai 2014 – 31 
martie 2018 sunt în sumă de 6.203.848 lei, struc-
turate astfel:

 — Cheltuieli foruri de conducere  - 1.166.410 lei, 
procent 18.80% din total cheltuieli;

 — Cheltuieli comisii OAR – 536.508 lei, 8,65% din 
cheltuieli;

 — Cheltuieli grupuri de lucru, inclusiv grup lucru 
președinți filiale OAR – 396.967, 6,40% din 
cheltuieli;

 — Cheltuieli de personal (inclusiv cursuri formare 
profesională) -1.990.057 lei, adică 32,08% din 
total cheltuielilor;

 — Cheltuieli cu prestările de servicii -394.919 lei, 
6,37% din cheltuieli;

 — Cheltuieli de funcționare OAR – 401.792 lei, 
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procent 6,48%;
 — Cheltuieli indirecte –123.252 lei, 1.99% din chel-

tuieli;
 — Cheltuieli de capital – 99.804 lei, 1,61% din 

cheltuieli;
 — Fonduri – 758.793 lei, 12,23% din cheltuieli (din 

care 659.927 lei pentru procesul de transfor-
mare OAR, 10,63% din total cheltuieli) ;

 — Concursuri de arhitectură – 299.464 lei, 4,83%;
 — Cheltuieli neprevăzute – 11.416 lei, adică 0,18%;
 — Alte cheltuieli (contract Banca Mondială) – 

24.466 lei, 0,39% din cheltuieli.

Virarea cotei de 30% de către Filialele OAR s-a 
făcut în proporție de 80% până la finele anului în 
curs, ceea ce a afectat întocmirea bugetului pen-
tru anul următor. În fiecare an, veniturile au cres-
cut datorită creșterii numărului de membri nou 
înscriși, iar cheltuielile au crescut, fiind influențate 
de creșterea prețurilor la servicii și a cursului euro. 
Organizarea a cinci concursuri de arhitectură 
a adus un plus de venit la buget, reprezentând 
6,32% din veniturile totale. Veniturile din încasarea 
chiriei pentru terasa OAR au scăzut, deoarece, 
după evenimentul Colectiv, nu s-a mai obținut 
autorizația de funcționare.
Ar trebui să ne gândim la surse alternative de 
venituri, cum ar fi: taxa pentru eliberarea certifi-
catelor de conformitate (practică curentă în țările 
europene), regândirea sistemului de cotizații (de 
exemplu: cotizație fixă și variabilă), rezolvarea 
problemei de închiriere a terasei.

Timbrul de Arhitectură

În perioada 1.05.2014–31.03.2018, veniturile la 
bugetul timbrului au fost  de 20.947.109 lei, din 
care 20.465.207 încasările din taxa de timbru și 
481.902 lei încasările din dobânda bancară.

Cheltuielile efectuate în această perioadă sunt 
în sumă de 16.313.958 lei, de unde disponibilul în 
contul timbrului de arhitectură la 31 martie 2018 
este de 21.862.205 lei, cu suma de 4.633.151 lei mai 
mult față de soldul de la data de 30 aprilie 2014.

Din totalul cheltuielilor efectuate, în sumă de 
16.313.958 lei, ponderea pe capitole de cheltuieli 
este următoarea:

 — Investiţii (din dobânda bancară,  inclusiv repor-
tul din anii precedenți 70.315 lei) – 552.217 lei, 
3.38%;

 — Premii pentru arhitectură – 853.271 lei, 5.23%
 — Burse – 15.762 lei, 0.09%;
 — Participări la manifestări internaționale/națio-

nale – 641.828 lei, 3.93%;       
 — Ajutoare sociale de urgenţă pentru  membri –   

335.700 lei, 2.06%;                  
 — Centrul Naţional pentru Arhitectură, Cultură 

Urbană și Peisaj – 84.977lei, 0.52%;         
 — Cheltuieli pentru  departamentul Timbrului de 

Arhitectură – 1.350.373 lei, 8.28%;                 
 — Programe și proiecte culturale – 7.032.082 lei, 

43.10%;
 — Proiecte culturale și profesionale prioritare – 

2.837.024 lei, 17.39%;   
 — Alte proiecte prioritare – 1.741.042 lei, 10.67%;   
 — Concursuri de arhitectură – 112.209 lei, 0.69%;
 — Alte cheltuieli (de urgenţă) – 757.473 lei, 4.64%. 

            
S-au organizat anual sesiuni de finanțare  pentru  
oferte culturale pentru filiale, ong-uri, anuale de 
arhitectură și proiecte editoriale (cărți și reviste), 
suma totală alocată fiind de 9.856.285 lei.

S-au aprobat, prin hotărâri ale Consiliului național 
finanțări pentru proiecte prioritare ale Ordinului, 
în sumă totală de 3.417.622 lei:

În anul 2016, s-a aprobat suma de 1.466.230 lei:
 — Hotărârea CD nr. 128/25.01.2016 pentru finan-
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țarea proiectului Trienala de Arhitectură  East 
Centric 2016, ediția  a II-a, proiect inițiat și 
realizat de Fundația Arhitext Design, cu suma 
de 422.725 lei.

 — Hotărârea CD nr. 316/22.02.2016 pentru finan-
țarea proiectului De-a Arhitectura 2016-2017, în 
cadrul Programului De-a Arhitectura, program 
inițiat și realizat de Asociația De-a Arhitectura, 
cu suma de 455.526 lei.

