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Ordinul Arhitecţilor din România 
este organizaţie profesională. 
Prin activitatea membrilor săi, 

O.A.R. are misiunea de a 
convinge societatea că 

arhitectura reprezintă, în primul 
rând, un act de cultură de interes 

public, cu implicaţii urbanistice, 
economice, sociale şi ecologice.  
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ORDINUL 
ARHITECŢILOR DIN 
ROMÂNIA !!
DESPRE OAR, ÎN PRINCIPII, IMAGINI 
ŞI IDEI 
Ordinul Arhitecţilor din România este 
organizaţie profesională. Prin 
activitatea membrilor săi, O.A.R. are 
misiunea de a convinge societatea că 
arhitectura reprezintă, în primul rând, 
un act de cultură de interes public, cu 
implicaţii urbanistice, economice, 
sociale şi ecologice.  

Printre obiectivele O.A.R. se numără 
intensificarea dimensiunii culturale a 
arhitecturii şi consolidarea în jurul 
sediilor organizaţiei şi filialelor sale 
teritoriale a unor centre de 
arhitectură şi cultură urbană; 
generarea unei politici a 
patrimoniului construit în România, 
arhitectura de valoare fiind un 
domeniu fundamental pentru 
calitatea vieţii; adaptarea educaţiei în 
arhitectură la tendinţele mediului 
socio-economic şi cultural. 

!!
VIZIUNE        MISIUNE         VALORI 
                                   ______________ 

INTEGRITATE            
      CURAJ 

COMUNITATE 
RESPONSABILITATE !!

!!
!
!
!
VIZIUNE 

Ordinul Arhitecţilor din România 
aspiră la dezvoltarea unei comunităţi 
profesionale închegate şi 
responsabile, ghidată de codul 
deontologic al profesării arhitecturii 
ca artă liberală în România. 
Focalizarea resurselor pe promovarea 
şi consolidarea arhitecturii de calitate 
în toate formele şi manifestările sale 
va ridica Ordinul la statutul de voce 
unitară a profesiei la nivel de 
comunitate, pe plan naţional şi 
internaţional. 

MISIUNE 

Ordinul Arhitecţilor din România se 
dedică în întregime reglementării 
profesiei de arhitect, subliniind 
importanţa valorilor morale şi 
deontologice, a bunelor practici, a 
aşteptărilor înalte, a creativităţii şi, nu 
în ultimul rând, a provocărilor 
academice. Ordinul îşi asumă 
misiunea de a transforma mediul 
legislativ, profesional şi competiţional 
pentru realizarea calităţii  şi a 
excelenţei în cadrul multiplelor 
contexte ale profesiei de arhitect.   
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ROLURI ŞI MISIUNI 
ALE OAR	  !
ROLURI !!
❏ OAR este un ordin, având funcţia 
principală de registru, adică acordă 
arhitecţilor dreptul de semnătură şi 
gestionează Tabloul Naţional al 
Arhitecţilor, publicat anual în 
Monitorul Oficial al României
❏  Din Ordin fac parte arhitecţii şi 
conductorii arhitecţi cu sau fără 
drept de semnătură, urbaniştii 
diplomaţi, arhitecţii de interior, 
stagiarii şi orice deţinător al titlului 
de arhitect, la cererea acestora 
❏  OAR organizează accesul în 
profesie, adică îndrumă arhitecţii 
stagiari şi organizează sesiuni de 
acordare a dreptului de semnătură 
❏  OAR este autoritatea competentă 
care asigură recunoaşterea titlurilor 
oficiale de calificare de arhitect, fiind 
înregistrat în Sistemul IMI pentru 
domeniile legislative Calificări 
Profesionale şi Servicii 
❏  OAR eliberează, la cerere, 
Certificate de Conformitate 
arhitecţilor 
români care lucrează în statele 
membre UE/SEE şi în Confederaţia 
Elveţiană, precum şi în spaţiul extra-
comunitar (Australia şi SUA), unde îşi 
exercită profesia temporar sau 
permanent, ca angajat, asociat unic 
în cadrul propriului birou de 
arhitectură sau asociat în cadrul altui 

birou/societate comercială de 
proiectare 
❏  OAR protejează titlul şi profesia 
de arhitect, promovând calitatea 
arhitecturii în toate formele ei.  
❏  OAR susţine calitatea arhitecturii 
prin evidenţierea şi promovarea 
reuşitelor profesionale, prin 
explicarea fenomenelor şi a 
condiţiilor care le fac posibile !
MISIUNI !
❏  OAR face parteneriate cu alte 
organizaţii, pentru atingerea 
obiectivelor sale strategice 
❏  OAR reacţionează în legătură cu 
fenomenele şi cadrul care generează 
arhitectura 
❏  OAR organizează dezbaterea 
problemelor construirii, a cadrului 
general şi a proiectelor concrete în 
diferite comunităţi 
❏  OAR oferă modele, recomandă şi 
evaluează proceduri de achiziţii 
publice ale serviciilor de arhitectură 
❏  OAR este consultat şi dezbate 
proiecte legislative referitoare la 
construire 
❏  OAR favorizează competiţia 
deschisă şi justă 
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D E S P R E  O A R  !
R O L U R I  Ș I  M I S I U N I  
A L E  O A R  !
C E  F A C E  O A R  !
T I M E L I N E  !
U N D E  N E  G Ă S I Ț I  



!
INTEGRITATE ŞI CURAJ  !
membri – Ordinul Arhitecţilor din 
România are ca rol principal 
construirea suportului necesar 
pentru exercitarea profesiei de 
arhitect într-un mediu profesional 
productiv şi previzibil, prin !
❏ crearea accesului la informaţie  !
❏ instrumente de adaptare la 
permanentele schimbări ale 
contextului economic şi social !
❏ coordonare şi coerenţă în proiecte 
profesionale !!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

DE CE 

✏cum se devine arhitect şi ce 

poţi face după aceea – stagiul şi 
dreptul de semnătură 

✍cum, odată devenit arhitect, 

construieşti experienţă şi expertiză  - 
exercitarea profesiei şi formare 
profesională 

✌cum aflăm despre politici 

publice şi ce putem face pentru ca 
acestea să aibă aportul nostru – 
grupuri de lucru !
pentru bune practici, pentru idei 
bune , pentru creativitate 
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S T A G I U L  Ş I  D R E P T U L  D E  S E M N Ă T U R Ă  

✏Ordinul Arhitecţilor din România acordă drept de semnătură arhitecţilor şi 

conductorilor arhitecţi, organizând dobândirea experienţei profesionale a 
stagiarilor şi evaluarea cunoştinţelor, aptitudinilor și a experienței profesionale 
relevante în vederea obţinerii acestei responsabilități. Ordinul Arhitecţilor din 
România este singura instituţie abilitată în acordarea dreptului de semnătură. 

Evaluarea stagiarilor se face prin interviu. Dobândirea certificatului de acordare a 
dreptului de semnătură dă dreptul înscrierii în Filialele OAR ca arhitect sau conductor 
arhitect cu drept de semnătură şi înscrierea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor.  

