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PERIOADA 2010 - 2014 ÎN 
ROMÂNIA, EUROPA ȘI ÎN LUME !
Trebuie să vorbim despre contextul general al mandatului. 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. Profesia de arhitect se află în situația de a trebui să influențeze 
semnificativ această stare, prin propria sa transformare și prin efectul pe care îl va 
putea avea asupra întregii societăți. !
România a traversat în această perioadă o criză economică profundă, survenită la scurt timp 
după integrarea europeană oficială, integrare care nu s-a produs încă nici economic și nici în 
ceea ce privește cadrul de derulare a activităților din piața construcțiilor, din care fac parte și 
serviciile profesionale ale arhitecților. Conform rezultatelor ultimelor Studii Sectoriale ale 
profesiei de arhitect în Europa, realizate de Consiliul Arhitecților din Europa în 2010 și în 2012, 
piața construcțiilor în România este printre cele mai mici din Europa raportat la numărul de 
locuitori, iar arhitecții români sunt între cel mai puțin plătiți de pe continent. Acești indicatori 
explică în mare măsură absența semnificativă a concurenței arhitecților străini pe piața 
românească, care nu prezintă interes, așa cum este acum. La această situație se adaugă 
contraperformanța României la absorbția de fonduri europene, care ar fi putut augmenta 
piața investițiilor din construcții. Una din cauzele care au legătură cu profesia noastră este 
lipsa acută de recurs la serviciile arhitecților, pentru a realiza proiecte pentru finanțare din 
fonduri comunitare. Dacă s-ar realiza astfel de proiecte corect plătite de solicitanți către toți 
profesioniștii și în cazul nostru către arhitecți, atât piața de servicii pentru studii cât și de 
proiectare a investițiilor din fondurile atrase, ar putea crește semnificativ. În timp ce în Europa 
relansarea economică s-a produs cu predilecție în țările nordice, sudul păstrând un retard din 
cauza crizei, situația din România este afectată și distorsionată de instabilitatea politică, de 
confruntări electorale regulate și extraordinare continue, de lipsă de continuitate 
administrativă datorată politicului și de fenomene de corupție, care devin vizibile din ce în ce 
mai mult. O bună parte din aceste devieri au legătură cu mediul construcțiilor, un sector clasic 
al marilor ambiții de ctitorire ale celor la putere, dar și al acordării de contracte preferențiale 
și al corupției. Arhitecții români au de suferit profund și din aceste cauze. Un alt aspect 
particular de natură economică care se repercutează asupra profesiei este cel legat de 
sprijinul acordat de stat pentru exportul de servicii în zonele emergente. Dacă arhitecții din 
alte țări europene beneficiază de suport și de promovare pentru export, arhitecții români se 
află în situația de a nu cunoaște astfel de practici.!!
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În plan intern, cadrul legislativ care afectează procesele de construire a fost atacat cu o 
frecvență și intensitate fără precedent, în sensul dereglementărilor și al abrogării de prevederi 
care au fost concepute pentru a asigura apărarea interesului public în procese de devoltare 
urbană, transparența și consultarea publicului, protecția patrimoniului construit valoros, a 
spațiilor verzi, sustenabilitatea dezvoltărilor, coerența și calitatea mediului construit. Această 
situație a determinat caracterul perioadei 2010 - 2014 ca unul mai degrabă dedicat apărării 
intereselor arhitecturii, colaborării cu toate organizațiile din România și internaționale pentru 
aceste scopuri, decât ca o perioadă de construcție și progres. OAR a decis să analizeze 
obiectiv piața și fenomenle practicii profesionale pentru a deține argumente clare pe care să 
își bazeze acțiunile viitoare. Studiile realizate, care vor fi menționate ulterior, fac parte din 
această strategie.  