 — Hotărârea CD nr. 1267/18.07.2016 pentru finan-
țarea proiectului Ghiduri de Arhitectură  pentru 
încadrarea în specificul local din mediul rural, 
anul I 2016 cu suma de 587.979 lei,  proiect 
inițiat de Grupul de lucru Rural al Ordinului și 
realizat împreună cu filialele Ordinului.

În anul 2017, s-a aprobat suma de 525.465 lei: 
 — Hotărârea CD nr. 120/25.01.2017, suma de 

79.945 lei pentru finanțarea proiectului Trienala 
de Arhitectură East Centric 2017, proiect inițiat 
și realizat de Fundația Arhitext Design.

 — Hotărârea CD nr. 996/22.05.2017, suma de 
445.520 lei pentru finanțarea proiectului De-a 
Arhitectura 2017-2018,  proiect inițiat și realizat 
de Asociaţia De-a Arhitectura.

În anul 2018, s-a aprobat suma de 1.425.927 lei: 
 — Hotărârea CN nr. 2349/18.12.2017, suma de 

342.609 lei pentru finanțarea proiectului 
Trienala de Arhitectură  East Centric 2018-
2019, editia  a III-a, proiect inițiat și realizat de 
Fundația Arhitext Design.

 — Hotărârea CN nr. 2350/18.12.2017, suma de 
492.088 lei pentru finanțarea proiectului De-a 
Arhitectura 2018–2019,  proiect inițiat și realizat 
de Asociaţia De-a Arhitectura.

 — Hotărârea CN nr.2351/18.07.2017, suma totală 
de 591.230 lei pentru finanțarea proiectelor: 

 — Ghiduri de Arhitectură  pentru încadrarea 
în specificul local din mediul rural 2018, cu 
suma de 487.000 lei, în cadrul Programului 

Rural, program inițiat și realizat de Grupul 
de lucru Rural al Ordinului împreună cu 
filialele Ordinului.

 — Cartografierea meseriilor tradiționale 2018, 
program inițiat și realizat de Grupul de lucru 
Rural al Ordinului, cu suma de 104.230 lei.

Ordinul Arhitecților din România a participat la 
două congrese internaționale, organizate de UIA: 
Congresul UIA 2014, desfășurat la Durban, Africa 
de Sud, suma cheltuită fiind de 266.087 lei și Con-
gresul UIA 2017, organizat la Seul, Coreea de Sud, 
suma cheltuită fiind de 316.168 lei. În cadrul aces-
tor manifestări internaționale, Ordinul Arhitecților 
a participat cu un pavilion expozițional amenajat 
de către echipele câștigătoare în urma concursului 
organizat la nivel național. Cheltuielile de partici-
pare au fost și pentru delegațiile OAR care ne-au 
reprezentat la Congres.

Returnările din timbru: avem foarte multe ce-
reri de restituire a sumelor eronat virate în contul 
timbrului de arhitectură: fie cotizația anuală a 
membrilor, taxa de dovadă sau calculul eronat la 
sumele ce trebuie virate, prin aplicarea eronată a 
procentului de 0.5% în loc de 0.05%.

S-a studiat posibilitatea plasării banilor în 
diverse depozite, la diverse bănci, dar în perioada 
la care  facem referință, dobânzile erau foarte mici 
pentru plasamentele fără riscuri. Nu am considerat 
necesar ca aceste fonduri să fie în plasamente cu 
riscuri mai mari sau mai mici (bonuri de tezaur, 
bursă) etc.
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CERCETARE DISCIPLINARĂ

66.1
Observațiile casei de avocatură care ne reprezintă 
(Perju, Rotaru și Asociații)

Făcând o analiză a litigiilor în care am asigurat 
reprezentarea OAR, în proporție semnificativă 
vizând acțiuni în anularea hotărârilor adoptate de 
Comisia Națională de Disciplină în urma parcurge-
rii procedurii administrative disciplinare regle-
mentată la nivelul profesiei de arhitect (precum 
și cereri de suspendare a executării Hotărârilor 
CND), observăm că acestea s-au soluționat într-o 
proporție considerabilă în favoarea OAR.

Au existat cazuri în care instanța de fond a 
dispus înlocuirea sancțiunilor sau înlăturarea unora 
dintre faptele reținute ca abateri disciplinare și, în 
astfel de cazuri, OAR a promovat căile de atac.

Observăm că hotărârile Comisiei Naționale de 
Disciplină sunt corespunzător motivate în fapt și 
în drept – cerință obligatorie sub aspectul legalită-
ții și temeiniciei actului contestat.

Recomandăm în continuare a se dezvolta, în 
cuprinsul hotărârilor, aspectele ce țin de detalie-
rea situației de fapt și de argumentarea elemente-
lor pentru care este reținută săvârșirea abaterilor 
disciplinare, în special în cazul abaterii constând în 
practicarea semnăturii de complezență, aceas-
tă noțiune fiind un pic mai dificil de înțeles de 
instanțele de judecată, mai ales prin raportare la 
existența semnăturii arhitectului alături de alte 
categorii profesionale.

De asemenea, recomandăm atașarea la dosarul 
administrativ a tuturor înscrisurilor analizate în 
procedură, inclusiv cele din dosarele filialelor 
teritoriale.

Totodată, recomandăm a se acorda o atenție 
deosebită modalității în care se realizează comu-
nicarea actelor în dosare, inclusiv citarea; așa cum 
ne-am exprimat anterior, este important ca trans-
miterea să se facă întotdeauna cu confirmare de 
primire, dar și cu conținut declarat – deși această 
din urmă modalitate (scrisoare cu conținut decla-
rat) implică formalități suplimentare de completa-
re a diverselor formulare poștale, aceasta asigură 
și dovada documentelor transmise, nu doar a 
transmiterii.