Dacă vii din altă ţară din Uniunea Europeană sau din Confederaţia Elveţiană şi 
îndeplineşti condiţiile referitoare la deţinerea titlului de calificare şi exercitarea 
profesiei de arhitect, dar nu ai drept de semnătură sau alt drept echivalent obţinut pe 
teritoriul unuia dintre aceste state, vei dobândi, la cerere, drept de semnătură pe 
teritoriul României, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. 

Dacă eşti deja arhitect într-un stat al UE sau în Confederaţia Elveţiană şi soliciţi 
dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii în 
România, fără stabilire în România, vei primi drept de semnătură, fără înscriere în 
Tabloul Naţional al Arhitecţilor, şi vei fi înregistrat automat în Ordinul Arhitecţilor din 
România, pe durata prestării serviciilor respective. 
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F O R M A R E  P R O F E S I O N A L Ă  C O N T I N U Ă  

✍Formarea profesională continuă este unul din atributele profesiilor liberale, 

alături de reglementare şi cod deontologic. Dacă eşti arhitect, dinamica mediului 
de construcţii, dar şi a economiei şi societăţii în general te obligă să fii în contact 
permanent cu noile evoluţii.  

Formarea profesională continuă mai însemnă construirea unui sistem funcțional 
eficient și prietenos, care să permită arhitecților să se perfecționeze prin accesul 
la cunoștințe și experiețe care oferă acest lucru. Transmiterea informațiilor dinspre 
zona cercetării și a tehnologiilor avansate spre arhitecți, pentru a fi asimilate 
concomitent cu informarea continuă asupra reușitelor și problemelor arhitecturii 
universale, sunt obiectivele acestui sitem. În prezent, Ordinul a intrat în 
organizațiile europene care dezvoltă și derulează pregătirea profesională 
continuă, pentru a putea alege cele mai bune modele și metode. Am aflat de la 
invitații noștri francezi, creatorii cadrului legislativ pentru calitatea lucrărilor 
publice (legea Maitrise d'Ouvrage Publique), că a fost nevoie de voința politică a 
conducerii statului pentru a trece la o legislație care să conducă la arhitectură de 
calitate.  

În prezent, formarea profesională continuă funcționează prin aportul multor 
inițiatori, pe care ne dorim să îi asociem într-un sistem unic complex și lucrăm 
pentru a face ca acest sistem să fie accesibil din punct de vedere al costurilor 
pentru arhitecți, să fie performant și comod.   
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G R U P U R I  D E  L U C R U  

✌Complexitatea şi dinamica profesiei de arhitect necesită o cunoaştere foarte 

bună a mediului şi a contextelor socio-economice, iar adaptarea la evoluţiile şi 
tendinţele pieţei devine o chestiune imperativă. Ordinul Arhitecţilor din România a 
înţeles să devină parte a acestui proces, contribuind prin documente şi poziţii 
oficiale menite să confere politicilor publice în domeniu autoritatea şi legitimitatea 
profesională. 

Modul în care arhitecții abordează multiplele probleme care cer rezolvări, necesită 
instrumente de ghidaj, documente de poziție sau cercetări de fundamentare este 
cel al grupurilor de lucru. Prin grupurile de lucru se realizează proiecte distincte 
pentru domeniile cele mai importante din strategia Ordinului. La activitatea 
grupurilor participă toți cei care au competențe și disponibilități pe care decid să 
le împartă cu confraţii, pentru binele comun.  
Experiența acumulată prin grupurile de lucru ne face să accentuăm acest mod de 
colaborare, adăugându-i o nouă dimensiune. Astfel, grupurile de lucru vor deveni 
grupuri de acţiune, prin concentrarea pe dimensiunea practică, de implementare a 
rezultatelor activităţilor lor.  
Pe tot parcursul istoriei încă scurte a Ordinului, s-a remarcat atitudinea proactivă, 
solidaritatea şi implicarea membrilor OAR pentru o participare eficientă la 
asumarea deciziei publice. !!



!
COMUNITATE 

!
arhitectură şi mediul construit. 
Ordinul Arhitecţilor din România 
aspiră la statutul de voce unitară a 
profesiei de arhitectură la nivel de 
comunitate !
❏ în dialogul actorilor implicaţi în 
evoluţia şi dezvoltarea mediului 
construit !
❏ pe plan local, naţional şi 
internaţional !
❏ prin implicare în politici şi acţiuni 
de gestionare a spaţiului public și 
stimulare a calității construirii !!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

CUM 

☕ cum vorbim despre 

arhitectură, cu cine şi de ce 

☺cum ne alegem colaboratorii 

⚐cum facem concursuri de 

arhitectură şi amenajare urbană !!
pentru un mediu legislativ adecvat, 
pentru context profesional şi 
competiţional necesar atingerii 
calității și excelenţei în arhitectură !
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C I N E  V O R B E Ş T E  D E S P R E  A R H I T E C T U R Ă   

☕În România, alături de Ordinul Arhitecţilor, despre arhitectură vorbesc  

Uniunea Arhitecţilor din România, Registrul Urbaniştilor, Asociaţia Arhitecţilor de 
Interior din România, Asociaţia Peisagiştilor din România, Uniunea Femeilor 
Arhitect din România, asociaţii ale studenţilor arhitecţi, Corpul Profesional al 
Arhitecţilor şefi de Municipii și Orașe. Asociaţia Profesioniştilor în Urbanism din 
România, Asociația Arhitecților Șefi de Județe, Uniunea Naţională a Restauratorilor 
de Monumente Istorice şi multe organizaţii nonguvernamentale dedicate 
dezvoltării durabile și calității vieții prin calitatea mediului construit. 

!
Pe plan naţional, OAR este membru al UPLR (Uniunea Profesiilor Liberale din 
România) – organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată în 2001 şi formată 
din asociaţii de profesii liberale, cu aproximativ 140.000 de membri ai 
organizaţiilor profesionale (www.uplr.ro)  !
Pe plan internaţional, OAR este membru în ACE (Consiliul Arhitecţilor din Europa 
– Architects’ Council of Europe), organizaţie fondată în 1990 la Treviso. ACE 
reprezintă interesele profesiei de arhitect în cadrul Uniunii Europene, grupând 
organizaţiile profesionale ale arhitecţilor şi organisme de profil din spaţiul 
european (www.ace-cae.org)	  !
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!