OBIECTIVELE PRINCIPALE ȘI 
ACTIVITĂȚILE ORDINULUI PENTRU 
PERIOADA 2010 - 2014 !
Am început cu o politică și cu o propunere de atingere a nivelului următor. Am 
continuat cu eforturi de a ameliora documentele principale care determină cadrul 
organizatoric și profesional, pentru o cultură a organizației mai avansată. Am fost 
conectați la situația europeană a profesiei și am cercetat în profunzime fenomenele 
din România care determină propria stare. !!
În anul 2010 lansam public Politica pentru arhitectură în România, 2010 - 2015, cultura 
mediului construit și calitatea vieții. Ne-am propus atunci ca acest document să fie înmânat 
autorităților statului pentru a fi adoptat și aplicat dar, din păcate, voința politică în favoarea 
arhitecturii nu s-a manifestat în această perioadă din partea celor câteva guverne care s-au 
succedat. Recitind documentul regăsim coerența principiilor și acțiunilor pentru termen lung. 
Obiectivele nivelului următor au cumulat creșterea culturii organizatorice proprii, utilizarea 
resurselor pentru consolidarea Ordinului, deschiderea către public și partenerii din domeniul 
construirii și dezvoltării, fundamentarea pregătirii profesionale, parteneriate și acțiuni în 
scopuri comune cu celelalte profesii liberale. În mod cert, Ordinul a înregistrat progrese 
relative la obiectivele sale, făcându-se foarte vizibilă prezența sa în spațiul public în legătură 
cu problemele construirii, în special ale patrimoniului și ale dezvoltării urbane, singur sau 
alături de alți parteneri. Prezențele OAR în media s-au multiplicat, deși de cele mai multe ori, 
din păcate, au fost necesare pentru a combate inițiative contrare intereselor arhitecturii și ale 
beneficiarilor săi, cetățenii. Datorită finanțării de proiecte culturale după metodologia proprie, 
prin concurs și în direcții prioritare, Ordinul a deschis tot mai mult domeniul arhitecturii către 
cercetători și către public, favorizând cu precădere proiectele educative. A continuat 
activitatea de consolidare a rolului coagulant al Ordinului Arhitecților între celelalte profesii 
care se adresează spațiului și mediului de viață. Arhitecții și-au întărit poziția de campioni ai 
dezbaterilor publice dedicate dezvoltării și calității vieții. La capitolul nereușite se înscriu 
dificultățile de a schimba atitudinile și practicile relative la comportamentul în piață al 
arhitecților, la cadrul concurențial și la cel al semnăturii de complezență. Încă nu am reușit un 
dialog cu consecințe clare cu facultățile de arhitectură, pentru a discuta atât aspecte 
calitative ale formării profesionale, dar și cantitative, legate de numărul de absolvenți tot mai 
mare care intră pe o piață tot mai restrânsă. Deținem în prezent rezultatele studiilor 
sociologice dedicate acestor aspecte și credem că, pe baza lor, acest dialog, extrem de 
necesar, va putea să aibă loc în continuare. De asemenea, concursul de arhitectură a rămas la 
o frecvență nesatisfăcătoare în cadrul procedurilor de achiziții publice, acet subiect fiind 
tratat în Anexa nr. 3, dedicată, a acestui document.  
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BILANȚ 2011, LA 10 ANI DE OAR - O 
CONFERINȚĂ EXTRAORDINARĂ !
Primii 10 ani de Ordin au acumulat experiență și practici. Devine din ce în ce mai 
important să spunem lucrurilor pe nume, chiar și atunci când deranjează, dar mai 
ales să ne bazăm pe argumente. Ceea ce caracterizează Ordinul este faptul că este 
capabil și intenționează să colaboreze în beneficiul arhitecturii, și doar prin 
consecință al arhitecților, cu toți cei care au sau pot avea un rol în acest sens. 
Ordinul construiește și cu cei care, deși au roluri în serviciul societății în acest sens, 
nu au reușit să le îndeplinească suficient de bine.  !!
Conferința extraordinară organizată la aniversarea a 10 ani de la înființare a fost un prilej 
pentru a aduce îmbunătățiri documentelor fundamentale ale Ordinului: Legea 184/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Ordinului, Regulamentul de funcționare al OAR și Codul 
deontologic al profesiei de arhitect, prin contribuția grupurilor de lucru și sub coordonarea 
vicepreședinților. Cu această ocazie s-a lansat un document manifest, Declarația de la 
București 2011, care este în continuare valabil în conținutul său și poate fi afișată ca document 
de intenție. O prezentăm în Anexa nr. 5 a acestui raport. Conferința extraordinară s-a aplecat 
și asupra problemelor de natură urbanistică ale Capitalei, aducând la tribună, pentru a 
prezenta practici de gestiune urbană, pe bouwmeister-ul din Bruxelles (arhitect șef), 
arhitectul Olivier Bastin. A fost lansată cartea Arhivarea arhitecturii, editată la Simetria, o 
amorsă și în același timp un catalizator pentru activitățile de cercetare din domeniu și, nu în 
ultimul rând, am avut o sesiune specială dedicată practicilor pentru arhitectura sustenabilă, 
oferită de invitați din Elveția. !!!
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EVOLUȚIA ORGANIZAȚIEI PRIN 
MEMBRI SĂI !
Despre evoluția numărului de membri și repartiția lor în teritoriu putem spune că 
Ordinul crește constant, dar fără legătură cu piața de arhitectură. Filialele care au pe 
teritoriul lor una dintre cele 6 școli de arhitectură au crescut constant, iar celelalte 
aproape deloc. Dacă de la formarea Ordinului, în primii 10 ani, numărul membrilor s-a 
triplat, acum, după încă un mandat, suntem aproape de cvadruplarea celui inițial. 
Deși apartenența la UE permite mobilitatea, arhitecții străini se arată complet 
neinteresați de România. !!
Ordinul s-a îmbogățit cu o filială nouă, Satu Mare, care s-a desprins din tandemul cu Baia 
Mare, sub denumirea de filialal Nord-Vest, numărând acum 22 de filiale teritoriale. În perioada 
2010-2014, a crescut numărul membrilor OAR de la 6 508 la 8 049, din care: 5 802 arhitecți 
cu drept de semnătură; 694 conductori arhitecți cu drept de semnătură; 1 386 arhitecți 
stagiari; 81 conductori arhitecți stagiari; 78 arhitecți fără drept de semnătură; 8 conductori 
arhitecți fără drept de semnătură. Din totalul arhitecților cu drept de semnătură, aprox. 4% își 
exercită profesia pe teritoriul statelor membre UE/SEE sau Confederația Elvețiană ori pe 
teritoriul statelor extra-comunitare (SUA, Canada, Emiratele Arabe, Israel, Brazilia). Din totalul 
arhitecților stagiari, aprox. 1% efectuează stagiul pe teritoriul statelor membre UE/SEE sau 
Confederația Elvețiană ori pe teritoriul statelor extra-comunitare (SUA, China, Emiratele 
Arabe). Creșterea organizației poate fi remarcată și prin rezulatele sesiunilor de acordare a 
dreptului de semnătură, care va fi prezentat pe larg într-un capitol ulterior. Presiunile 
guvernului de a oferi competențe parțiale, ca cele pentru conductori arhitecți, şi altor 
categorii profesionale s-au intensificat și astfel a fost introdusă în lege în 2010 prevederea 
referitoare la urbaniști, care pot deveni și ei membri ai OAR, iar mai apoi, în 2014, tot prin 
modificarea legii, a arhitecților de interior. Trebuie menționat că OAR s-a opus acestor 
prevederi, apelând la modelul european de definire și protecție a titlului de arhitect, care nu 
are în vedere acordarea de calificări parțiale. Din păcate, eforturile nu s-au soldat cu 
renunțarea la calificările parțiale, care nu sunt recunoscute în UE, iar noi categorii de 
deținători de drept de semnătură au intrat și vor intra în continuare pe o piață insuficient de 
dezvoltată în condițiile actuale.  
Numărul total de arhitecți care au primit dreptul de semnătură în perioada de referință a fost 
de 1 013. Numărul celor respinși de Comisia Naţională de Acordare a Dreptului de Semnătură 
(CNADS) a fost de 108. Din numărul total al membrilor, 146 au cerut certificate de 
conformitate, valabile pentru intenția de recunoaștere a calificării în caz de emigrație. Doar 8 
arhitecți străini au obținut echivalarea dreptului de semnătură pe teritoriul României. !!

!9



CONSILIUL NAȚIONAL AL OAR, UN 
PARLAMENT AL PROFESIEI !
Rolul și activitatea celui mai important for de conducere bazat pe reprezentare din 
cadrul Ordinului se îndreaptă către decizii și reflecții strategice. Prezența și 
participarea la sesiunile acestui for trebuie însă mult întărită. !!
În perioada iulie 2010 - mai 2014, Consiliul Naţional s-a întrunit în 17 şedinţe ordinare. Pe 
parcursul anilor 2011, 2012 și 2013, în mai multe rânduri, Consiliul Național a fost în 
imposibilitatea de a vota unele hotărâri din lipsă de cvorum, întrucât unii membri nu 
participau la ședințe chiar și în condițiile în care confirmau prezența. În exercitarea atribuțiilor 
și a competențelor conferite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului 
Arhitecților din România, Consiliul Național a adoptat un număr de 51 de hotărâri. Domeniile 
în care Consiliul a adoptat hotărâri au fost alegerea membrilor Colegiului Director și stabilirea 
domeniului de activitate coordonat de fiecare; constituirea grupurilor de lucru; avizarea 
documentelor suspuse aprobării Conferinței Naționale Extraordinare din noiembrie 2011; 
stabilirea cuantumului taxei pentru arhitecții din statele membre UE/SEE și Confederația 
Elvețiană care au solicitat furnizarea temporară de servicii de arhitectură pe teritoriul 
României; luarea în evidenţă, de către filialele teritoriale, a proiectelor de arhitectură; 
aprobarea „Misiunilor Arhitectului”, unul dintre cele două module ale Sistemului de Informații 
asupra Costurilor (SIC) pentru proiectarea de arhitectură; aplicarea sancțiunilor de 
suspendare a dreptului de semnătură sau, după caz, a calității de membru ale celor împotriva 
cărora s-au dispus; constatarea decăderii din funcție a unor membri împotriva cărora s-au 
dispus sancțiuni disciplinare; aprobarea decăderilor din funcția de membru în Consiliul 
național a celor care au absentat mai mult de 3 ședințe consecutive; aprobarea bugetelor 
anuale, aprobarea execuţiilor bugetare anuale, aprobarea finanțărilor pentru proiectele 
culturale și anualele de arhitectură, potrivit Normelor Metodologice privind finanţarea 
proiectelor culturale din timbrul arhitecturii și altele. În mandatul 2010-2014, Consiliul Naţional 
a fost format din 92 de membri, dintre care 90 reprezentanţi ai celor 22 de filiale teritoriale şi 
preşedintele Ordinului Arhitecților din România. Pe parcursul mandatului s-au înregistrat 
demisii și decăderi din funcție, fie în urma aplicării unor sancțiuni disciplinare, fie ca sancțiune 
pentru 3 absențe consecutive nemotivate de la ședințele Consiliului Național. Au demisionat: 
arh. Liviu Nicolae Zârnovean (Filiala Brașov-Covasna-Harghita), arh. Mircea Călin Lungu 
(Filiala Bihor) și arh. Lucian Cosma (Filiala Iași-Vaslui). Au decăzut din funcție, în urma 
aplicării unor sancțiuni disciplinare, arh. Marius Albișor (Filiala București) și arh. Mircea 
Dinculescu (Filiala Transilvania). De asemenea, au decăzut din funcție, în urma a 3 absențe 
consecutive nemotivate de la ședințele Consiliului național, arh. Ioan Străjan (Filiala Alba), 
arh. Vivianna Irma Maria Iulia Gheorghiu (Filiala Brașov-Covasna-Harghita), arh. Bruno 
Andrei Andreşoiu (Filiala București), arh. Vasile Meiţă (Filiala Bucureşti), arh. Călin 
Hoinărescu (Filiala Prahova), arh. Adam Ovidiu Romi (Filiala Timiş), arh. Mircea Corodan 
(Filiala Satu Mare). În total, 12 membri ai Consiliului Național au părăsit forul. Ordinul se 
bazează pe funcționarea acestui consiliu, deoarece este alcătuit pe bază de reprezentare 
teritorială, ales și amplu, făcând astfel ca deciziile sale să fie importante. 
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COLEGIUL 
DIRECTOR 
OAR, 
EXECUTIVUL 