În măsura în care citarea - comunicarea se fac 
prin poștă electronică, este recomandat să atașe-
ze în dosarul administrativ un extras din 
evidențele OAR privind datele de contact ale 
arhitectului, astfel încât să rezulte că acestea 
figurează declarate la OAR. 
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6.2 Raportul Comisiei naționale de disciplină

Comisia Naţională de Disciplină (denumită în 
continuare CND), în urma alegerilor din anul 2014, 
a fost formată din 5 membri titulari și 10 membri 
supleanți, în conformitate cu prevederile Legii 
184/2001, republicată:
membri titulari:
• arh. Negoiță Doina, Filiala Sibiu-Vâlcea
• arh. Mircea Gabriela, Filiala Prahova
• arh. Tomescu Valentin, Filiala Argeș
• arh. Pintea (Oostveen) Silvia, Filiala București
• arh. Măldărescu Silvia, Filiala București
membri supleanți:
• arh. Ispas Luminița, Filiala Sibiu-Vâlcea
• arh. Botez Aurel Ioan Eugen, Filiala București
• arh. Ciomârtan Sorin Dumitru, Filiala București
• arh. Al Bashtawi Mohammad, Filiala București
• arh. Cătănescu Rodica Daniela, iliala București
• c.arh. Condrea Mariana, Filiala Bacău-Neamț
• c.arh. Dragomirescu Silviu, Filiala Bacău-Neamț
• arh. Frumușani Radu Valentin, Filiala București
• arh. Taloș Cornel, Filiala București
• arh. Bârnaure Mihaela Marina, Filiala București

La prima ședință a CND de după alegeri, mem-
brii prezenți –titulari și supleanți - au ales-o ca 
președinte pe arh. Silvia Măldărescu. Atribuțiile de 
secretar al CND au fost preluate de dna. Raluca 

Ștefan, membru în secretariatul Ordinului, fosta 
secretară desemnată pentru activitățile CND, dna. 
consilier juridic Mirela Mercurianu, fiind în conce-
diu medical de un an de zile. 

La dispoziția membrilor CND au fost puse 
principalele acte normative în vigoare, necesare 
desfășurării activității: Legea 184/2001, republica-
tă, Regulamentul de organizare și funcţionare a 
Ordinului, Codul deontologic al profesiei de arhi-
tect, Codul de procedură privind activitatea juris-
dicțională a comisiilor de disciplină ale Ordinului, 
precum și lista tuturor membrilor CND cuprinzând 
adresele de e-mail și numerele de telefon. 

Urmare a experienței acumulate în mandatul 
precedent referitor la numărul mare de cauze su-
puse judecării, în mandatul actual, la lucrările CND 
au participat atât membrii titulari, cât și membrii 
supleanți, pentru a se putea forma numărul nece-
sar de complete de judecată.

Dată fiind lipsa de experiență în domeniu a ma-
jorității membrilor, 13 din totalul de 15 fiind aleși în 
acest mandat pentru prima oară în CND, în prima 
ședință s-a procedat la o scurtă instruire privind 
modul de organizare și desfășurare a activității. 
Astfel, s-au prezentat prevederile din Regula-
mentul Ordinului referitoare la CND, precum și 
principalele prevederi din Codul de procedură 
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jurisdicțională. De asemenea, s-a convenit ca, 
pentru perioada inițială, la conducerea complete-
lor de judecată să fie desemnate doamnele arh. 
Silvia Măldărescu și arh. Silvia Pintea, care au mai 
condus complete de judecată în mandatul pre-
cedent al CND. Tot pentru a permite acumularea 
de experiență, s-a convenit ca, prin grija doam-
nei președinte Silvia Măldărescu, în componența 
completelor de judecată să fie nominalizaţi, prin 
rotație, mereu alți membri ai CND.

Pe parcursul mandatului s-au înregistrat la 
CND un număr de 485 de documente, iar numărul 
documentelor eliberate de CND a fost de 773, 
cuprinzând citații, solicitări de completare a do-
sarelor, varii adrese și corespondență cu consiliile 
teritoriale de conducere ale filialelor, rezoluții 
către comisiile teritoriale de disciplină, adrese co-
municare hotărâri etc. A fost înregistrat un număr 
de 78 de dosare (cauze) din care 6 dosare au fost 
trimise spre soluționare comisiilor teritoriale de 
disciplină ale Ordinului sau Comisiei de disciplină 
a Registrului Urbaniștilor din România, întrucât 
acestea erau instanțele disciplinare competente. 

CND a soluționat prin hotărâre un număr de 
72 de dosare și s-au format 39 de complete de 
judecată, fiecărui complet fiindu-i atribuite, de 
regulă, câte două cauze, în ordinea înregistrării 
sesizărilor. Formarea completelor de judecată și 
distribuirea cauzelor au fost în sarcina președintei 
CND. În scopul eficientizării activității, s-a con-
venit programarea în aceeași zi a ședințelor de 
judecată pentru cele două cauze atribuite unui 
complet. Urmare a acestui mod de lucru și ținând 
seama de succesiunea înregistrării sesizărilor, cei 
doi conductori arhitecţi, membri supleanți, nu au 
putut fi cuprinși în componența completelor de 
judecată atunci când numai una din cauze privea 
un pârât conductor arhitect.