☕OAR este membru în UIA (Uniunea Internaţională a Arhitecţilor - l’Union 

Internationale des Architectes), organizaţie internaţională neguvernamentală, 
fondată în 1948 la Lausanne. Reuneşte peste un milion de arhitecţi din toată lumea 
prin organizaţiile profesionale membre din 98 de ţări (www.uia-architectes.org) 

OAR este membru al Forumului Arhitecţilor din Regiunea Mării Negre (FABSR), 
organizaţie creată în 1995 şi formată din reprezentanţii organizaţiilor naţionale ale 
arhitecţilor din ţările Regiunii Mării Negre (www.fabsr.org) !
OAR este membru al Forumului European pentru Politici de Arhitectură (EFAP-
FEPA), reţea formată din reprezentanţi ai autorităților publice, profesioniști și 
actori culturali, care încurajează și susţine politicile pentru 
arhitectură în Europa (www.efap-fepa.org) !!!
!
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C U  C I N E  C O L A B O R Ă M  Ş I  C U M  	     

☺Parteneriate cu instituţii şi profesiuni conexe. Ordinul Arhitecţilor din 

România crede cu tărie că actul edificării este un act comun, ce presupune 
colaborare şi coordonare între profesiile implicate în realizarea mediului construit. 
Pentru o economie durabilă şi un mediu construit sustenabil şi eficient, OAR a 
dezvoltat dialog şi parteneriate cu instituţii din administraţia centrală şi locală 
(Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Culturii, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării), cu instituţii guvernamentale (Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Consiliul Concurenţei) şi cu asociaţii ale 
profesiilor conexe (Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri, 
Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-
INCERC, Patronatul Societăţilor în Construcţii).  

Parteneriate cu societatea civilă. Ordinul Arhitecţilor din România a înţeles să 
sprijine cauze cu directă implicare asupra mersului societăţii, a coeziunii 
comunitare şi a calităţii vieţii publice. Sprijinul a constat în poziţii oficiale referitor 
la posibile efecte şi consecinţe de ordin tehnic şi social, în deschiderea către 
dialog şi în crearea de proiecte alternative, cu scopul de a păstra şi de a consolida 
valorile arhitecturale, culturale şi sociale ale comunităţii. 
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!!

☺Astfel de acţiuni au vizat protejarea patrimoniului arhitectural şi urbanistic din 

Bucureşti şi din ţară, corectarea unor modificări inadecvate ale legislaţiei în domeniu, 
combaterea acţiunilor abuzive ale administraţiei locale asupra spaţiului public.  !
Deschidere către dialog şi cooperare. Ordinul Arhitecţilor din România şi-a declarat 
disponibilitatea pentru dialog şi cooperare cu factori decizionali în domeniul legislaţiei şi 
al politicilor publice. A contribuit cu materiale documentare, bazate pe argumente 
profesionale şi pe studii de caz, la elaborarea proiectelor legislative şi a politicilor publice 
în domeniu.  !
Unul din cele mai importante documente OAR este Politica pentru arhitectură în 
România 2010-2015, elaborat de arhitecţi şi menit a fi asumat de stat ca politică publică, 
similar statelor europene cu tradiţie democratică. Acest deziderat rămâne încă în stadiul 
de proiect, până când mediul politic va conştientiza importanţa arhitecturii în definirea 
calităţii vieţii şi necesitatea asumării unei politici oficiale pentru această profesie. !!!!
!
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C U M  F A C E M  C O N C U R S U R I  D E  A R H I T E C T U R Ă 	     

⚐Raţiunea şi sensul concursului de arhitectură  

Concursul este o dovadă de democraţie şi un instrument profesional necesar şi 
obligatoriu pentru obţinerea unor proiecte de calitate ridicată. Calitatea în arhitectură 
trebuie văzută de autorităţile administraţiei publice ca un drept al cetăţenilor şi o 
premisă a unei raţionale şi eficiente utilizări a fondurilor publice în investiţiile de 
arhitectură şi urbanism. Încurajarea concursului este o decizie politică pozitivă. Bazat 
pe experienţa internaţională, pe recomandările Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor 
(UIA) şi ale Consiliului Arhitecţilor din Europa (ACE/CAE), OAR pledează pentru 
organizarea concursului de arhitectură şi/sau urbanism, ca modalitatea optimă, 
eficace şi transparentă de achiziţie a proiectelor de arhitectură, menite să asigure 
calitatea mediului construit. 

Ordinul Arhitecţilor din România girează şi susţine concursurile de idei sau de soluţii 
care respectă deopotrivă legislaţia naţională şi directiva europeană în materia 
achiziţiilor publice şi standardele internaţionale de organizare a concursurilor, 
concretizate în Regulamentul de organizare a concursurilor de arhitectură şi urbanism 
al UNESCO/Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor (UIA), în recomandările Consiliului 
Arhitecţilor din Europa şi în Regulamentul OAR de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor de arhitectură şi urbanism.!

!
!
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⚐Spaţiul public cu contribuţia	  OAR 

Organizarea concursurilor de arhitectură şi urbanism este considerată în lume aproape o 
instituţie, cu o tradiţie de peste 160 de ani. Ordinul Arhitecţilor din România este interesat 
să amplifice tradiţia concursurilor de arhitectură şi urbanism, constituită odată cu 
începuturile României moderne şi continuată, într-o oarecare măsură, şi în perioada 
comunistă. Concursul de arhitectură, atunci când este acceptat şi organizat de 
administrațiile publice, aduce viziune şi accesibilitate în gestionarea spaţiului public. La 
rândul său, OAR, ca organizator, aduce experienţă şi calitate în organizarea deloc simplă 
a procedurilor care să conducă la realizarea spațiilor publice de calitate.  

Ce funcţionează şi ce nu în gestionarea spaţiului public românesc !
„Politica pentru arhitectură în România” identifică printre principalele cauze ale lipsei de 
performanţă şi calitate în achiziţiile publice factori ca neutilizarea concursului de soluţii, 
alegerea ofertelor pe baza celui mai mic preţ, în ignoranţă faţă de calitate, neincluderea 
arhitecţilor în comisiile de selecţie/jurizare, lipsindu-le astfel de autoritatea profesională 
de a  evalua calitatea arhitecturii propuse. Selecţia proiectelor pe bază de calitate 
reprezintă un instrument bine definit în „Politica pentru arhitectură a României”, 
document asumat de Conferinţa naţională a Ordinului Arhitecţilor din România în 2010. !!
!



RESPONSABILITATE !
!
societate – Ordinul Arhitecţilor din 
România îşi asumă misiunea de a 
transforma mediul legislativ, 
profesional şi competiţional necesar 
atingerii calității și excelenţei în 
cadrul multiplelor contexte ale 
profesiei de arhitect, prin  

❏ cercetarea nevoilor şi a evoluţiei 
pieţei și înțelegerea profundă a 
fenomenelor specifice construirii !
❏ implicare în elaborarea politicilor 
publice pentru arhitectură şi mediul 
construit !
❏ contribuţie activă la dezvoltarea 
culturii arhitecturale în societate prin 
educaţie	  !!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
PENTRU CINE !

⚛3 studii de cercetare 

sociologică și de marketing 

✑Politica pentru arhitectură!

☀câteva proiecte de succes  

!
pentru locuitorii României, care au 
dreptul la arhitectură şi peisaj, la fel 
cum au dreptul la sănătate şi justiţie 
(declaraţia de la Cluj, 2008) !!
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S T U D I I  D E  C E R C E T A R E  S O C I O L O G I C Ă 	     

⚛1. Arhitect în România. Studiu de fundamentare a politicilor naţionale pentru 

arhitectură. Studiul a fost realizat în anul 2010 de o echipă de cercetători de la 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca, în coordonarea prof. Dan Chiribucă şi a arh. Şerban Ţigănaş. Finanţarea 
a fost asigurată din timbrul arhitecturii. 