ORGANIZAȚIEI !
Strategii, decizii și reacții în continuitate din partea 
structurii celei mai active și acoperitoare a organizației 
și problematicilor. Colaborarea dintre Colegiu și 
Secretariat este cheia bunei funcționări a organizației.!!!
Membrii Colegiului director, 5 vicepreședinți și trezorierul, au 
fost aleși de către Consiliul Național în data de 12 iulie 2010. În 
data de 4 octombrie 2010, Consiliul Național a procedat la 
distribuirea funcțiilor membrilor Colegiului (5 vicepreședinți și 
trezorier), astfel: arh. Johannes Bertleff, Filiala Brașov-

Johannes Bertleff

Rudolf Gräf

Șerban Sturdza

Șerban Țigănaș



În perioada iulie 2010-iunie 2014, Colegiul Director s-a întrunit 
în 38 de ședințe ordinare și 7 ședințe de urgență - ședințele 
de urgență au avut un singur punct pe ordinea de zi, s-au 
organizat pentru situații justificate și pentru care s-a impus 
adoptarea unei hotărâri: avizarea unor proiecte de regulament 
privind organizarea și funcționarea unor filiale teritoriale; 
delegarea competențelor de organizare a unor concursuri de 
arhitectură către unele filiale; alocarea fondurilor pentru 
proiecte culturale și/sau proiecte editoriale; acordarea unei 
alocații nerambursabile pentru Filiala București. 
În exercitarea atribuțiilor și a competențelor conferite prin 
Regulamentul de organizare și funcționare a OAR, Colegiul 
Director a adoptat 173 de hotărâri, în domenii ca aprobarea 
modelului de certificat privind dobândirea experienței 
profesionale practice, acordat stagiarilor de către îndrumător; 
aprobarea procedurii de dobândire a dreptului de semnătură 
similar conductorilor arhitecți de către urbaniștii diplomați; 
aprobarea modelului de certificat privind dobândirea 
dreptului de semnătură de către arhitecți și conductori 
arhitecți; primirea în profesie; aprobarea măsurilor de 
organizare a unor concursuri de arhitectură; avizarea unor 
documente suspuse aprobării Consiliului Național; aprobarea 
unor studii și a cheltuielilor pentru acestea privind statutul 
profesiei de arhitect; aprobarea realizării Sistemului Informatic 
al OAR; realizarea Manualului de identitate vizuală a OAR; 
acordarea unor alocații nerambursabile către filialele 
teritoriale pentru efectuarea de lucrări la imobilele deținute 
sau pentru dotări; aprobarea achiziției unor imobile pentru 
organizarea sediilor unor filiale; aprobarea lucrărilor și a 
cheltuielilor pentru amplul proces de conservare, consolidare, 
restaurare și mansardare a Casa Mincu; aprobarea cheltuielilor 
pentru participarea OAR sau a reprezentanților săi la 
evenimente profesionale organizate la nivel internațional; 
aprobarea sesiunilor de finanțare pentru proiecte culturale, 
anuale și proiecte editoriale, aprobarea unor protocoale/
acorduri de colaborare între OAR și alte persoane juridice; 
aprobarea unor ajutoare financiare de urgență pentru membrii 
aflați în dificultate și altele. !
Colegiul director a fost, pe toată durata mandatului, 
principalul grup de dezbatere și concepție pe probleme de 
strategie sau aplicații și măsuri concrete.  !!!!!!!!!

