
 
 

Raport al Departamentului Comunicare OAR  

 

Pe scurt:  

 

În 2017, conținutul și vizibilitatea pe platformele de comunicare au crescut în mod 

considerabil și la toți indicii. Am extins platformele de comunicare, prezența în media. 

Site-ul OAR este acum o platformă de referință.  S-au organizat întâlniri directe cu 

membrii.  

Principalele probleme și neajunsuri: 

- Diseminarea informației către și dinspre membri. O mare parte dintre filiale 
nu își asumă cu adevărat această transmitere;  

- Întâlnirile cu membrii ar fi trebuit să aibă loc mai devreme și în mod mai 
susținut;  

- Întârzierea completării secțiunilor site-ului și a dezvoltării de noi 
funcționalități;  

- Comunicare insuficient de clară a programului de transformare OAR.  
 

1. Dezvoltare site web oar.archi  

 

- “Popularea” site-ului cu conținut relevant (cca. 400 de articole la rubrica 

Actualitate)  

- Postarea publicațiilor noi ale OAR: Catalogul de servicii, Ghidurile de arhitectură 

pentru încadrarea în specificul local din mediul rural  

- Secțiunea “Conversații” în curs de finalizare  

- Rezultate: medie vizitatori unici/ lună: 12830 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).  



 
 

În luna noiembrie au fost 16339 de vizitatori unici. Cele mai multe vizite au până în 2 

minute, aproximativ 600 de utilizatori au petrecut pe site între 2-5 minute și 5-15 

minute.  

Se înregistrează o creștere a numărului de pagini vizitate: de la 36237 - Ianuarie 

2017, la 55056 - Octombrie 2017  

 

Cele mai vizitate pagini - oar.archi  

 

• Ianuarie: Schimbări legislative în domeniul urbanismului și autorizării 

construcțiilor - 5484 persoane  

•  Februarie: Anunț privind anularea procedurii de atribuire – Noul MNIR – 6734 

persoane 

•  Martie: Ethnographic Park Cluj – 4664 persoane 

•  Aprilie: OUG 100 2016 respinsă în final de Parlament – 3983 persoane  

• Mai: Transparență decizională 26.05.2017 – noua metodologie de stagiu – 

2625 persoane  

•  Iunie: Concurs – standul României la Congresul UIA Seul 2017 – 2335 

persoane  

•  Iulie: SIOAR – 1985 persoane  

•  August: SIOAR – 2219 persoane 

•  Septembrie: Clarificări privind proiectul de dezvoltare profesională continuă – 

1855 persoane   

• Octombrie: Inverted House la București – 3003 persoane   

• Noiembrie: Publicații și documente OAR – Ghidurile de arhitectură pentru 

încadrarea în specificul local din mediul rural – 3537 persoane    

•  Media vizualizărilor (ianuarie-noiembrie 2017) pagina “Am nevoie de un 

arhitect”: 429  



 
 

2. Facebook  

 

- Număr total de aprecieri: 5501 (față de 4405 în decembrie 2016 și 3063 în 

octombrie 2015)  

- Cel mai vizibil subiect: Ghidurile de arhitectură pentru încadrarea în specificul 

local din mediul rural: aproximativ 14500 de vizualizări și 96 de distribuiri în luna 

noiembrie 2017  

- Impact postări pagină (numărul de persoane care au văzut postările): 1826679 în 

noiembrie 2017  

3. Newsletter  

 

- Relansare newsletter OAR în luna noiembrie 2017  

- Temele abordate: profesie, legislație, concursuri, 

evenimente culturale  

- 277 abonați (numărul s-a dublat: 88 de abonați în  

decembrie 2015 și 165 în decembrie 2016); dintre aceștia, doar  

120 au deschis newsletter-ul  

- Subiectele cu cea mai mare vizibilitate: concursuri, ghidurile  

de arhitectură pentru mediul rural, activitatea CTC  

 

 

4. Alte platforme sociale  

 

LinkedIN, Instagram, YouTube 

- LinkedIN: utilizat pentru contacte profesionale, anunțuri de angajare 



 
 

- YouTube: filmări integrale evenimente (Conferința Națională Extraordinară a 

OAR, conferință de presă post-CNEx – 798 vizualizări)  

  

Este necesară colaborarea din partea filialelor pentru a crea conținut de calitate și 

relevant pe aceste platforme și pentru a prezenta o imagine de ansamblu a activității 

OAR.  

 

5. Alte activități comunicare  

 

- Colaborări cu presa de specialitate pentru promovarea activităților OAR  

-  Parteneriate culturale (SoNoRo, De-a Arhitectura, Street Delivery, Forumul 

Tradițiilor Creative etc.)  

- Inițierea proiectului Dialogurile OAR, (cca. 40 participanți, transmisiune live 

pe Facebook: cca. 7000 vizualizări, 56 distribuiri)   

- Deplasări filiale pentru prezentările din conferințele teritoriale și ședințe de 

consiliu teritorial    

- Conferință de presă post-CNEx, 28 octombrie 2017: 7 reprezentanți din 
media & profesie (privesc.eu, Arhitectura, Arhitext, Profit.ro, Agenda 
Construcțiilor)  