Cele trei direcţii prioritare de cercetare au vizat arhitectul ca reprezentant al unei 
profesii liberale, spaţiul construit în sine şi în relaţie cu practica profesiei de arhitect şi, 
a treia, elementele necesare construirii unei politici dedicate arhitecturii în România. 
S-au identificat probleme ale practicării profesiei, în percepţia arhitecţilor, dar şi a 
profesiilor complementare şi a publicului, dar şi soluţii ce vizează modificări necesare 
ale legislaţiei în vigoare, combaterea practicilor incorecte, accentuarea şi promovarea 
interesului public, prin recurs la modele de bună practică.  

Acest studiu reprezintă o primă experienţă de consultare şi investigare a 
percepţiilor din interiorul profesiei, dar şi ale publicului faţă de profesie (disponibil 
aici: www.oar.org.ro/upload/2010/Arhitect_in_Romania_studiu_2010.pdf)	  

!
!!
!!
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⚛2. Piaţa serviciilor de arhitectură. Înţelegerea pieţei serviciilor de arhitectură 

implică atât dimensiunea cantitativă, cât şi cea calitativă. Studiul prezintă metodele şi 
argumentaţiile metodologice, dar şi întinderea temporară care a presupus 
investigarea dinamicii observate din 2007, înainte de declanşarea crizei economice, 
până în prezent, conform datelor oficiale disponibile.  

Ca orice studiu, există o serie de dificultăţi întâmpinate, precum încadrarea oficială a 
activităţilor arhitecţilor în codul CAEN 7111; modul în care sunt definite obiectele de 
activitate ale agenţilor economici şi posibilităţile acestora de a-şi construi cifra de 
afaceri din mai multe activităţi, fiind imposibil după datele publice a distinge ce 
provine strict din arhitectură, în sensul definit în Misiunile arhitecţilor, şi ceea ce ar 
putea fi datorat altor activităţi. Din aceste motive, ceea ce conturează acest studiu ca 
piaţă a serviciilor de arhitectură este, în fond, mai aproape de o piaţă constituită din 
serviciile prestate de agenţii economici care au profil de arhitectură, chiar dacă 
acestea nu sunt exclusiv servicii de arhitectură. 

Studiul a fost generat de OAR pentru a construi Sistemul de Informare asupra 
Costurilor, acel complex de informaţii care să permită atât arhitecţilor, cât şi celor 
care iniţiază investiţiile în construcţii să calculeze resursele necesare pentru misiunile 
arhitecţilor. SIC-ul se construieşte cu mai multe componente, care trebuie să 
obiectiveze calculul resurselor economice, de bani şi de timp, abandonând practicile 
curente din piaţă, survenite după abolirea, de către Uniunea Europeană prin Consiliile 
pentru Concurenţă, a metodelor de calcul al onorariilor pentru arhitecţi (realizat de 
IMAS SA, la solicitarea Ordinului Arhitecţilor din România). 
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⚛3. Absorbţia absolvenţilor de arhitectură pe piaţa muncii. Studiul Absolvenţi de 

arhitectură pe piaţa muncii a fost realizat pentru a răspunde la întrebări referitoare la 
accesul în profesia de arhitect şi pentru a produce un instrument de apreciere a stării 
profesiei, prin prisma percepţiilor şi a comportamentelor arhitecţilor din perioada de 
început a carierei. Întrebările chestionează calitatea formaţiei universitare şi 
adecvarea acesteia la realităţile mediului în care se profesează ca arhitect în România. 

Facultăţile de arhitectură din cadrul universităţilor româneşti se confruntă cu 
dificultăţile generale ale sistemului educaţional, dar şi cu probleme specifice 
orientării tinerilor către profesia de arhitect. Modul în care sunt capabile să 
anticipeze sau să reacţioneze la schimbările din piaţă şi relaţia permanentă cu 
nevoile acestei pieţe au nevoie de o observare continuă şi de analiză profundă. 
Acesta este scopul acestui studiu care, dincolo de nevoia de a cunoaşte profesia 
sub toate aspectele ei, oferă pentru prima dată în România un material destinat 
facultăţilor de profil. 

Cercetarea Absolvenţi de arhitectură pe piaţa muncii este o invitaţie la dialog şi la 
colaborare. Reuşita acestei colaborări este o miză pe termen lung (realizat de 
Centrul de Cercetare Sociologică Avansată din cadrul Universităţii Babeş Bolyai 
din Cluj Napoca, la solicitarea Ordinului Arhitecţilor din România) 

!
!
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P O L I T I C A  P E N T R U  A R H I T E C T U R Ă  Î N  R O M Â N I A   

✑ „Politica pentru arhitectură în România 2010 – 2014. Cultura mediului construit şi 

calitatea vieţii” este unică în spaţiul public românesc atât al profesiilor liberale, cât şi prin 
prisma faptului că nu a devenit politică de stat, similar majorităţii statelor europene. 
Valoarea şi semnificaţia ei transcend limitele temporale stabilite iniţial în titulatură, prin 
principiile de bună practică identificate, prin definirea rolului şi a misiunilor fiecărui actor 
implicat în dezvoltarea mediului construit şi, mai ales, prin elaborarea unei viziuni 
integratoare a procesului construirii, cu efecte concrete asupra calităţii vieţii.  

Politica pentru arhitectură în România se alătură legislaţiei şi Codului deontologic al 
profesiei în ghidarea exercitării profesiunii de arhitect, depăşind nivelul teoretic şi tehnic 
şi propunând cercetări, studii de caz şi soluţii concrete problemelor identificate.  

Politica pentru arhitectură este un material de referinţă pentru formarea şi educarea 
percepţiei administraţiei centrale şi locale în gestionarea spaţiului public, în conduita 
profesională şi în înţelegerea implicaţiilor şi a relevanţei deciziei administrative asupra 
utilizării şi devenirii spaţiului public. 

Politica pentru arhitectură este, mai ales, un manual de atitudine şi conştiinţă civică. 
Explică rolul şi implicaţiile fiecărui actor în dezvoltarea mediului construit şi îi conferă 
utilizatorului final, fie beneficiarul direct al serviciilor de arhitectură sau utilizatorul 
spaţiului public, percepţia corectă a nevoii de calitate şi corectitudine în construire. 
Răspunsul acestuia nu poate fi decât similar: putem avea atâta corectitudine în aprecierea 
şi utilizarea spaţiului public câtă corectitudine suntem dispuşi să oferim în construirea lui 
(disponibilă la  www.oar.org.ro/upload/2010/
Politica_pt_arhitectura_in_RO_2010-2015.pdf). 
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P R O I E C T E  P E N T R U  C O M U N I T A T E ,  A L Ă T U R I  
D E  C O M U N I T A T E   

☀Street Delivery. Iniţiat în 2005 de către OAR, Street Delivery a urmărit o 

revitalizare urbană şi comunitară a parcursului cultural Pictor Arthur Verona. În fiecare 
an s-au implicat noi parteneri în organizare, animaţi de originalitate, de vizibilitatea 
remarcabilă a mesajelor şi de relaţionarea puternică a ideilor ce se creează pe stradă 
în cele 3 zile în care traficul se închide maşinilor şi lasă loc arhitecturii, culturii şi 
socializării în spaţiul public. Dincolo de diversitate, creativitate şi curiozitate rămân 
eforturile unei profesii de a demonstra cu încăpăţânare că oraşul poate fi locuit, 
construit şi valorificat şi altfel, în beneficiul comunităţii sale – un model de urmat şi de 
reprodus (ceea ce se şi întâmplă la Timişoara şi la Iaşi). 