Adrian Soare

Alexandru Găvozdea

Ştefan Bortnowski

George Carapanu



PREȘEDINTELE OAR – POLITICĂ, 
REPREZENTARE ȘI PREZENȚĂ !
Aflat la intersecția tuturor problemelor, pe toate nivelurile de strategie, planificare, 
decizie și acțiune, președintele trebuie să poarte principiile organizației și să le 
transmită în toate ocaziile, centrale, locale, interne și internaționale. !!
Președintele a coordonat întreaga activitate a Ordinului, a condus lucrările Conferinței 
Naționale Extraordinare din noiembrie 2011, ședințele Consiliului Național, ședințele Colegiului 
Director, ședințele grupului de lucru al președinților filialelor teritoriale și a participat la mai 
multe ședințe ale unor grupuri de lucru organizate la nivelul Ordinului și la ședințe ale unor 
comisii ale Ordinului. A emis un număr de peste 200 de decizii de aplicare a hotărârilor 
Consiliului Naţional şi ale Colegiului Director, de ordonanţare a cheltuielilor aprobate prin 
respectivele hotărâri, decizii de acordare a unor ajutoare pentru situaţii excepţionale, decizii 
de returnare a unor sume virate eronat în bugetul OAR, decizii privind exercitarea 
prerogativelor de angajator și altele. Președintele OAR a participat la întâlniri și negocieri în 
cadrul unor comisii ale Parlamentului României, la întâlniri cu miniștri și secretari de stat ai 
guvernelor României, pentru diverse probleme, în special legate de legislația care afectează 
practica profesională din domeniul arhitecturii și al construirii și a coordonat activitatea de 
colaborare cu ministerele și alte autorități publice guvernamentale: Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului (devenit, ulterior, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice), Ministerul Culturii, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției; Ministerul 
Finanțelor Publice; Ministerul Afacerilor Externe; Agenția Națională a Funcționarilor Publici; 
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. A iniţiat 
încheierea unor parteneriate şi protocoale cu organizaţii profesionale sau organizaţii cu 
activitate în domenii de interes pentru OAR, inclusiv cu organizații profesionale din regiune. 
Președintele Ordinului și-a axat politica pe lobby și colaborare, având prezențe numeroase în 
media, televiziune, radio și presă, atât centrale cât și regionale sau locale. A participat la 
dezbateri, a negociat generarea de concursuri de arhitectură și a susținut prin prezența sa 
activități în cele mai multe filiale ale Ordinului, respectiv în București, Bihor, Brașov - Harghita 
- Covasna, Dobrogea, Hunedoara, Iași- Vaslui, Muntenia Vest, Mureș, Nord Est, Nord Vest, 
Oltenia, Sibiu - Vîlcea, Timiș și Transilvania. Președintele a fost membru în două comisii de 
experți în cadrul audierilor publice în problema regionalizării României. Un efort intensiv a 
fost dedicat prezenței în conferințele organizate de mai mulți inițiatori, legate de diferite 
aspecte ale dezvoltării, pentru a lărgi sferele de prezență ale arhitecților în aceste domenii. O 
serie de peste 15 conferințe profesionale internaționale au fost organizate în parteneriat 
pentru a contribui la promovarea bunelor practici și la dezvoltarea culturii arhitecturii. 
Interesele noastre s-au îndreptat către acei invitați care reprezintă momentul prezent în 
profesia de arhitect și cele conexe, în special pentru realizatorii lucrărilor premiate de 
prestigioase foruri internaționale, care s-au adresat publicului din România. !!!
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Un alt domeniu de interes a fost cel al participării la procesele de formare pentru arhitectură, 
la evenimentele de sub genericul Alege Arhitectura, organizate pentru elevii liceului de artă 
cu clasă de arhitectură din Baia Mare, și adresarea către tineri și copii. OAR a încurajat și 
participat prin președinte și membri la vernisajele expozițiilor, lansări de carte și multe 
dezbateri profesionale cu caracter generic sau dedicate unor proiecte concrete.  
În plan internațional, președintele OAR a îndeplinit funcția de membru al board-ului 
Consiliului Arhitecților din Europa, din 2008 până în 2010, pe probleme de comunicare; a 
prezidat Forumul Arhitecților din Regiunea Mării Negre între 2010 și 2011, organizând o 
reuniune internațioală la Tulcea; a îndeplinit atribuția de coordonare a relațiilor internaționale 
ale OAR și a participat la adunările generale/congrese/ședințe ale organizațiilor internaționale 
ale arhitecțlor – Consiliul Arhitecților din Europa, Uniunea Internațională a Arhitecților 
(inclusiv la reuniunile Regiunii a II-a, al cărei membru este OAR), organizând, în 2012, o 
reuniune a președinților din Regiunea a II-a UIA la București.  
Dintre subiectele pentru care OAR a realizat demersuri oficiale și publice trebuie să reținem 
câteva: 
Roșia Montană. Campania agresivă și susținută promovată de Roşia Montană Gold 
Corporation (RMGC), agreată de autoritățile administrației publice locale și centrale, în 
favoarea demarării proiectului minier de exploatare cu cianuri - prezentat ca soluție viabilă 
pentru salvarea patrimoniului cultural de la Roşia Montană, a determinat OAR să ia poziție. 
După nenumăratele intervenții, luări de poziție și puncte de vedere ale OAR, transmise înainte 
de 2010 și în perioada care s-a scurs după acest an și până în prezent, OAR și-a exprimat 
dezacordul față de acest proiect: !

• în decembrie 2010, Consiliul Național adoptă poziția OAR privind proiectul Roșia 
Montană – comunicată Guvernului României, ministerelor de resort (mediu, dezvoltare 
și cultură) și publicului; !
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• în martie 2011 se transmite o scrisoare deschisă către primarul comunei Roșia Montană, 
care s-a opus înscrierii Roșiei Montane în Patrimoniul Mondial – scrisoarea a fost 
semnată de președintele Academiei Române, de Președintele ICOMOS România, de 
Președintele Uniunii Arhitecților din România şi de Președintele Fundației Pro 
Patrimonio; 

• în august 2011, OAR și UAR solicită Consiliului Național al Audiovizualului măsuri 
împotriva campaniei publicitare promovate de TVR în favoarea RMGC, fără a se aduce 
la cunoștința publicului și punctele de vedere formulate de specialiști; 

• în octombrie 2013, Consiliul Național adoptă scrisoarea către Ministerul Culturii prin 
care OAR își exprimă dezacordul față raportul privind Roșia Montană, prezentat de 
această instituție şi postat pe site-ul propriu, prin care se aduc grave prejudicii de 
imagine celor doi specialiști arhitecți (Ștefan Bâlici și Virgil Apostol), care au desfășurat 
activități profesionale la Roșia Montană; 

• tot în anul 3013, OAR susține și participă la prezentarea făcută de misiunea Europa 
Nostra la Academia română, cu ocazia înscrierii sitului de patrimoniu Roșia Montană pe 
lista celor mai periclitate 7 situri din Europa. 

Dublare Diametrală Nord-Sud – București. S-au transmis scrisori deschise către Primăria 
Generală a Capitalei, către Ministerul Culturii, către Ministerul Dezvoltării și Comisia Națională 
a Monumentelor, prin care se argumentează marile slăbiciuni ale proiectului: 

• pierderi de imobile fundamentale pentru identitatea, estetica şi personalitatea oraşului; 
• fragilizarea unor zone construite protejate care nu vor fi lăsate să evolueze în timp şi să 

se consolideze; 
• apariţia unor conflicte între „inimile dezvelite" ale zonelor construite protejate. !
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Hala Matache. S-au formulat și transmis scrisori deschise și atenționări către Primăria 
Generală a Capitalei, către Ministerul Culturii, către Comisia Națională a Monumentelor și 
către Ministerul Dezvoltării prin care OAR își exprimă dezacordul față de demolarea sau 
mutarea Halei Matache. De asemenea, s-au prezentat argumentele păstrării Halei, fără a fi 
afectat profilul rutier propus prin Diametrala Nord-Sud. 
Parcul Custozza din centrul Cetății Alba Iulia. OAR a transmis scrisori deschise și a luat 
poziție fermă împotriva defrișărilor și a intenției de transformare a acestui parc. De asemenea, 
OAR și-a exprimat îngrijorarea față de calitatea concepției de ansamblu a soluțiilor de 
amenajare și de utilizare a spațiilor din Cetate, de calitatea procesului de consultare publică și 
profesională a proiectului, de calitatea procesului de luare a deciziilor referitoare la acest 
proiect, mai ales referitor la rezolvările de detaliu, la transpunerea masterplanului în 
arhitectura spațiului public, respectarea procedurilor legale de aprobare, avizare și autorizare, 
ca filtru necesar dar nu și suficient pentru a deteremina calitatea unei asemenea operațiuni. 
În concluzie, considerăm că OAR a jucat un rol important în a dezbate marile proiecte care 
influențează comunitățile românești și că trebuie să continue și să își crească capacitatea de a 
îndeplini această misiune. 

