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RAPORT DOMENIU STAGIU ȘI  

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ  

2017 

 

 

STAGIU 

Grup de lucru cu număr restrâns de membri (2 + consultant extern Cora 

Constantinoiu). 

Bazat în elaborarea documentelor/materialelor pe colaborarea la distanță 

pe email cu 

3 ședințe/întâlniri - 13.02 / 22.02 (Skype) / 18.03 

ETAPE DE LUCRU 

a) chestionar online privind stagiul, deschis timp de o lună, atât 

stagiarilor cât și îndrumătorilor sau membrilor fără drept de 

semnătură (fie că s-au gândit să înceapă stagiul sau nu) – 

05.01.2017 – 05.02.2017. 

i. 248 de respondenți în primele 24 de ore, 639 răspunsuri 

în total (cel mai mare număr de respondenți la un studiu 

al Ordinului, vreodată, 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. 

ii. problemele semnalate în 2017 = problemele semnalate 

în 2013 = probleme abordate în Metodologia de Stagiu 

2.0. Din păcate, totodată, cele mai criticate în 

metodologie 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 chestionar, 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 semnătura cu palierele 

similare din Europa și din lume (Directiva 2005/36/EC, Standardul 

UIA – Durban 2014, practica RIBA, RIAI, BAK, BZT etc.); 

http://www.oar.archi/actualitate/accesul-in-profesie-o-analiza-a-situatiei-actuale
http://www.oar.archi/actualitate/accesul-in-profesie-o-analiza-a-situatiei-actuale
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- intrinsec prin răspunsul datorat de organizație membrilor săi la 

solicitările exprimate prin două chestionare cu răspunsuri-record 

(2013, 2017); 

prin urmare a parcurs următorii pași: 

b. ajustarea Metodologiei pentru a corespunde tuturor 

prevederilor legale românești, dar și pentru a permite prin 

modul de conformare preluarea modificărilor legislative – 

25.05.2017. 

i. cu costul pierderii parțiale a acordării cu practica 

internațională și cu prevederile Directivei 

ii. pierzând și o bună parte din oportunitățile de „generare 

de locuri de stagiu“, unele întemeiat (voluntariat), altele 

din ambiție (domenii conexe) 

c. lucru la modificările Regulamentului de organizare și 

funcționare a OAR, necesare pe subiectul stagiu 

d. transparența decizională - 26.05.2017 – 7.06.2017 

i. s-au înregistrat observații de la 15 persoane (14 membri 

și 1 secretar executiv) 

ii. documentul final, cu integrarea observațiilor 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 

e. întâlnire cu reprezentații arhitecților de interior pe subiectul 

admiterea în OAR – competențe drept de semnătura, stagiu/ 

analiza contextului european 

f. conferință-dezbatere Misiunile Arhitectului – 16.03.2017 

g. conferința-dezbatere Stagiu OAR București – 28.03.2017 

h. 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 arhitecților stagiari) 

i. numărul de respondenți: 92 în 7 săptămâni 

ii. predominant întrebări cu răspuns deschis, majoritatea 

despre examen/interviu, nu despre stagiul propriu-zis 

(decât prin prisma portofoliului) 

iii. predominant răspunsuri neutre sau apreciative la adresa 

interviului/comisiei, totuși câteva răspunsuri vehemente 

și extrem de tăioase. 

În elaborare: opinia comisiei CNADS, coroborată cu 

modificări pe Regulamentul CNADS și reglaje pe REGULI ȘI 

PROCEDURI pentru interviul CNADS. 

 

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, comunicate 

distribuite online (Facebook, newsletter OAR) disponibile pe site-ul OAR la 

adresa: 
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http://www.oar.archi/actualitate/parcursul-de-formare-al-unui-arhitect-

in-politicile-uia  

 

FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ  

 

Grupul de lucru a funcționat cu un număr de 6 membri din care în prezent 

au rămas numai 5 prin retragerea dlui arh. Florin Enache înainte de CN 

din octombrie 2017. 

Bazat în elaborarea documentelor/materialelor pe colaborarea la distanță 

pe email: sesiuni de comunicare – 6.04.2017, 11.08.2017, ședințe GL 

17.09.2017, 07.12.2017. 