Ordinul Arhitecţilor din România a iniţiat acest eveniment alături de Primăria 
Municipiului Bucureşti ca pe un proiect de reabilitare urbană şi artistică a străzii Pictor 
Arthur Verona. Proiectul susţine ideea de a amenaja, cu ajutorul unui parteneriat 
public-privat, un spaţiu deschis, o zonă vie de comunicare, contact şi experiment 
artistic. Astăzi, Street Delivery înseamnă un parteneriat între OAR, Librăria Cărtureşti 
şi toţi cei îndrăgostiţi de oraş şi de valenţele lui. 
!
!!
!
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☀60 de biserici de lemn - Sudul Transilvaniei şi nordul Olteniei constituie în 

context european un spaţiu identitar puternic. Frecvenţa, diversitatea, calitatea 
monumentelor, ocupaţiile şi meşteşugurile tradiţionale alături de peisaj formează 
un patrimoniu şi un bun comun european. Cele 60 de biserici din lemn, clasate 
monument istoric în categoria A şi B şi aflate într-o stare de degradare avansată, 
au fost identificate de către fundaţia Dala în perioada 2007-2009, în judeţele 
Hunedoara, Sibiu, Gorj şi Vâlcea. 

Din anul 2009 au fost documentate peste 50 de biserici prin relevee, fotografii şi discuţii cu 
membrii comunităţilor în care se află acestea; s-au realizat 14 intervenţii de urgenţă temporare 
(protecţii prin acoperirea golurilor din acoperiş), 10 intervenţii de urgenţă pentru conservare pe 
durată medie (reparaţii ale acoperişurilor - refacerea învelitorii de şiţă), şase intervenţii de 
anvergură (unele în curs de realizare). S-au elaborat două documentaţii pentru atragerea unor 
finanţări nerambursabile (prin PNDR şi EEA Grants), aflate în prezent în evaluare. În paralel, s-au 
organizat expoziţii, concerte de muzică simfonică şi alte acţiuni similare de sensibilizare şi 
conştientizare a publicului. 
Remarcabilă este implicarea a peste 100 de voluntari, dar şi a comunităţilor din jurul 
acestor biserici, care încep să înţeleagă semnificaţia acestor spaţii şi să se reîntoarcă 
în interiorul lor, descoperindu-se astfel pe sine ca şi comunitate. Obiectivul proiectului 
este de a prelungi viaţa bisericilor de lemn până când această fază de conştientizare 
ajunge la un nivel suficient de adânc, pentru ca să se obţină fondurile necesare pentru 
restaurarea lor. Există etapa incipientă de intervenţia de urgenţă, fără de care 
bisericile ar dispărea. Această intervenţie a vizat până în prezent cca. 30 de biserici. 
Detalii despre proiect, aici: http://60-project.blogspot.ro  
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☀Finanţarea proiectelor culturale - Din 2006, Ordinul Arhitecţilor din 

România alocă fonduri din timbrul de arhitectură pentru finanţarea proiectelor 
culturale şi editoriale, prin sesiuni anuale de evaluare şi finanţare. Timbrul arhitecturii 
provine din aportul beneficiarilor serviciilor de arhitectură, pentru care se solicită 
autorizaţie de construire, şi constă în 0,05 0/0 din valoarea investiţiei acordat 
Ordinului Arhitecţilor din România sau Uniunii Arhitecţilor din România, în funcţie de 
opţiunea arhitecţilor/conductorilor arhitecţi. Raţiunea finanţării proiectelor culturale şi 
editoriale din acest fond este o datorie etică de a susţine dezvoltarea culturii 
arhitecturale şi a calităţii vieţii.  

Principiile care stau la baza evaluării proiectelor includ transparenţă şi control privind 
modul în care se alocă veniturile şi se efectuează cheltuielile, stimularea competiţiei şi 
recunoaşterea valorii, condiţii egale de acces, atingerea unor obiective culturale, 
finanţare multianuală. Finanţarea acordată de Ordin din timbrul arhitecturii vizează cu 
prioritate proiecte culturale şi editoriale din domenii precum arhitectură 
contemporană, înaintaşi şi avangardă în arhitectură, dezvoltare durabilă, diversitate 
culturală, educaţie culturală în domeniul arhitecturii şi promovarea publică a 
arhitecturii, patrimoniu cultural şi intervenţia culturală. 

Din cele două comisii desemnate să evalueze anual solicitările de finanţare din timbrul 
de arhitectură fac parte arhitecţi, dar şi profesiuni conexe arhitecturii, nume sonore 
prin ţinută morală şi rezultate profesionale remarcabile. Componenţa acestora denotă 
angajamentul Ordinului faţă de calitatea, valoarea şi relevanţa actului cultural, în 
beneficiul societăţii şi al arhitecturii.  



1864	 –	 Alexandru	 Ioan	 Cuza	 aprobă	 
regulamentul	 pentru	 „Organisarea	 
Serviciului	 de	 Architectură	 alla	 
Bastimenteloru	 Civile”	 propus	 de	 Mihail	 
Kogălniceanu	 	 	 

1874 – ia fiinţă Comisia "pentru a clasa şi a 
conserva monumentele noastre publice”. 

1890 – apar „Anualele Arhitecturii şi 
Artelor cu care se leagă”, conduse de Ion. N. 
Socolescu şi George Sterian  

1891 – ia fiinţă Societatea Arhitecţilor 
Români – SAR. Primul preşedinte 
(1891-1894) a fost arhitectul Alexandru 
Orăscu urmat, până în 1912, de arh. Ion 
Mincu  

1892 – este emisă, votată şi promulgată 
prima Lege a monumentelor istorice  

1892 – SAR înfiinţează o şcoală privată de 
arhitectură, devenită în 1896 Şcoala 
superioară de arhitectură din Bucureşti 

1893 – apare primul proiect al unei Legi a 
Arhitecţilor 

1897 – Gh. Mârzescu şi Spiru Haret 
înfiinţează o secţie de arhitectură la Şcoala 
de belle-arte 

1903 – SAR devine persoană juridică 
1906 – Apare revista Arhitectura, fondată 

de George Sterian 
1907-1911 – Arh. Ion Mincu iniţiază 

proiecte de legi pentru certificatele de 
liberă practică,  construcţiile publice şi 
serviciile de arhitectură ale statului 