!
!
!!!!!!!
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CONTRIBUȚIA GRUPURILOR DE 
LUCRU ALE OAR !!
O serie de studii, enunțuri și documente a fost elaborată prin contribuțiile grupurilor 
de lucru OAR coordonate de vicepreședinți. Acestea constituie un capital de 
cunoaștere și de idei care asigură potențialul de progres al Ordinului. !!
Grupurile de lucru constituite la OAR au activat în domenii de activitate precum profesie, 
concursuri de arhitectură și sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de 
arhitectură; legislație, regulamente și codul deontologic; informare, imagine și relații publice; 
educație și pregătire profesională; organizare, gestiune și relația cu membrii. În anul 2013, se 
comasează unele grupuri de lucru, iar altele se închid, pentru că a expirat perioada pentru 
care au fost înființate. Grupurile de lucru rămase ca active au fost grupul de lucru 
„legislație”  (coordonat de arh. Rudolf Gräf, vicepreședinte); grupul de lucru „profesia de 
arhitect și calitatea în arhitectură” (coordonat de arh. Johannes Bertleff, vicepreședinte); 
grupul de lucru „regulamente şi cod” (coordonat de arh. Rudolf Gräf, vicepreședinte); grupul 
de lucru „concursul de arhitectură” (coordonat de arh. Johannes Bertleff, vicepreședinte); 
grupul de lucru „costuri de proiectare” (coordonat de arh. Johannes Bertleff, vicepreședinte); 
grupul de lucru „educaţie, stagiu, pregătire profesională” (coordonat de arh. Ştefan 
Bortnowski, vicepreședinte); grupul de lucru „comunicare/imagine” (coordonat de arh. 
Șerban Sturdza și arh. Adrian Soare, vicepreședinți); grupul de lucru „probleme 
economice” (coordonat de arh. Lucian Alexandru Găvozdea, trezorier din mai 2013); grupul 
de lucru „mecanisme interne de control privind luarea în evidenţă a proiectelor de 
arhitectură” (coordonat de arh. Adrian Soare, vicepreședinte); grupul de lucru „premii şi 
burse” (coordonat de arh. Johannes Bertleff, vicepreședinte). Activitatea grupurilor de lucru 
are consacrată o anexă specială a acestui raport, Anexa 1. Principalele proiecte realizate de 
grupruile de lucru sunt 

• revizuirea Codului deontologic al profesiei de arhitect; 
• modificarea legii 184/2001 în 2010; 
• revizuirea Regulamentului de funcționare al OAR; 
• realizarea documentului Misiunile arhitectului; 
• realizarea Ghidului pentru organizarea concursurilor de arhitectură; 
• realizarea Manualului de indentitate vizuală a OAR, în colabrare cu Synopsis; 
• realizarea documentului Standardul concursurilor de arhitectură; 
• realizarea SIOAR - Sistemul Informatic al Ordinului Arhitecților din România; 
• realizarea pachetului de studii despre profesia de arhitect, economie, piață, piața 

muncii. !!!!
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Activitatea detaliată și componența grupurilor de lucru este prezentată în Anexa nr. 1 a 
acestui raport. Ordinul a realizat o propunere de Regulament de funcționare a grupurilor de 
lucru, care însă nu a fost definitivată și promovată prin hotărâre a Consiliului Național, dar 
care este foarte importantă pentru că reglementează activitatea grupurilor de lucru pe bază 
de proiecte, aprobate și bugetate prin hotărâri ale Consiliului Național sau ale Colegiului 
Director, conform bugetului grupurilor de lucru. Suntem de părere că această propunere de 
regulament trebuie reluată în mandatul următor, pentru că se reglementează astfel foarte clar 
sistemul de propunere de proiecte, responsabilitățile de derulare, bugetele alocate, aprobarea 
și implementarea rezultatelor. ! !



SECRETARIATUL GENERAL AL 
OAR, CENTRUL ACTIVITĂȚILOR 
ORGANIZAȚIEI !!
Resursa continuă principală a Ordinului este la Casa Mincu, sediul și Secretariatul 
General. Organizarea, pregătirea și derularea principalelor activități se face de la 
această adresă.!!!
Activitatea curentă a Ordinului a fost asigurată de o echipă formată din 9 angajați: președinte 
(contract de muncă parțial), secretar general, consilier relaţii internaţionale, consilier juridic, 
contabil şef, consilier comunicare, secretar/administrator, operator bază de date, îngrijitor. Pe 
toată perioada cuprinsă între 2010-2014, în proporție de 75% din personalul angajat cu 
contract de muncă cu normă întreagă a urmat cursuri de perfecționare în diverse domenii 
(achiziții publice, contabilitate, masterat relații publice/comunicare, evaluare competențe, 
management strategic/antreprenorial, comunicare/imagine/editare foto).  
În perioada august 2010-mai 2014, Ordinul a primit de la membrii OAR, direct sau prin 
intermediul filialelor, aproximativ 400 de adrese ale membrilor, prin care s-a solicitat 
soluționarea sau clarificarea unor probleme legate de efectuarea stagiului pe teritoriul 
României și de înscrierea la sesiunea de dobândire a dreptului de semnătură, de efectuarea 
stagiului în străinătate, de statutul profesional al arhitecților de interior, de dobândirea 
dreptului de semnătură de către conductorii arhitecți, absolvenți după anul 2007, de 
eliberarea certificatelor de conformitate în vederea furnizării serviciilor de arhitectură pe 
teritoriul statelor membre UE/SEE și Confederația Elvețiană, de clarificarea situației 
profesionale a absolvenților colegiilor de conservare/restaurare sau administrație publică.   
În perioada august 2010-mai 2014, Ordinul a primit, procesat și răspuns la aproximativ 3500 
de mail-uri, transmise direct sau prin intermediul filialelor, prin care s-a solicitat, în principal: 
transmiterea unor acte normative din alte domenii; clarificări privind înființarea birourilor 
individuale sau asocierea birourilor individuale; clarificări și sprijin pentru situații de neplată a 
cotizației anuale sau neîndeplinirea obligațiilor fiscale; transferul membrilor de la o filială la o 
altă filială; încheierea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă; precizări privind 
exercitarea profesiei de arhitect în spațiul comunitar sau extra-comunitar; clarificări privind 
exercitarea dreptului de semnătură în cazul deținerii unei funcții publice; diverse modele de 
contracte; clarificări privind onorariile; clarificări privind luarea în evidență a proiectelor de 
arhitectură; clarificări privind avizarea proiectelor de arhitectură pentru investițiile din cadrul 
PNDR; clarificări privind aplicarea unor prevederi ale Legii 184, Regulamentului OAR, 
Regulamentului-cadru al filialelor și Codului deontologic și altele.  
Activitatea legată de litigiile juridice (şi apărarea Ordinului în faţa instanţelor) s-a îndeplinit, 
pe baza de contract de prestări, cu o societate de avocatură. 
O parte a activității legislative s-a realizat punctual pe bază de contracte cu firme de 
avocatură, altele decât cea care asigură reprezentarea în instanță.  !