CND a pronunțat:
 — 50  de hotărâri privind cauze judecate pe 

fond de comisiile teritoriale și soluţionate cu 

propuneri de suspendare a dreptului de sem-
nătură sau suspendare a calității de membru; 
după analiza și judecarea acestor cauze, CND 
a confirmat propunerile și a emis 15 hotărâri 
pentru suspendarea dreptului de semnătură 
pe o perioadă de 6 luni; 20 de hotărâri pentru 
suspendarea dreptului de semnătură pe o peri-
oadă de 12 luni; 3 hotărâri pentru suspendarea 
calității de membru; prin 5 hotărâri s-au dispus 
sancțiuni diferite de cele propuse de comisiile 
teritoriale, respectiv avertisment sau vot de 
blam; prin 6 hotărâri s-a respins propunerea de 
sancționare, nefiind aplicate sancțiuni, iar prin-
tr-o hotărâre dosarul a fost retrimis comisiei 
teritoriale de disciplină spre rejudecare;

 — 10 hotărâri privind contestațiile formulate de 
părți împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale 
de disciplină, din care 7 hotărâri prin care se 
aplică avertisment, 2 hotărâri prin care nu se 
aplică sancțiuni disciplinare și o hotărâre prin 
care se aplică suspendarea dreptului de sem-
nătură pe o perioadă de 6 luni;

 — 9 hotărâri în cauze judecate pe fond de CND, 
în care pârâții au fost membri în forurile de 
conducere ale Ordinului sau ale filialelor, din 
care o hotărâre prin care s-a dispus suspenda-
rea dreptului de semnătură pe o perioadă de 12 
luni și 8 hotărâri prin care se resping sesizările;

 — 3 hotărâri privind contestații la hotărâri ale 
CND, judecate în complet de 5 membri, din 
care o hotărâre prin care s-a aplicat avertis-
ment și două hotărâri prin care se resping 
contestațiile.

Din totalul hotărârilor emise de CND prin care 
s-au dispus sancțiuni disciplinare, un număr de 17 
hotărâri au fost atacate de către părți la instanțele 
judecătorești competente. Dintre acestea, pentru 
9 s-au emis hotărâri judecătorești definitive, iar 8 
sunt încă pe rolul instanțelor. În proporție semnifi-
cativă, hotărârile judecătorești au confirmat sanc-
țiunile dispuse de CND în acest mandat. Au existat 
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cazuri în care instanța de fond a dispus înlocuirea 
sancţiunilor disciplinare sau înlăturarea unora din 
faptele reținute de CND ca abateri disciplinare, iar 
în această situație, OAR a promovat căile de atac.

De asemenea, menționăm că, în această pe-
rioadă (iulie 2014–iunie 2018), instanțele au mai 
emis hotărâri judecătorești definitive și pentru 6 
hotărâri ale CND din precedentul mandat, aflate în 
diferite faze procesuale la încheierea respectivului 
mandat.

În practica curentă a completelor de judeca-
tă ale CND s-au respectat prevederile Codului 
de procedură privind activitatea jurisdicțională 
a comisiilor de disciplină ale filialelor teritoriale 
și cea a Ordinului, în ceea ce privește formarea 
completelor de judecată, întocmirea și circulația 
documentelor interne, termenele de judecată, 
dreptul la apărare al părților. De asemenea, s-a 
urmărit soluționarea cu celeritate a cauzelor, res-
pectându-se ordinea de înregistrare a sesizărilor 
/ contestațiilor. În câteva cazuri s-au înregistrat 
întârzieri în soluționarea dosarelor, fie din cauza 
unor motive procedurale (dosare incomplete 
înaintate de comisiile teritoriale, returnate pentru 
completare, cereri de amânare a audierilor moti-
vate de către părți) sau administrative (absența 
motivată de la ședinţe a unor membri ai comple-
tului de judecată).

În derularea activității de judecare a cauzelor 
s-au parcurs următoarele etape procedurale:

 — verificarea conținutului sesizării și a competen-
ței CND de a o soluționa;

 — stabilirea completelor de judecată și distribui-
rea dosarelor de către Președintele CND;

 — ședința completului pentru studiul dosarului, 
cu concluzii privind modul de citare a părților 
și dispunerea citării părților (cu sau fără solici-
tarea de documente suplimentare);

 — ședinţe de audiere a părților (una sau mai mul-
te ședinţe, după caz);

 — ședința completului de judecată pentru 

deliberare;
 — redactarea hotărârii de către membrul comple-

tului desemnat.
Lipsa de experiență s-a putut constatata în acest 
mandat și la majoritatea comisiilor teritoriale de 
disciplină, motiv pentru care, la un an de la ale-
geri, prin diligența Colegiului director al Ordinului, 
s-a organizat o convocare a comisiilor teritoriale 
pentru un schimb de experiență, în prezența unor 
reprezentanți ai CND și a consilierilor juridici ai 
Ordinului. Cu această ocazie, s-a încercat lămuri-
rea unor aspecte normative și procedurale privind 
activitatea comisiilor de disciplină. Clarificări 
suplimentare s-au acordat în scris, la solicitarea 
expresă a președinților comisiilor teritoriale din 
Filiala Prahova și Filiala București. 