1907 – la iniţiativa lui Ermil Pangratti, se 
reia dezbaterea legii arhitecturii propuse de 
Spiru Haret în 1904 

1911 – o comisie formată din Ion Mincu, 
Ermil Pangratti şi Alex. Davidescu  
întocmeşte „tablouri tehnice” de arhitecţi şi 
tehnicieni autorizaţi 

1912 – începe construcţia „Şcoalei de 
Arhitectură” din strada Academiei, după 
proiectul lui Grigore Cerchez, inginer-
arhitect, şi al  arhitectului Iorgu Ciortan. 
Terminată în 1927, clădirea va fi extinsă in 
1960 – 1975. Aici funcţionează astăzi 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion 
Mincu 

1918 – arhitectul I. D. Berindei prezintă un 
proiect de lege  în apărarea profesiunii de 
arhitect 

1921 – profesorul Ioan Petrovici reia 
conceptul Legii Ion Mincu (1907) şi propune, 
împreună cu Nicolae Titulescu şi Mihai 
Antonescu, Legea Arhitecţilor din serviciile 
publice. Susţinută de Comitetul SAR (Petre 
Antonescu, preşedinte), legea este votată 
de Parlament, promulgată de Regele 
Ferdinand şi dezbătută în Congresele SAR 
(1924, 1928) 

1932 – Legea pentru înfiinţarea şi 
organizarea Corpul Arhitecţilor din România 
este înaintată Parlamentului de primul 
ministru Nicolae Iorga, apoi votată şi 
semnată de preşedinţii Camerelor, Dr. Petre 
Topa şi Mihail Sadoveanu, şi promulgată de 
Regele Carol al II-lea. Dimitrie Gusti 
întocmeşte Regulamentul, confirmat prin 
decret regal 

1932, 1 decembrie – Corpul Arhitecţilor 
din România este constituit în baza legii în 
adunarea generală a arhitecţilor. Primul 
consiliu e format din arhitecţii Statie Ciortan 
(ales decan), Petre Antonescu, Constantin  
Iotzu, Ion Traianescu, Leon Silion, Arghir 
Cullina, Ion Enescu (prodecan, preşedinte 
SAR), Emil Guneş, Nicolae Georgescu, 
Florea Stănculescu şi  Constantin Dobrescu  !
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1933 – Se publică „Tabloul 
Arhitecţilor înscrişi în Corpul 
Arhitecţilor din România, îndeplinind 
condiţiunile Legei pentru înfiinţarea şi 
organizarea acestui Corp”, organizat 
pe regiuni (Bucureşti, Vechiul Regat, 
Transilvania, Bucovina); sunt instituite 
Tabloul onorariilor minimale şi 
Contractul–standard de proiectare 

1935 – Corpul Arhitecţilor susţine 
respectarea planurilor generale şi 
promovarea concursurilor de 
arhitectură de către primării. Se 
introduc Codul Profesiunii, „arătând 
îndatoririle, drepturile şi disciplina 
arhitecţilor profesionişti”, şi un 
anteproiect de lege despre 
concursurile publice 

1936 – Ministerul Instrucţiunii şi 
Decanatul Corpului Arhitecţilor 
transmit municipiilor, oraşelor şi 
prefecturilor tabloul oficial al 
arhitecţilor şi dispoziţia despre 
aplicarea „cu stricteţe” a legii 
corpului 

1936 – 1937 – Corpul Arhitecţilor 
participă la organizarea concursurilor 
publice pentru proiectele Piaţa 8 
Iunie (Unirii), Palatul Municipiului 
Bucureşti, Pavilionul românesc la 
Expoziţia Internaţională Paris 1937, un 
hotel la Balcic, o biserică în Parcul 
Domeniilor, sistematizarea oraşului 
Belgrad, monumentul Regelui 
Ferdinand în Cernăuţi 

1937 – Corpul cere tuturor ziarelor 
ca numele arhitectului să apară odată 
cu publicarea fotografiilor după noile 

edificii, în conformitate cu Legea 
proprietăţii artistice 

1937 – după tratative cu AGIR 
(Asociaţia Inginerilor), Corpul 
arhitecţilor introduce semnătura 
obligatorie a unui inginer constructor 
pentru orice proiect de arhitectură 

1938 – Corpul Arhitecţilor din 
România este desfiinţat şi înlocuit 
prin Colegiul Arhitecţilor Români, ca 
parte a Frontului Renaşterii Naţionale 
– organizaţie corporatistă condusă de 
Regele Carol al II-lea 

1948 – Colegiul Arhitecţilor Români 
şi Societatea Arhitecţilor din România 
sunt desfiinţate Arhitecţii devin 
membrii ai ASIT – Asociaţia Ştiinţifică 
a Inginerilor şi Tehnicienilor; este 
suprimat statutul de liber profesionist 
al arhitectului şi dreptul la liberă 
practică 

1952 – prin hotărâre a PCR, se 
înfiinţează Uniunea Arhitecţilor UA 
(UARPR, apoi UARSR). Primul 
preşedinte al Uniunii este arhitectul 
Duiliu Marcu (1952-1966), urmat de 
arhitecţii Pompiliu Macovei (1966- 
1971) şi Cezar Lăzărescu (1971-1986). 
Preşedinte de onoare a fost numit 
arhitectul Octav Doicescu (1971-1981). 
UA  a acordat premii anuale, a 
organizat concursuri şi colocvii de 
arhitectură, prelegeri ale unor 
arhitecţi străini, expoziţii şi călătorii 
de documentare în ţară şi străinătate. 
A editat revista Arhitectura !!!
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1990 – Uniunea Arhitecţilor din 
România este restructurată. 
Conferinţa UAR aprobă un statut nou. 
Arhitectul Alexandru Beldiman este 
ales preşedinte al noii Uniuni. UAR îşi 
asumă misiunea restabilirii Corpului 
Arhitecţilor, a dreptului la liberă 
practică şi a unei legislaţii pentru 
statutul de liber profesionist 

1991 – la aniversarea a 100 de ani 
de la înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor 
Români, în 26 februarie, se reia 
tradiţia balului anual al arhitecţilor  

1994 – la iniţiativa UAR şi a lui 
Alexandru Beldiman, vicepreşedinte 
UIA, se formează ACCEE (Architects 
Council of Central and Eastern 
Europe) - organism al arhitecţilor din 
ţările aspirante la aderarea la Uniunea 
Europeană şi echivalent al ACE 
(Architects Council of Europe) 

1999 – ia fiinţă Registrul Naţional al 
Arhitecţilor RNA, prima formă de 
licenţă  în exercitarea arhitecturii ca 
profesie liberală. Va fi înlocuit, la 
apariţia legii Ordinului în 2001, prin 
Tabloul Naţional al Arhitecţilor -TNA. 
UAR propune Legea pentru 
organizarea şi exercitarea profesiunii 
şi introducerea dreptului de 
semnătură 

2001 – Legea nr. 184/2001 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiunii 
de arhitect este votată, promulgată şi 
intră în vigoare în iunie 2001. 
Conferinţa Naţională de Constituire 
a OAR a celor 1.000 de membri 
fondatori s-a desfăşurat în 14-16 iulie 
2001 la Teatrul Naţional. Conform 