!19



Activitatea curentă privind furnizarea consultanței pentru organizarea concursurilor s-a făcut 
pe bază de contract prestări şi a fost coordonată în mod curent de un arhitect. Pentru unele 
activităţi legate de concursurile de arhitectură au fost cooptaţi, punctual pe proiecte, 
colaboratori. 
Activitatea de expertiză contabilă a fost asigurată, pe bază de contract de prestări servicii, cu 
o firmă de expertiză contabilă.  
Activitatea de auditare anuală a cheltuielilor efectuate a fost realizată, pe bază de contract 
de prestări servicii, de o firmă de audit financiar.  
Politica OAR a fost de a crește capacitatea operațională a secretariatului. În acest sens OAR a 
aprobat la Conferința națională din 2011 o nouă organigramă a structurii secretariatului, care a 
fost însă doar parțial completată, cu consilierul pentru comunicare. S-au organizat două 
proceduri de recrutare de personal pentru postul de consilier pentru concursuri și de consilier 
juridic, care însă nu s-au soldat cu selectarea și angajarea de personal. Considerăm că efortul 
de a găsi profesioniști pentru aceste domenii este fundamental și trebuie să se finalizeze cu 
consolidarea echipei. 

!
!
!
!!!!!!!
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ACCESUL ÎN PROFESIE ȘI 
MOBILITATEA ARHITECȚILOR !!
Stagiatura, sesiunile de acordare a dreptului de semnătură, recunoașterea 
calificărilor profesionale și facilitarea mobilității arhitecților români în spațiul Uniunii 
Europene sunt activități curente relevante pentru dinamica profesiei. ! !
Din Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură au făcut parte: arh. Ștefan 
Scafa Udriște, președinte, Filiala București; arh. Bogdan Bogoescu, Filiala București; arh. 
Constantin Negulescu, Filiala Muntenia Vest; arh. Radu Radoslav, Filiala Timiș (și-a dat 
demisia în 2011); arh. Ștefan Barthon, Filiala București (din 2009 nu a mai participat la 
lucrările comisiei din motive de sănătate, în prezent decedat); arh. Alexandru Mircea, Filiala 
Prahova; arh. Marcel Pavel, Filiala Dobrogea; arh. Ion Andriu, Filiala Nord Est; arh. Mihaela 
Beșteleu, Filiala Oltenia; arh. Elisabeta Cosma, Filiala Arad; arh. Traian Ilca Suciu, Filiala 
Transilvania; arh. Emil Drăgan Ciolacu-Miron, Filiala Iași; arh. Virgiliu Onofrei, Filiala Iași; arh. 
Liviu Gheorghe Șeptilici, Filiala Sibiu-Vâlcea; arh. Sorin Scripcariu, Filiala Transilvania. 
Pe parcursul mandatului 2010-2014, Comisia s-a întrunit în 15 sesiuni de acordare a dreptului 
de semnătură; la cele 15 sesiuni de acordarea a dreptului de semnătură, rezultatele evaluării 
au fost:  
2010: (1) pentru sesiunea septembrie s-au înscris 76 arhitecți și conductori arhitecți, din care 
64 au dobândit drept de semnătură; 8 au fost declarați amânați; 2 nu au dobândit drept de 
semnătură; 2 nu s-au prezentat; (2) pentru sesiunea decembrie s-au înscris 85 arhitecți și 
conductori arhitecți, din care: 68 au dobândit drept de semnătură; 7 au fost declarați amânați; 
8 nu au dobândit drept de semnătură; 2 nu s-au prezentat.  
2011: (1) pentru sesiunea martie s-au înscris 81 arhitecți și conductori arhitecți, din care: 68 au 
dobândit drept de semnătură; 4 au fost declarați amânați; 7 nu au dobândit drept de 
semnătură; 2 nu s-au prezentat; (2) pentru sesiunea iunie s-au înscris 63 arhitecți și 
conductori arhitecți, din care: 59 au dobândit drept de semnătură; 2 au fost declarați amânați; 
2 nu au dobândit drept de semnătură; (3) pentru sesiunea septembrie s-au înscris 45 arhitecți 
și conductori arhitecți, din care: 34 au dobândit drept de semnătură; 5 au fost declarați 
amânați; 3 nu au dobândit drept de csemnătură; 3 nu s-au prezentat; (4) pentru sesiunea 
decembrie s-au înscris 80 de arhitecți și conductori arhitecți, din care: 71 au dobândit drept 
de semnătură; 5 nu au dobândit drept de semnătură; 4 nu s-au prezentat. !!
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2012: (1) pentru sesiunea martie s-au înscris 78 arhitecți și conductori arhitecți, din care: 66 
au dobândit drept de semnătură; 5 au fost declarați amânați; 4 nu au dobândit drept de 
semnătură; 3 nu s-au prezentat; (2) pentru sesiunea iunie s-au înscris 58 arhitecți și 
conductori arhitecți, din care: 46 au dobândit drept de semnătură; 2 au fost declarați 
amânați; 7 nu au dobândit drept de semnătură; 3 nu s-au prezentat; (3) pentru sesiunea 
septembrie s-au înscris 64 arhitecți și conductori arhitecți cu drept de semnătură, din care: 57 
au dobândit drept de semnătură; 2 au fost declarați amânați; 3 nu au dobândit drept de 
semnătură; 2 nu s-au prezentat; (4) pentru sesiunea decembrie s-au înscris 85 arhitecți și 
conductori arhitecți, din care: 73 au dobândit drept de semnătură; 5 au fost declarați amânați; 
5 nu au dobândit drept de semnătură; 2 nu s-au prezentat. 
2013: (1) pentru sesiunea martie s-au înscris 108 arhitecți și conductori arhitecți cu drept de 
semnătură, din care: 98 au dobândit drept de semnătură; unul a fost amânat; 8 nu au 
dobândit drept de semnătură; unul nu s-a prezentat; (2) pentru sesiunea iunie s-au înscris 71 
arhitecți și conductori arhitecți, din care: 58 au dobândit drept de semnătură; 5 au fost 
declarați amânați; 6 nu au dobândit drept de semnătură; 2 nu s-au prezentat; (3) pentru 
sesiunea septembrie s-au înscris 84 arhitecți și conductori arhitecți, din care: 71 au dobândit 
drept de semnătură; 4 au fost declarați amânați; 9 nu au dobândit drept de semnătură; (4) 
pentru sesiunea decembrie s-au înscris 107 arhitecți și conductori arhitecți, din care: 97 au 
dobândit drept de semnătură; 2 au fost declarați amânați; 5 nu au dobândit drept de 
semnătură; 3 nu s-au prezentat. 
2014: (1) pentru sesiunea martie s-au înscris 94 arhitecți și conductori arhitecți, din care: 83 
au dobândit drept de semnătură; 2 au fost amânați; 7 nu au dobândit drept de semnătură; 2 
nu s-au prezentat. 
Din rapoartele de activitate întocmite anual de membrii CNADS, rezultă faptul că nu toți 
candidaţii  întrunesc toate condiţiile de participare la sesiunea de acordare a dreptului de 
semnătură (stagiu incomplet, portofoliu incomplet); filialele teritoriale, cele care realizează 
verificarea dosarelor și monitorizează permanent situația stagiarilor, trebuie să acorde atenție 
sporită pentru a se evita situațiile de amânare; CNADS a constatat o pregătire destul de slabă 
a unor stagiari care solicită acordarea dreptului de semnătură, situație generată de îndrumare 
uneori superficială a arhitecților care și-au asumat această responsabilitate, lipsa locurilor de 
muncă în birouri individuale și societăți comerciale de arhitectură ca urmare a restrângerii 
activității pe piață, caz în care stagiarii nu au continuitate, precum și lipsa de rigoare și 
perseverență a stagiarilor pentru acumularea cunoștințelor și deprinderilor practice în 
profesia de arhitect.  
În cadrul sferei accesului în profesie a activat și Comisia de recunoaştere a diplomelor și/sau 
dreptului de semnătură cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene (UE), Spațiului 
Economic European  (SEE) şi Confederaţiei Elveţiene. 
Comisia s-a constituit imediat după aderarea României la UE, este numită prin hotărâre a 
Consiliului Naţional şi este formată din: arh. Emil Barbu Popescu, presedintele comisiei, Filiala 
București; arh. Zeno Bogdănescu, Filiala București, și arh. Nicolae Lascu, Filiala București. 
Potrivit prevederilor Directivei 2005/36/CE, consolidată, modificată prin Directiva 2013/55/
CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, comisia și-a desfășurat activitatea în 
sesiuni astfel încât termenul de 90 de zile de la depunerea cererii și până la soluționarea 
acesteia să nu fie depășit. !!

