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Ordinul Arhitecţilor din România a înfiinţat GRUPUL DE 
LUCRU RURAL în anul 2014, în baza Hotărârii Consiliului 
Naţional al OAR nr. 2318. Acest fapt s-a datorat conștientizării 
necesităţii de a găsi soluţii pentru multitudinea de probleme 
existente în mediul rural, ignorate până acum.

OBIECTIVELE MAJORE ALE GRUPULUI RURAL:

- protejarea și promovarea identităţii culturale locale și a 
patrimoniului existent (material și imaterial) de pe teritoriul 
României, ca element strategic în dezvoltarea mediului rural;
- conștientizarea nevoii de protejare/ promovare a zonelor cu 
specific local valoros;
- educarea  populaţiei, a agenţilor economici rurali și a 
autorităţilor locale, în spiritul responsabilităţii faţă de 
patrimoniu și cointeresarea lor directă în protejarea/
promovarea zonelor cu specific local valoros;
- resuscitarea tehnicilor ancestrale și a materialelor de 
construcţie naturale, în spiritul protejării mediului și a 
dezvoltării durabile;
- folosirea arhitecturii (cu toate domeniile conexe) ca pârghie 
în dezvoltarea economică a mediului rural pe baze ecologice/
responsabile;
-  creșterea calităţii practicii profesionale în mediul rural;
- elaborarea documentelor ce vor reglementa intervenţiile în 
mediul rural.
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Proiectele aflate în curs de 
finalizare ale Grupului RURAL:

”GHIDURI DE ARHITECTURĂ 
PENTRU ÎNCADRAREA
ÎN SPECIFICUL LOCAL DIN 
MEDIUL RURAL” care își 
propun să prezinte un set 
de reguli ușor de aplicat, 
cu exemple clare, care să 
faciliteze alegerea modelelor 
adecvate de către cei care 
vor să construiască în mediul 
rural. Obiectivul esenţial al 
acestei serii de ghiduri este păstrarea spiritului așezărilor rurale din România și creșterea calităţii vieţii 
în mediul rural, concomitent cu conservarea tradiţiilor și a peisajului cultural existent. Toate acestea 
sunt privite ca resurse de bază pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural.

Cel de-al doilea proiect demarat în ianuarie 2018 este „CARTAREA MESERIILOR TRADIȚIONALE ȘI 
EMERGENTE ȘI A PRODUSELOR DERIVATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR DIN ROMÂNIA” 
Acest proiect se va concretiza printr-o hartă interactivă online - www.hartamesterilorconstructii.ro. 
Harta vine în întâmpinarea Ghidurilor de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul 
rural. Dacă acestea din urmă răspund la întrebarea ’’Cum construim?’’, harta va răspunde la întrebarea 
“Cu cine construim?”.
Necesitatea repertorierii meșterilor și a produselor lor reprezintă o prioritate de maximă importanţă 
pentru România în contextul creșterii exponenţiale a pieţei construcţiilor, atât în domeniul restaurării 
și amenajării clădirilor tradiţionale, cât și în domeniul arhitecturii ecologice de secol XXI. România este 
prima ţară care implementează aceast proiect prioritar în baza raportului Comisiei Europene.
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Întâlnire cu autorităţile locale/ 
care emit AC 
din judeţul Prahova 
29 iunie 2018

HARTA GHIDURILOR DE ARHITECTURĂ PENTRU ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL LOCAL DIN MEDIUL 
RURAL   - VA FI ACOPERIT ÎNTREG TERITORIUL ȚĂRII CU GHIDURI 
TOTAL    - 53 DE GHIDURI 
ETAPA 1 - 2016-2017 
ETAPA 2 - 2018