ETAPE DE LUCRU 

a. Elaborare proiect Planul național pentru dezvoltarea 

profesională continuă a membrilor Ordinului Arhitecților din 

România, bazat pe structura îmbunătățată a Planului Național 

pentru Dezvoltare Profesională Continuă a Arhitecților, document 

înaintat către Ministerul Educației Naționale în decembrie 2015 

(înainte de schimbarea de mandat VP GL), care prevedea un 

format exagerat exigent în raportare, creditare și evenimente. 

i. Proiectul conținea în prima etapă 2 documente 

componente: Plan Național DPC și Reguli și Proceduri 

Operaționale 

ii. S-a redus numărul de credite de la 96 la 24, ca medie a 

încadrărilor existente la ora actuală în UE 

iii. Programul de formare personalizat. Configurat de 

fiecare membru in parte, care sa-și identifice propriile 

obiective și nevoi de dezvoltare profesională, urmând a-

și planifica traseul de dezvoltare continuă în funcție de 

scopurile și interesele profesionale și personale ale 

fiecăruia. 

iv. S-au definit 2 forme de încadrare a activităților DPC în 

sistem structurat/formal și nestructurat/informal 

v. S-au structurat domeniile de formare profesională  

b. Transmitere proiect către CN spre informare 16.06.2017 – s-a 

primit 1 propunere de modificare a materialului de la dl arh. Adrian 

Ionașiu, pe baza căruia s-a elaborat versiunea 2 a Planului DPC, 

într-un sigur document comasat. 

c. Transparență decizională - 06.09.2017 – 12.10.2017 

d. Lucru la modificările pe regulament pe articolele vizând DPC – 

02.2017 – 10.2017 

e. Elaborarea unei BAZE DE DATE centralizând informații legate de 

posibili lectori, teme de curs, platforme de instruire online și 

parteneriate, care poate fi diseminată în cadrul filialelor în scopul 

susținerii activităților de dezvoltare profesională continua dedicate 

membrilor. Baza de date cuprinde 74 propuneri de lectori, 14 

platforme online publice și alte informații ce urmează să fie 

validate. 

http://www.oar.archi/actualitate/parcursul-de-formare-al-unui-arhitect-in-politicile-uia
http://www.oar.archi/actualitate/parcursul-de-formare-al-unui-arhitect-in-politicile-uia
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f. Centralizarea amendamentelor și observațiilor primite în 

procesul de transparentă decizională, concentrate pe 

următoarele subiecte: 

i. Obligativitatea. Este necesară o perioadă de exersare a 

desfășurării activităților, a demarării evenimentelor 

pentru validarea calității procesului și a capacității de 

acoperire prin programe și lectori la nivel național, înainte 

de a decide obligativitatea. 

ii. Gratuitatea. Baza de date cu evenimente și lectori va 

conține activități care pot fi acoperite prin parteneriate sau 

sponsorizări, dar și o serie activități cu taxă.  

g. S-au alăturat grupului un număr de membri externi CN, astfel încât 

componența grupului la ședința din data de 07.12.2017 a fost 

următoarea:  

i. Cristian Șandru, Liviu Dăescu, Cristian Gabor, Raluca 

Munteanu, Silvia Demeter Lowe, Cristina Mareș, Liviu 

Zăgan, Matei Bogoescu, Tiberiu Bucșa.  

ii. 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 dezbaterea statusului DPC și 

având în vedere criticile asupra 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 unei plan aprobat, prin programarea în calendar a unor programe 

de tipul celor desfășurate în centrul pilot în câteva filiale care iși arată 

disponibilitatea pentru organizare, prin preluarea evenimentelor care au 

funcționat deja la OAR București și CTC pilot Timiș, cu sprijinul local al 

membrilor externi ai GL, respectiv la Brașov-Covasna-Harghita, 

Transilvania, Sibiu-Vâlcea. 

Ceea ce ne propunem până la finalul mandatului  

- Lansarea unui pachet concret de cursuri, dintre cele care s-au 

desfășurat cu bună participare la OAR București si CTC Timiș, pe 

baza căruia filialele să poată prelua organizarea. 

- Centralizarea numărului de ore (echivalente credite) deja efectuate 

pe DPC în ultimi 2 ani în cadrul filialelor (ex. pentru CTC Timiș au 

participat 395 membri OAR timp mediu 5ore; doritori au fost 521; 

ultimele evenimente au anunțat o participare de încă cca 100 

membri > aprox. 500 membri OAR au beneficiat de DPC în 3 luni 

de existență CTC). Centralizarea se va realiza pe membru 

participant/ore (credite obținute). 

- Restructurarea bazei de date pentru acoperirea domeniilor 

propuse. Definirea domeniilor prioritare similar RIBA. 

- Avansarea propunerii de cursuri online și consultarea membrilor 

privind aceste platforme. 

- Stabilirea modalității de validare a parteneriatelor cu furnizorii 

externi de DPC. 
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- Deschiderea unui grup de dialog Facebook Inițiere în DPC – 

pentru transfer/colectare informații privind programele lansate/ 

solicitate, cu o campanie deschisă de informare/promovare a 

evenimentelor desfășurate. 