Statutului adoptat, conducerea OAR 
este asigurată de Conferinţa 
naţională, de Consiliul Naţional, de 
Colegiul Director şi de preşedintele 
Ordinului. Se înfiinţează trei comisii – 
de disciplină, pentru dreptul de 
semnătură şi de cenzori. Primul 
preşedinte ales al Ordinului este 
arhitectul Şerban Sturdza 

2002 – OAR devine membru plin al 
UIA - Uniunea Internaţională a 
Arhitecţilor - şi membru observator al 
ACE – Architects Council of Europe 

2002 – este achiziţionată prima 
parte din casa Ion Mincu pentru sediu 
central al Ordinului. Începe 
amenajarea sa, continuată prin 
restaurarea corpului principal al Casei 
cumpărat de la familia Băbeanu, 
urmaşi ai lui Ion Mincu, şi întregit 
după 2010 

2003 – OAR publică primul ghid - 
îndrumar pentru clienţi şi investitori 

2004 –  Legea nr. 184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiunii 
de arhitect este modificată prin 
eliminarea cerinţei onorariilor minime 

2005 – 2006 – se organizează 
grupurile de lucru ale OAR (Profesie 
şi onorarii, Legislaţie, Educaţie 
permanentă, Cultură şi probleme 
sociale). Este publicat, în două ediţii 
succesive, Ghidul exercitării 
profesiunii de arhitect !!!!
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2007 – odată cu aderarea la 
Uniunea Europeană, OAR devine 
membru cu drepturi depline al ACE – 
Architects Council of Europe 

2008, 2009, 2011 – la întâlnirile 
anuale aniversare ale arhitecţilor sunt 
adoptate declaraţiile de la  Cluj, 
Braşov şi Sinaia privitoare la calitatea 
arhitecturii şi a spaţiului public, la 
protecţia mediului, a peisajului şi a 
patrimoniului construit 

2010 – OAR publică documentul 
Politica pentru Arhitectură în 
România (2010-2015) – Cultura 
mediului construit şi calitatea vieţii. 
Apare primul studiu de sociologie a 
arhitecturii intitulat Arhitect în 
România, coordonat de arh. Şerban 
Ţigănaş 

2010 – ales în cadrul Conferinţei 
Naţionale, arhitectul Şerban Ţigănaş 
devine al doilea preşedinte al OAR 

2011 – Conferinţa Naţională 
Extraordinară a OAR adoptă 
modificări ale Regulamentului OAR şi 
ale Codului deontologic al profesiei 
de arhitect 

2012– se încheie lucrările de 
regenerare la Casa Mincu. Casa este 
inaugurată ca sediu central al OAR  

2013 – sunt finalizate lucrările la 
mansarda Casei Mincu pentru sediul 
administrativ al OAR 

2014 – OAR are 22 filiale, dintre 
care 9 au sediu propriu, şi un număr 
de 8.059 de membri.  

!
!!
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!Arhitectura românească este 
determinată și influențată de starea 

societății, de aspirațiile și de 
preocupările acesteia. Interesul pentru 
arhitectura de calitate nu este vizibil în 

practicile de guvernare, în cele 
administrative și nici în proiectele în 

parteneriate public - privat din România.
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CASA MINCU – pentru puţină istorie, context monden şi urban, restaurare, 
transformare şi momente artistice de înaltă ţinută, pe strada Arthur Verona, la nr. 19, colţ 
cu Pitar Moş! 
Povestea casei lui Mincu. Cumpărătorul terenului în 1857 şi 1863 este arhitectul oraşului 
Bucureşti la acea vreme, Gaetano Antonio Burelli (1820-1896). În 14 martie 1890, Burelli 
vinde proprietatea din str. Mercur nr. 15 colţ cu str. Pitar Moş arhitectului Ion Mincu. În 
planul alinierii străzii Dimitrie A. Sturdza/Mercur din 29 martie 1891 (A.N.D.M.B., fond 
P.M.B. Alinieri, dosar 310) apar simultan la nr. 15 cei doi arhitecţi proprietari, Ion Mincu şi 
Burelli, pe parcela de colţ cu strada Pitar Moş(u), ceea ce indică posibilitatea ca o 
perioadă cei doi şi familiile lor să fi coabitat, mai ales că Mincu se căsătorise cu una din 
cele trei fete Burelli, anume Eliza.  !
Ordinul Arhitecţilor devine proprietar al Casei Mincu în anul 2002, iar procesul de 
restaurare a casei demarează în 2010, dând la iveală schiţe ale lui Mincu sau scrisori din 
timpul perioadei de după război, ascunse în spatele unui lambriu. Proiectul de restaurare 
a fost coordonat de arh. Şerban Sturdza şi a implicat eforturile a peste 200 de persoane – 
arhitecţi, restauratori şi voluntari. Casa Mincu este monument istoric, deschis publicului 
pentru vizitare din octombrie 2012. 

 
Descoperă–l pe Mincu pe smart phone! !
FOLLOW MINCU / Ion Mincu,  arhitectul român de la început de secol XX, care nu s-
a mulţumit cu meseria de inginer, ci a învăţat arhitectura, sub pretextul că „una e meserie, 
cealaltă e artă”. Azi, în ţară, există o universitate, o editură, patru străzi şi două colegii 
tehnice care îi poartă numele. Dincolo de nume şi renume, rămâne un stil de arhitectură 
aparte creat de Mincu, un stil românesc, în care se întrevede visul lui ascuns „de a crea 
ceva cu adevărat mare”.  !
Following Mincu este o aplicaţie accesibilă în sistem iOS şi android, prin care arhitectul 
Ion Mincu este descoperit şi înţeles de public prin intermediul proiectelor sale de 
arhitectură. Aplicaţia generează un traseu configurabil pentru pietoni, biciclete sau 
maşini; informaţii detaliate în română şi engleză despre obiectivele traseului; recrearea 
atmosferei de epocă prin prezenţa unor fotografii de arhivă.   
 !
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CASA MINCU / Casa Mincu este un centru de arhitectură şi cultură contemporană, cu elemente 
de arhitectură originale şi autentic locale.  
Prin rolul dual al spaţiului său - tradiţional şi contemporan - Casa Mincu oferă vizitatorilor o 
aplicaţie pentru smartphone, bazată pe tehnologia Augmented Reality.  Rolul proiectului este de 
a prezenta cele mai importante obiecte sau elemente de arhitectură din casă în realitate 
augmentată pentru dispozitive mobile, într-un mod neinvaziv şi inovator: obiectele scanate şi 
identificate de device îşi prezintă identitatea folosindu-se de o galerie de imagini și de o scurtă 
prezentare. 
 