!22



În perioada septembrie 2010-martie 2014 s-au organizat 15 sesiuni de recunoaștere, la care s-
au depus 69 solicitări, din care 3 au fost respinse: 

• unui conductor arhitect român cu drept de semnătură i s-a recunoscut în 2007 în mod 
eronat, în Italia, calificarea de arhitect și a solicitat echivalarea în România; 

• doi ingineri civili din Italia au solicitat recunoașterea calificării de arhitect pe teritoriul 
României, potrivit prevederilor directivei privind drepturile câștigate, dar au fost 
respinși pentru că nu îndeplineau celelalte cerințe prevăzute de directivă. 

În perioada septembrie 2010-martie 2014 au fost recunoscute diploma și/sau dreptul de 
semnătură pentru cetățeni UE/SEE și Confederația Elvețiană sau pentru cetățeni români cu 
studii în UE/SEE și Confederația Elvețiană și/sau drept de semnătură obținut în aceste state în 
număr de 65 și, în consecință, s-au eliberat 65 atestate de recunoaștere (Anexa nr. 2). 
S-au emis certificate de conformitate pentru arhitecți români sau arhitecți străini care exercită 
profesia de arhitect pe teritoriul României: certificatele emise au fost pentru exercitarea 
profesiei în state membre UE/SEE și Confederația Elvețiană sau în state din spațiul extra-
comunitar; arhitecții români cu sau fără drept de semnătură s-au îndreptat, în mod deosebit, 
spre Marea Britanie, Franța, Spania, Germania, Italia, Austria; pentru spațiul etra-comunitar au 
optat pentru SUA, Canada și Australia. 
În total s-au emis 153 certificate de conformitate, astfel: 
2010 (septembrie-decembrie): 13 certificate de conformitate, din care 12 pentru arhitecţi 
români şi 1 pentru un arhitect italian; 
2011: 33 certificate de conformitate, din care 30 pentru arhitecţi români şi 3 pentru arhitecţi 
străini (un irlandez, un iranian şi un sirian); 
2012: 40 certificate de conformitate, din care 38 pentru arhitecţi români şi 2 pentru arhitecţi 
străini (un italian şi un irakian); 
2013: 49 certificate de conformitate, din care 48 pentru arhitecţi români şi 1 pentru un 
arhitect bulgar; 
2014 (ianuarie-mai): 18 certificate de conformitate, din care 17 pentru arhitecţi români şi 1 
pentru un arhitect grec. 
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DEONTOLOGIA PROFESIEI ȘI 
PRACTICA DIN COMISIILE DE 
DISCIPLINĂ 
!
Etica profesională se practică, se învață, dar se și impune prin Comisiile de 
disciplină.  !
Comisiile de disciplină ale Ordinului sunt alese și independente. Coordonarea lor se arată a fi 
necesară date fiind practicile diferite și probemele remarcate de Comisia Națională de 
Disciplină în acest sens. Deoarece beneficiem de raportul dedicat acestui domeniu, nu mai 
dezvoltăm subiectele aici. De asemenea, constatăm costurile foarte mari ale activității acestor 
comisii, ceea ce ridică următoarea întrebare: nu ar fi o soluție practică realizarea de comisii 
regionale, pe lângă filialele mari, cu acoperire mai largă și performanțe mai ușor de 
omogenizat? Această temă poate constitui subiectul unei schimbări viitoare a legii și a 
regulamentelor. Relativ la costuri, se poate calcula cheltuiala aferentă cu delegațiile, diurnele, 
cheltuielile de cazare și transport și remunerațiile membrilor comisiilor de disciplină, pentru 
fiecare caz în parte. Întrebarea este dacă plata din bugetul Ordinului este soluția cea mai 
bună și dacă costurile comisiilor teritoriale de disciplină sunt similare, adică la același nivel cu 
cele ale CND. Raportul CND este prezentat distinct. În intervalul mandatului 2010-2014, CND 
a judecat 49 de dosare, acordând 13 suspendări ale dreptului de semnătură, 3 voturi de 
blam și 6 avertismente. Numărul total de ședințe necesare a fost de 181.   !!!
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PRACTICA PROFESIONALĂ, CADRU 
ȘI SUPORT 
!
Profesia de arhitect găsește în Ordin mai multe planuri de organizare: cadrul 
general administrativ, impactul proiectelor importante pentru comunități și 
modul de lucru al fiecăruia. !!
Practica profesiei necesită un cadru favorabil care să se consolideze sub forma unei 
adevărate culturi a profesiei. Acest proces se dovedește a fi foarte dificil în România recentă. 
Două sunt direcțiile principale în care a acționat Ordinul: generarea de proceduri de selecție 
pe bază de calitate, respectiv concursuri de arhitectură, și furnizarea de metodologii, 
informații, ghidaj pentru membri, pentru a le utiliza în practica lor. Este știută contribuția 
anterioară a Ordinului, care a editat mai multe ediții ale ghidurilor pentru exercitarea 
profesiei, având ca subiect central metoda de calcul a onorariilor. Deși legea și Consiliul 
Concurenței au interzis afișarea de metode de calcul a onorariilor, arhitecții sunt în general de 
părere că asfel de sisteme sunt utile sau chiar indispensabile pentru buna practică. În acest 
sens, OAR a elaborat un pachet de documente și măsuri, început cu Misiunile arhitectului, 
care explicitează și descrie ceea ce se așteaptă, ceea ce trebuie și ceea ce poate să facă un 
arhitect în cadrul proiectelor pentru clientul său. A urmat studiul pieței, Economia arhitecturii, 
care arată comportamentul agenților economici cu profil de arhitectură în piața românească, 
dar mai ales oferă Recomandări pentru calculul orei medii normate, metodă care va putea 
permite apoi utilizarea Platformei Comune de Precalcul a Timpului normat pentru contractele 
arhitecților. Platforma se află în faza de generare și testare, va trece la încărcarea datelor și 
apoi va putea fi utilizată, permițând rafinări și revizii periodice, pentru adaptarea la situația 
pieței. Nu în ultimul rând, tot la capitolul referitor la practica profesională trebuie amintită 
contribuția românească în cadrul PPC, Professional Practice Comission a UIA, prin  arh. Vlad 
Gaivoronschi. Direcția susținută de OAR la UIA este aceea de a aprofunda discuția despre 
calitatea arhitecturii, pentru a o aduce în situația de a fi mult mai bine definită, explicitată și 
înțeleasă de societate, dar și de arhitecți.  ! !25