În concordanță cu prevederi ale Regulamentu-
lui Ordinului, CND a instrumentat ca instanță de 
judecată în fond, în complete de 3 membri, dosare 
în care pârâții erau membri ai forurilor de condu-
cere ale Ordinului sau ale filialelor și, în complete 
de 5 membri, alții decât cei numiți în completul de 
fond, contestațiile împotriva hotărârilor pronunța-
re în aceste dosare. Este evident că pentru aceste 
cauze este necesară disponibilitatea a 8 mem-
bri diferiți ai CND, situație care evidențiază că 
prevederea de către Legea 184/2001, republicată, 
a numai 5 membri titulari în CND este insuficien-
tă. De asemenea, frecvența cu care uneori s-au 
înregistrat cauzele (6-7 sesizări într-o lună) a 
impus formarea concomitentă a trei complete de 
judecată, fiind astfel necesari 9 membri disponi-
bili. Pentru a compensa cumva numărul limitat  de 
membri titulari prevăzut de Lege, în CND se aleg, 
pe lângă cei 5 membri titulari, alți 10 supleanți, o 
majorare neuzuală în sistemele bazate pe alegeri 
a numărului de supleanți. Solicităm ca, la urmă-
toarele modificări ale Legii 184/2001, în măsura în 
care vor participa reprezentanți ai Ordinului, să nu 
se uite necesitatea majorării numărului de membri 
titulari ai CND. 
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În condiţiile în care activitatea CND nu are și nu 
poate avea o frecvență calendaristică prestabilită, 
înregistrându-se perioade extrem de aglomerate 
alternate cu perioade de lucru relativ mai relaxate, 
trebuie salutată disponibilitatea și eficiența de 
care au dat dovadă majoritatea membrilor CND, 
membri titulari și membri supleanți, pe parcursul 
mandatului. Au existat și câțiva membri care, din 
motive obiective sau subiective, nu au putut men-
ține cadența necesară în îndeplinirea atribuțiilor. 
Astfel, doi membri supleanți, conductorii arhitecţi 
Condrea Mariana și Dragomirescu Silviu, nu au 
fost solicitați pentru a face parte din complete de 
judecată, întrucât au fost prea puține cazuri de re-
clamații privind conductori arhitecţi, iar sesizările 
care îi priveau pe aceștia soseau disparat în timp 
și nu au permis repartizarea a câte două dosare 
în sarcina unui complet care să aibă în compo-
nența sa și un conductor arhitect. De asemenea, 
menționăm că alți doi membri supleanți, arhitecţii 
Aurel Ioan Botez și Rodica Daniela Cătănescu, au 
fost aproape indisponibili pentru nominalizarea 
în complete de judecată, primul din motive de 
sănătate și a doua ca rezultat al deselor plecări în 
străinătate. Domnul Botez și-a dat demisia din Co-
misie în data de 5 octombrie 2016. Astfel, în cea 
mai mare parte a mandatului, s-a lucrat efectiv cu 
11 membri.

O altă problemă dificilă cu care s-a confruntat Co-
misia în acest mandat a fost modificarea în câteva 
rânduri a secretarului Comisiei. Astfel: în sep-
tembrie 2015, dna Raluca Ștefan, primul secretar 
al comisiei, a fost înlocuită de doamna consilier 
juridic Diana Stan. Din februarie 2016, a revenit în 
funcția de secretar al Comisiei dna consilier juridic 
Mirela Mercurianu, pentru ca, din septembrie 2016, 
după demisia dna Mercurianu, secretar al Comisiei 
a devenit dnei consilier juridic Adriana Iordache, 
care este în funcţie și în prezent. Președintele 
Comisiei și președinţii completelor de judecată 

au fost obligați să instruiască de fiecare dată 
nou numitele secretare în ce privește problema-
tica specifică abaterilor disciplinare în domeniul 
arhitecturii și construcţiilor, legislaţia și normele 
aplicabile în acest domeniu, fiind necesară inclusiv 
familiarizarea acestora cu limbajul și noțiunile 
curente în domeniul nostru. 

În mare parte, activitatea CND se desfășoară ca 
instanță de recurs în legătură cu cauze judecate în 
fond la comisiile teritoriale de disciplină sau ca in-
stanță de confirmare a sancţiunilor grave propuse 
de acestea; prin urmare, rezultatele activității CND 
depind, în mare măsură, de modul în care comi-
siile teritoriale instrumentează dosarele, aplică 
procedurile de judecată și motivează în fapt și în 
drept propriile hotărâri. O analiză a acestui tip de 
dosare ce ne-au parvenit de la comisiile teritoriale 
ne-a permis sa constatăm: 

 — Sunt comisii teritoriale de disciplină care 
instrumentează dosarele potrivit Codului de 
procedură privind activitatea jurisdicțională, 
situație ce nu mai impune solicitarea de către 
CND a unor documente suplimentare, precizări 
sau clarificări, ceea ce ne-a permis judecarea 
cu celeritate a cazurilor, pe bază de probe sufi-
ciente si clare. Menționăm Comisiile teritoriale 
ale Filialelor Nord-Vest și Transilvania.

 — În unele cazuri, după analiza conținutului 
dosarelor, CND a trebuit să solicite comisiilor 
teritoriale documente spre completare sau s-a 
aflat în situația în care, prin citare, părțile au 
fost solicitate să prezinte supliment de docu-
mente/probe în apărare sau în acuzare, care 
să permită completului o judecată corectă și 
imparțială.