- Pregătirea unei radiografii asupra formării profesionale la nivel 

național și strategia DPC - documente pentru a fi preluate în 

mandatul următor. 

 

 

CENTRU TERITORIAL DE COMPETENȚĂ (filialele Arad, Hunedoara, 

Timiș) 

 

Centru pilot, cu activitate în perioada iulie - decembrie 2017 

Coordonator: arh. Roxana Pătrulescu, administrator formare profesională 

 

 

a) Activități desfășurate în perioada 18.07.2017 – 10.12.2017 pe 

subiectul dezvoltare profesională continuă: 

- distribuirea unui chestionar către membrii filialelor arondate CTC 

(cca 940) pentru identificarea nevoilor de dezvoltare profesională; 

s-au primit 16 răspunsuri până în acest moment; 

- relansarea către membrii OAR 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: 

o vizită la Timișoara (șantier de reabilitare) – 33 înscriși/ 15 

participanți; 

o vizită la Timișoara (șantier de restaurare) – 46 înscriși/ 15 

participanți; 

o vizită la Arad (șantier de restaurare) – 15 înscriși/ 14 

participanți 

o vizită Dealul Cerului, jud. Caraș-Severin (pavilion din lemn) 

– 3 înscriși – eveniment anulat; 

o vizită la Lelese, jud. Hunedoara (agropensiune din pământ) 

– 20 înscriși/ 13 participanți; 

o 2 vizite la Timișoara (clădire de birouri cu funcțiuni conexe) 

– 44 înscriși/ 36 participanți; 

o vizită la Hunedoara (locuință unifamilială, reconversie spațiu 

industrial în restaurant) – 24 înscriși/ 19 participanți; 

- 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 

arhitectului, SIC PCPC și managementul unui birou de arhitectură - 

costuri, angajați, colaboratori – cca. 100 participanți; 

- organizarea unei prezentări cu tema „lemnul în arhitectură”, 

susținută la Timișoara de arh. Köllő Miklós, eveniment realizat în 

parteneriat cu Holver – 69 înscriși/ 35 participanți; 

- organizarea unei prezentări cu tema „legislația arhitecturii cu 

valoare patrimonială”, susținută la Timișoara de ing. Maria Tîrtea 
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(consilier pe Patrimoniu Imobil al Direcției Județene pentru 

Cultură Timiș) și arh. Marius Miclăuș – 65 înscriși/ 52 

participanți; 

- 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 participanți; 

- 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; 

- 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 reprezentanți ai diverselor 

asociații și instituții care pot deveni partenere în programul DPC 

implementat de CTC; 

- demararea colaborării cu Asociația Peisagiștilor 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 reprezentanți ai unor firme de 

materiale de construcții care pot deveni parteneri și pot susține 

financiar acțiunile CTC. 

b) Activități în curs de desfășurare: 

- discuție despre stagiu și îndrumare - prezintă prof. dr. arh. Iulia-

Maria Stanciu (16.12.2017); 

- eveniment de încheiere activitate CTC #2017 - Proiect Pilot - 

prezintă arh. Loredana Gaiță, arh. Roxana Pătrulescu, secretar 

general OAR Diana Stan, prof. dr. arh. Iulia-Maria Stanciu, arh. 

Tiberiu Bucșa (16.12.2017). 

c) Activități antamate: 

- prezentare - Asociația Peisagiștilor din România Filiala Teritorială 

Vest:  

o legislația spațiului verde; 

o ghid de întreținere a vegetației în oraș. 

- vizită ghidată cu tema “restaurarea în arhitectură” - prof. arh. 

Liliana Roșiu (Comisia Zonală a Monumentelor Istorice - Tm, Ar, CS 

și Hd) 

d) Activități comune ale CTC (concursuri și DPC): 

- participarea la ședința Consiliului Teritorial de conducere al OAR 

Timiș și inițierea unei colaborări cu membrii acestuia – 

27.07.2017; 

- participarea la o întâlnire cu membrii Consiliului 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 

strategia CTC; 
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- realizarea unei pagini de Facebook, cu scopul de a promova 

activităților CTC prin intermediul acesteia și de a iniția un dialog 

cu membrii filialelor arondate CTC și nu numai 

https://www.facebook.com/CTC.OAR/; 

- participarea la ședința Consiliului Teritorial de conducere al OAR 

Timiș, cu scopul de a prezenta stadiul discuțiilor cu PMT în 

privind organizarea unui concurs pentru reconversia Castelului de 

Apă din Timișoara – 29.12.2017. 

 

 

 

Decembrie 2017 

Vicepreședinte Stagiu, Dezvoltare Profesională Continuă 

Arh. Iulia Stanciu 

 

 

https://www.facebook.com/CTC.OAR/