Proiectul reprezintă continuarea eforturilor de conştientizare a valorii arhitecturale locale, prin 
abordarea unor noi categorii de public şi printr-o serie de oferte moderne de accesare a 
informaţiilor din domeniu.  !!!
 !
Suntem în online pe www.oar.org.ro, un site de început, la care lucrăm pentru stilizare. Până 

atunci, emitem informaţii despre munca noastră pe oar.squarespace.com şi socializăm pe 

Facebook şi pe Instagram. Răspundem şi la telefon, dacă sunaţi la 021 317 26 34 sau la 0728 

872 150.  

!!!
!



OAR ESTE PREZENT ÎN ŢARĂ ÎN 
22 DE ORAŞE, PRIN FILIALELE 
SALE TERITORIALE  
!
Filiala teritorială Alba 
Calea Moţilor nr. 5, 510134 Alba Iulia, 
jud. Alba 
0258 833 202, oar.alba@gmail.com 
Filiala teritorială Arad 
str. Gheorghe Popa de Teiuş nr. 2-4, 
310022 Arad, jud. Arad 
0257 280 266, adar@clicknet.ro 
Filiala teritorială Argeş 
str. Negru Vodă nr. 57, bl. B4, et. 4, 
Ap. 17, 110068 Piteşti, jud. Argeş 
0248 211 480 // 0724 517 447 
www.oararges.ro, 
secretariat@oararges.ro 
Filiala teritorială Bacău – Neamţ 
str. 9 Mai nr. 7, 600037 Bacău, jud. 
Bacău 
0234 522 124 
oarbcnt@bacau.rdsmail.ro 
Filiala teritorială Bihor 
str. Gen. Magheru nr. 23, et.5, cam. 51, 
410057 Bihor, Oradea 
0259 428 889 // 0788 363 482 
www.arhitecthuro.ro 
arhitect.bihor@gmail.com 
Filiala teritorială Braşov-Covasna-
Harghita 
str. Şirul Beethoven nr. 1, 500123 
Braşov, jud. Braşov 

0268 471 438 // 0788 363 483 
ordinularhitectilor@gmail.com 
Filiala teritorială Bucureşti 
str. Sf. Constantin nr. 32, 010219, 
sector 1, Bucureşti 
021 303 92 26 // 021 315 50 66 
www.oar-bucuresti.ro 
oarbuc@rdsmail.ro 
Filiala teritorială Dobrogea 
bd. Tomis 143 A, et. 9, cam. 901, 
900591 Constanţa, jud. Constanţa 
www.oardobrogea.ro 
oar_cta@yahoo.com 
Filiala teritorială Dunărea de Jos 
str. Portului nr. 23, 800025 Galaţi, jud. 
Galaţi 
0236 490 505  
www.oar-dunareadejos.ro 
oargalatzi@clicknet.ro 
Filiala teritorială Hunedoara 
str. Andrei Mureşan nr. 2, bl. 2, parter, 
330088 Deva, jud. Hunedoara 
0254 234 540 // oarhd@clicknet.ro 
Filiala teritorială Iaşi 
bd. Ştefan cel Mare nr. 4, bl 4, 
demisol, 700124 Iaşi, jud. Iaşi 
oar-iasi.ro, 0332 455 269/261 
oar_iasi@yahoo.com !!!
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Filiala teritorială Muntenia Sud Est 
str.	  Dionisie	  Romano	  nr.	  2,	  120360	  Buzău, 
Jud. Buzău!
0238 725 829 // 0744 384 093 
cristeageorgeta2003@yahoo.com 
Filiala	  teritorială Muntenia Vest 
str.	  Alexandru	  Ioan	  Cuza	  nr.	  12,	  130015 
Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
0245	  640340,	  oar-‐Dmv.ro 
cr_dum55@yahoo.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Filiala teritorială Mureş$
str.	  Tineretului	  nr.	  2,	  cam.	  39,	  540027 Tg. 
Mureş, jud. Mureş  !
0265	  266	  908//	  0265	  264	  435 
oar-‐mures.ro,	  oarmures@gmail.com 
Filiala teritorială Nord Est$
str.	  Apeductului	  nr.	  4,	  720019	  Suceava,	  jud.	  
Suceava	  
0230	  551	  263	  //	  oar-‐nordest.ro	  
oar_nordest@yahoo.com	  
Filiala teritorială Nord Vest$
str.	  Minerilor	  nr.	  11,	  430322	  Baia	  Mare,	  jud.	  
Maramureş!
0262	  215	  261	  //	  0788	  369	  787	  
oarnv@yahoo.com 
Filiala teritorială Oltenia$
str. Mihail Kogălniceanu nr. 13, 200390 
Craiova, jud. Dolj 
0351	  809	  751	  //	  oar.oltenia@rdscv.ro 
www.oar-‐oltenia.ro 
Filiala teritorială Prahova$
str. Maramureş nr.	  12,	  100029	  Ploieşti, jud. 
Prahova 
0244	  597	  515	  //	  0727	  721	  795	  
www.oarprahova.ro 
presedinte@oarprahova.ro 

secretariat@oarprahova.ro	  
Filiala teritorială Sibiu – Vâlcea$
str.	  Mitropoliei	  nr.	  17,	  550179	  Sibiu,	  jud.	  Sibiu 
0269	  215	  251	  //	  0722	  551	  707 
www.oarsbvl.ro,	  contact@oarsbvl.ro	  
Filiala teritorială Satu Mare$
Piaţa Libertăţii nr. 20, cam 201, 440014	  
Satu	  Mare,	  jud.	  Satu	  Mare	  
0772	  094	  076	  secretariat@oarsm.org 
Filiala teritorială Timiş 
str. Diaconul Coresi nr. 12, 300588 
Timişoara, jud. Timiş 
0256	  487	  633	  	  
oarSmis.ro,	  secretariat@oarSmis.ro 
Filiala teritorială Transilvania 
bulevardul	  Eroilor	  nr.	  22,	  ap.	  10,400129	  Cluj-‐
Napoca,	  jud.	  Cluj	  
0728	  330	  140	  //	  0264	  450	  375	  
www.oartransilvania.ro	  
secretar@oartransilvania.ro !!!

contribuţie	  texte:	  arh.	  Mariana	  Celac,	  arh.	  
Monica	  Lotreanu,	  	  

istoric de artă Oana Marinache, arh. 
Şerban Ţigănaş, Raluca Ştefan 

grafică: arh. Ioana Alexe 
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Ordinul Arhitecţilor din România a beneficiat în 
realizarea acestor materiale de texte şi fotografii 
realizate de prieteni ai arhitecturii, în cadrul unor 
proiecte comune desfăşurate de-a lungul anilor. 

 Printre aceştia, amintim cu plăcere de Mariana Celac, 
Mihai Culescu, Dan Drăghicescu, Eliza Iokina, Oana 

Marinache, Vasilica Martin, Alexandra Mihailciuc, 
Fundaţia Cărtureşti, Cella Cosimex, Igloo, SoNoRo, 

Zeppelin. Ordinul Arhitecţilor din România le 
mulţumeşte tuturor partenerilor săi pentru contribuţie 

şi implicare.



Ordinul Arhitecţilor din România 
Strada Arthur Verona, Pictor nr. 19, sector 1, Bucureşti 

010312, România 
021 317 26 34, 0728 872 150