Din situația statistică cuprinzând distribuția în te-
ritoriu a cauzelor ce au ajuns a fi analizate de CND 
în acest mandat se pot trage concluzii privind 
modul cum s-a desfășurat activitatea în cele 21 de 
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Comisii teritoriale de disciplină:
 — CTD Nord-Vest: 22 de dosare (12 propuneri de 

suspendare a dreptului de semnătură pentru o 
perioadă de 6 luni, 8 propuneri de suspendare 
a dreptului de semnătură pentru o perioadă de 
12 luni, 2 propuneri de suspendare a calității de 
membru al Ordinului pe o perioadă de 12 luni); 

 — CTD București: 16 dosare (12 propuneri de 
suspendare a dreptului de semnătura pentru 
o perioadă de 6 luni, 4 hotărâri prin care nu se 
aplică sancțiuni disciplinare contestate);

 — CTD Transilvania: 9 dosare (6 propuneri de 
suspendare a dreptului de semnătură pe o 
perioadă de 12 luni, o propunere de suspendare 
a dreptului de semnătură pe o perioadă de 6 
luni, două hotărâri contestate, respectiv una 
prin care se aplică avertisment și una prin care 
se aplică vot de blam);

 — CTD Dobrogea: 6 dosare (4 propuneri de 
suspendare a dreptului de semnătură pentru o 
perioadă de 6 luni, 1 propunere de suspendare 
a dreptului de semnătură pentru o perioadă 
de 12 luni și 1 hotărâre prin care nu se aplică 
sancțiuni disciplinare, contestată);

 — CTD Brașov-Covasna-Harghita: 3 dosare (3 
propuneri de suspendare a dreptului de sem-
nătură pentru o perioadă de 6 luni);.

 — CTD Sibiu-Vâlcea: 2 dosare (2 contestații îm-
potriva a două hotărâri, una prin care se aplică 
vot de blam, iar alta prin care nu se aplică 
sancțiuni);

 — CTD Prahova: 1 dosar (contestarea unei hotă-
râri prin care se aplică avertisment unui pârât și 
suspendarea dreptului de semnătură pentru o 
perioadă de 6 luni altui pârât);

 — CTD Bihor: 1 dosar (o hotărâre prin care se 
aplică avertisment contestată la CND).

Enumerăm câteva principale concluzii:
1. Un număr relativ mic de comisii teritoriale au 

fost implicate din plin în judecarea abaterilor 

disciplinare grave, respectiv cele prevăzute în 
Regulament și Codul deontologic cu sancți-
uni de suspendare a dreptului de semnătură 
pentru 6–12 luni sau cu suspendarea calității de 
membru al Ordinului pentru 6–12 luni. Aceasta 
s-a întâmplat datorită faptului că Conducerile 
filialelor teritoriale au întreprins acţiuni seri-
oase de depistare a cazurilor în care membri 
ai filialei încălcau grav dispozițiile Codului 
deontologic în ceea ce privește semnătura de 
complezență, întocmirea contractelor de pro-
iectare sau înregistrarea la Ordin a proiectelor 
elaborate, cazuri pe care le-au sesizat comisi-
ilor teritoriale de disciplină și care, în final, au 
ajuns la CND pentru confirmarea sancţiunilor 
propuse sau ca urmare a contestării acestora 
de către părți. Cele mai active Consilii teritoria-
le de conducere au fost cele ale Filialelor Nord-
Vest (23 sesizări ), Transilvania (6 sesizări) și 
Dobrogea (4 sesizări), care ne-au dat serios de 
lucru.

2. La CND, în cei patru ani de mandat, nu s-au 
înregistrat deloc dosare (nici propuneri de 
sancționare și nici contestații la hotărârile co-
misiilor respective) din partea Comisiilor terito-
riale ale următoarelor filiale: Alba, Arad, Argeș, 
Bacău-Neamț, Dunărea de jos, Hunedoara, 
Iași, Muntenia Sud-Est, Muntenia-Vest, Mureș 
(excepție: 3 sesizări pentru care comisia și-a 
declinat competența, fiind în imposibilitate de 
a forma complete), Nord-Est, Oltenia, Satu-Ma-
re (excepție: o sesizare pentru care comisia 
și-a declinat competența, fiind în imposibilitate 
de a forma complet) și Timiș. De aici tragem 
concluzia: ori respectivele comisii de discipli-
nă au fost în șomaj, ori arhitecţii reclamați  au 
fost toți găsiți nevinovați și nu s-au aplicat 
sancțiuni disciplinare, ori în cazurile cercetate 
s-au aplicat numai sancțiuni minore, respectiv 
avertisment sau vot de blam, sancțiuni ce nu 
trebuie confirmate de CND. Ultimele situaţii 
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sunt mai puţin probabile, pentru că la CND ar fi 
putut ajunge măcar câteva contestații. Lăsând 
gluma la o parte, putem afirma cu certitudine 
că forurile de conducere ale filialelor respective 
au fost neinteresate de abaterile disciplinare 
ale membrilor și de combaterea semnăturii de 
complezență. Acest fenomen, care, de altfel, 
a evoluat îngrijorător, aduce grave prejudicii 
arhitecților onești și prestigiului profesiei.

3. Trebuie să menționăm o situație de regres 
înregistrată de Comisia teritorială de disciplină 
a Filialei Nord-Est, care în mandatul precedent 
a fost cea mai activă în depistarea abaterilor 
disciplinare grave, dar și cea mai competentă 
în modul de întocmire a dosarelor, dar care în 
acest mandat nu a transmis CND nicio pro-
punere de aplicare a sancțiunilor disciplinare 
prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. c)-d) din Legea 
184/2001, republicată. O explicație ar putea 
fi schimbarea componenței conducerii filialei, 
membrii actuali nemaifiind interesați de modul, 
uneori fraudulos, în care se exercită profesia de 
arhitect.

4. Un revers al acestei situaţii l-au prilejuit câteva 
cazuri în care conduceri ale filialelor terito-
riale interesate de combaterea fenomenului 
semnăturii de complezență prin, verificări la 
autorităţile publice locale, au constatat că pe 
teritoriul lor activau intens și semnau/parafau 
de complezență sute de proiecte de autoriza-
re arhitecţi care aparțin altor filiale teritoriale. 
Un astfel de exemplu a fost dosarul prin care 
Consiliul teritorial de Conducere al Filialei Do-
brogea a sesizat abaterile dnei arhitect Ozana 
Leoca, domiciliată și cu sediul profesional în 
București, care a semnat/parafat 114 proiecte 
autorizate în județul Constanța, proiecte întoc-
mite în fapt de o ingineră cu sediul profesional 
la Constanța. Un alt exemplu a fost dosarul în 
care Consiliul teritorial de conducere al Filialei 
Nord-Vest a sesizat abaterile domnului arhitect 

Dezideriu Schmidt, membru al Filialei Satu 
Mare, privind nesolicitarea luării în evidență a 
13 proiecte depuse spre autorizare în județul 
Maramureș, precum și exercitarea profesiei în 
cadrul altei entități decât cele declarate în TNA 
și alte nereguli.  

5. Tot aici este cazul să semnalăm o situație 
alarmantă petrecută în Filiala Mureș, la care în 
Comisia teritorială de disciplină s-a ales un nu-
măr de numai trei membri; prin decesul unuia 
din membri, Filiala Mureș a rămas fără comisie 
de disciplină. Cele câteva sesizări semnalate 
ulterior au fost redistribuite la comisiile de 
disciplină ale altor filiale, respectiv ale Filialelor 
Nord-Vest și București. În această situație, Filia-
la Mureș a trebuit să achite acelor comisii de 
disciplină cheltuielile de judecată.

6. În câteva cazuri, în filialele Nord-Vest și Transil-
vania s-a constatat încălcarea prevederilor 
Legii 50/1991 privind depășirea competențelor 
de către unii conductori arhitecţi, care au asu-
mat, semnat și parafat documentaţii de proiec-
tare pentru lucrări de mai mare amploare decât 
nivelul permis de lege, cazuri în care au recurs 
chiar la o serie de falsuri în înscrisuri și declara-
ții: fie au micșorat suprafețele construite atunci 
când au înregistrat proiectele la Ordin, fie s-au 
declarat arhitecţi în cartușele planșelor.

7. De asemenea, în activitatea CND s-a constat că 
există cazuri în care filialele teritoriale ale Ordi-
nului au aprobat luarea în evidență și emiterea 
dovezilor pentru proiecte având ca proiectant 
general entități legale neprevăzute de Legea 
nr. 184/2001, republicată, ca forme de exerci-
tare a dreptului de semnătură. Printre aceste 
entități se numără persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale sau familiale. 

Urmare a acestor constatări, rezultat al analizei 
statistice privitoare la modul cum au funcțio-
nat comisiile de disciplină din teritoriu, dorim 
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să menționăm câteva din cele mai des întâlnite 
abateri disciplinare, respectiv încălcări ale Codului 
deontologic al profesiei, multe dintre acestea fiind 
asociate cu practicarea semnăturii de 
complezență:

 — nerespectarea prevederilor privind întocmirea 
contractelor de proiectare. Cine este abonat la 
practicarea semnăturii de complezență încheie 
câte un contract pe termen nelimitat, „de 
colaborare”, cu câteva firme de proiectare de 
inginerie, prin care se angajează să ofere „ser-
vicii de arhitectură”, fără explicitarea misiunilor 
sau onorariilor. Acest gen de contracte încalcă 
prevederile Codului deontologic al profesiei 
și trebuie evident sancționat atunci când este 
depistat. Contractul care poate justifica asu-
marea unui proiect prin dreptul de semnătură 
al arhitectului, în calitatea sa de autor respon-
sabil, este contractul de proiectare întocmit 
cu clientul, explicit pe respectiva lucrare ce 
urmează a fi elaborată, cu respectarea preve-
derilor art. 29 din Codul Deontologic. Chiar și 
atunci când arhitectul este salariat cu program 
de 8 ore pe zi la o societate de proiectare, 
dacă practică dreptul de semnătură trebuie 
să încheie/negocieze cu angajatorul o anexă 
la contractul individual de muncă, prin care se 
precizează asumarea de misiuni și responsabili-
tăți, precum și drepturile de autor aferente;

 — practicarea unor onorarii „de mizerie” atunci 
când contractul este încheiat de arhitect cu 
firmele de ingineri. Adesea, contractul este în-
cheiat pe modelul general pus la dispoziţie de 
Inspectoratul Teritorial de Muncă, iar arhitectul 
acceptă să lucreze „part-time”, câte 2 ore pe zi, 
pentru o retribuție orară modică, câteodată la 
nivelul de salarizare minim pe economie, iarăși 
fără a se preciza misiunile pe care și le asumă, 
sau stipulându-se „verificarea proiectelor” (în-
tocmite de cine dacă firma are angajați numai 
ingineri sau eventual câte un conductor arhi-

tect?). Dacă ar elabora cu adevărat proiectele 
și și-ar asuma răspunderea arhitectului care 
semnează și parafează, atunci tragem conclu-
zia că acest gen de contract acoperă, în fapt, 
plăți la negru și evaziune fiscală. Altfel spus, 
nivelul de retribuție de acest tip acoperă, de 
fapt, „costul” semnăturii de complezență;

 — nedeclararea, în parte sau în totalitate, la filia-
lele Ordinului, de către arhitecţi, a proiectelor 
întocmite si asumate cu semnătură proprie. 
Această situație este facilitată de faptul că 
nu toate autorităţile locale, mai ales cele din 
comunele și din orașele mici, solicită atașarea 
la proiectul supus autorizării a dovezii eliberate 
de filialele Ordinului. Pentru punerea în eviden-
ță a arhitecților vinovați de această abatere, 
este necesar ca filiala sa de apartenență să 
întreprindă o cercetare asiduă și continuă la 
autorităţile locale aferente teritoriului filialei;

 — lipsa arhivei proiectelor elaborate, în care ar 
trebui păstrate atât documentaţiile propriu- 
zise (piese scrise și desenate), cât și restul 
de documente însoțitoare ale procesului de 
proiectare (date de temă, ciorne de proiect, 
corespondența cu autorităţile și cu 
specialitățile inginerești etc). 

Din activitatea CND în acest mandat, s-a putut 
constata o creștere îngrijorătoare a fenomenului 
semnăturii de complezență în raport cu mandatul 
precedent, relevată de înmulțirea dosarelor refe-
ritoare la această situație. Sunt arhitecţi, confrați 
ai noștri, care semnează într-un an și peste 150 
de proiecte, din care numai o parte sunt declara-
te la Ordin, pentru eliberarea dovezii respective. 
În cadrul audierilor, reprezentanți ai conducerii 
filialelor sau chiar arhitecţi șefi ai unor municipii 
au semnalat o scădere serioasă a calității proiec-
telor supuse autorizării, cu deosebire a proiectelor 
pentru obiective din mediul rural, și au solicitat 
înăsprirea drastică a sancţiunilor disciplinare. 
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S-a atras atenția asupra faptului că fenomenul în 
extindere al semnăturii de complezență reduce 
semnificativ, pentru arhitecţii onești, oferta de 
proiectare din piață. Sunt colegi în Ordin care 
consideră că este atribuția comisiilor de disciplină 
să se autosesizeze cu privire la această abatere. 
Cu acest prilej, dorim să înlăturam confuzia ce 
încă persistă și să subliniem că sarcina exclusivă a 
comisiilor de disciplină este de a cerceta cazu-
rile ce îi sunt semnalate de terți, printre care se 
află, desigur, consiliile de conducere ale filialelor 
teritoriale, atunci când sunt efectiv interesate de 
combaterea acestui fenomen. 

În încheiere, vă supunem atenției câteva obser-
vații, rezultate din experiența câștigată în acest 
mandat, privind organizarea sistemului comisiilor 
de disciplină, precum și eficiența modului de exer-
citare a atribuțiilor în cadrul acestor comisii:

 — în mare parte, candidații care se autopropun și 
care ulterior sunt aleși în comisiile de disci-
plină au prea puține cunoștințe privind Codul 
deontologic al profesiei, legislaţia și normele 
de procedură care guvernează această disci-
plină, iar, în unele cazuri, nu au nici experiență 
profesională suficientă pentru a decide corect 
în cazurile supuse judecații. La sfârșitul a două 
mandate, se poate spune că membrii comisiilor 
au câștigat experiență, cunoștințe legislative și  
au devenit buni și eficienți judecători, dar regu-
lamentul nu le mai permite să candideze;

 — în câteva situaţii, s-a putut observa că unii  
dintre membrii comisiilor de disciplină au 
candidat din orgoliu, numai pentru a câștiga un 
plus în CV-urile profesionale, ulterior dovedin-
du-se „indisponibili” în a activa în completele 
de judecată ale comisiilor de disciplină;

 — credem că ar fi indicată realizarea, prin inter-
mediul consilierilor juridici ai Ordinului, a unei 
îndrumări prealabile a celor ce ar intenționa 
să candideze pentru alegerea în comisiile de 

disciplină, prin care candidații sa fie puși în 
cunoștinţă de cauză de viitoarele atribuţii și 
exigențe;

 — considerăm că este neapărat necesară institui-
rea, de către conducerea naţională a Ordinului, 
a unui sistem de pregătire a membrilor nou 
aleși în toate comisiile teritoriale  de disciplină, 
cu deosebire a președinților acestor comisii. 
Dat fiind că președintelui și membrilor CND nu 
le este permis să dea indicații sau să îndrume 
concret activitatea comisiilor teritoriale, pre-
paratori la aceste cursuri de inițiere ar putea fi 
foști președinți sau membri ai acelor comisii de 
disciplină în care s-a reușit o activitate meri-
torie și care pot împărtăși din experiența lor, 
asistați eventual de juriști din aparatul adminis-
trativ al Ordinului.

CND își încheie activitatea desfășurată în man-
datul 2014-2018 subliniind aportul profesional al 
consilierilor juridici ai Comisiei, mulțumindu-i dnei 
Adriana Iordache, actualul secretar al Comisiei, 
pentru disponibilitatea și efortul depus în a se 
familiariza cu problematica specifică arhitecților. 
De asemenea, mulțumim tuturor celor din condu-
cerea Ordinului sau a filialelor care au oferit sprijin 
pentru o cât mai competentă și eficientă realizare 
a atribuțiilor CND, impuse de Legea și Regula-
mentele Ordinului.
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Componența CND:
• arh. Silvia Măldărescu, președinte, membru titular
• arh. Silvia Pintea, membru titular
• arh. Gabriela Mircea, membru titular
• arh. Valentin Tomescu, membru titular
• arh. Doina Negoiță, membru titular
• arh. Mohammad Al-Bashtawi, membru supleant
• arh. Radu Valentin Frumușani, membru supleant
• arh. Sorin Doru Ciomârtan, membru supleant
• arh. Mihaela Marina Bârnaure, membru supleant
• arh. Luminița Ispas, membru supleant
• arh. Cornel Taloș, membru supleant
• arh. Rodica Daniela Cătănescu, membru supleant 
• arh. Mariana Condrea, membru supleant
• arh. Silviu Dragomirescu, membru supleant
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