CONCURSURILE DE ARHITECTURĂ 
ȘI FORMAREA UNEI CULTURI A 
SELECȚIEI PE BAZĂ DE CALITATE !!
Cultura concursurilor trebuie construită și consolidată cu instrumente eficiente, 
ghiduri, standarde, modele. !!
Domeniul concursuri a fost coordonat de către vicepreşedintele arh. Johannes Bertleff, în 
cadrul domeniului profesie, concursuri de arhitectură și sistemul de informații asupra 
costurilor pentru proiectarea de arhitectură, iar activităţile curente au fost realizate, în cadrul 
unui contract de servicii de consultanţă, de către responsabil/coordonator tehnic arh. Monica 
Lotreanu. Direcţiile prioritare ale activității au vizat consultanţa, furnizată în baza unui 
contract, pentru organizarea şi/sau desfăşurarea de concursuri în beneficiul promotorilor 
(publici sau privați), care contractează servicii de proiectare în arhitectură şi/sau urbanism.  
Lista concursurilor organizate în perioada raportării: 

• Remodelarea şi modernizarea Centrului Municipiului Câmpina (promotor Primăria 
Municipiului Câmpina, 2010, nerealizat) 

• Extinderea Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-Napoca (promotor 
BCU Cluj-Napoca, 2010, proiect realizat, neexecutat) 

• Reamenajarea parcului din Livada Poştei, Braşov (promotor Schaeffler Romania SA, 
2011, proiect realizat, neexecutat) 

• Conceptul şi designul pavilionului României la Congresul UIA, Tokio, 2011 (realizat) 

• Amenajarea spaţiului public suprateran parcaj Universitate, Bucureşti (concurs 
internaţional, promotor Municipiul Bucureşti), 2011 (investiţie finalizată fără aplicarea 
completă a soluţiei câştigătoare) 

• Reabilitarea Curţii Johannes Honterus, Braşov (Promotor Asociaţia „Salvaţi Centrul 
Istoric al Braşovului“, 2011, proiect realizat, neexecutat) 

• Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea 
(promotor Primăria Râmnicu Vâlcea, 2012, proiect realizat, neexecutat) 

• FEREASTRA VERDE REHAU, concurs de lucrări executate (promotor Rehau România, 
2012) 

!
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• Sediul ADR Vest Timişoara (promotor ADR Vest, 2013, oprit de promotor înaintea 
publicării în SEAP, diferend contractual neclarificat) 

• Amenajarea şi consolidarea sediului Filialei Teritoriale Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor 
din România – proiect tehnic (promotor FTB a OAR, 2014, proiect contractat) 

• Designul şi amenajarea standului României la Congresul UIA, Durban, 2014 (în curs de 
realizare) 

• Modernizarea şi reabilitarea spaţiului public central din Municipiul Călăraşi,  promotor 
asociere CJ Călăraşi şi Primăria Mun. Călăraşi, 2014, în pregătire. 

Concursurile realizate sunt prezentate cu detalii în Anexa nr. 3 a acestui raport.  
S-au desemnat reprezentant/ţi ai OAR în juriu şi, după caz, s-au furnizat observaţii pentru 
îmbunătăţirea concursului. Lista concursurilor a fost o activitate direcționată către 
următoarele proceduri: 

• Înclinație spre lumină, promotor Velux 2012 

• Brick Awards 2012 şi 2014, promotor Wienerberger Romania 

• Turn control Aeroportul internaţional Cluj-Napoca, promotor ROMATSA, 2013 

• PUG Mun. Ploieşti şi zona metropolitană, promotor Municipiul Ploieşti, 2014 

• Pavilionul României la Expoziţia mondială Milano 2015, promotor Ministerul Afacerilor 
Externe, 2014 

• Săli de sport 30000 locuri, SF proiect tip, promotor Compania Naţională de Investiţii, 
2014 

S-a acordat asistență tehnică filialelor și echipelor desemnate de acestea pentru organizarea 
unor concursuri de arhitectură: 

• Filarmonica Cluj-Napoca, 2010-2011, consultant FT Transilvania a OAR 

• Sibiel, cultură construită, 2012-2013, coorganizator FT Sibiu-Vâlcea a OAR 

• Spaţiu central Zalău, 2013, consultant FT Transilvania a OAR 

• Amenajare spaţiu public pe malul Crişului Repede, promotor Primăria Mun. Oradea, 
2013, consultant FT Bihor a OAR 

• Reabilitare şi modernizare sediu Filiala Dobrogea a OAR, Constanta, 2013, promotor FT 
Dobrogea a OAR 

• Amenajare parc Câmpia Turzii, promotor Primăria Câmpia Turzii 2014, consultant FT 
Transilvania a OAR 

• Capelă mortuară Orăştie, promotor Primăria Orăştie, 2014, consultant FT Hunedoara a 
OAR 
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S-a realizat analiza calităţii profesionale şi procedurale a unor concursuri de arhitectură, 
urmată de corespondenţa cu promotorii în vederea soluţionării carenţelor/deficienţelor 
sesizate şi a îmbunătăţirii procedurilor: în perioada raportării sunt cuantificate 35 astfel de 
cazuri de concursuri publice sau private şi licitaţii deschise. 
S-au monitorizat prin sondaj achiziţii publice de servicii de proiectare în arhitectură şi 
urbanism şi cadrul legal privitor la achiziţia publică a serviciilor de proiectare, realizarea de 
analize şi statistici. S-a procedat la comunicarea şi promovarea - în rândul autorităţilor, al 
instituţiilor interesate şi al publicului - a instituţiei concursului, a bunelor practici şi a 
exemplelor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de arhitectură şi urbanism, 
precum şi înaintarea propunerilor de organizare a unui concurs în cazul unor iniţiative 
investiţionale publicate în mass-media de diferite autorităţi locale. 
S-a purtat corespondenţă la nivel guvernamental în favoarea organizării unor concursuri 
internaţionale de arhitectură pentru obiective investiţionale de valoare şi importanţă 
deosebită, cu impact internaţional – Muzeul Naţional de Istorie a României, zona de protecţie 
a Ansamblului Calea Eroilor din Târgu Jiu, pavilioanele României la expoziţii şi târguri 
internaţionale etc. 
S-a realizat organizarea, dezvoltarea și actualizarea permanentă a platformei de monitorizare 
şi calificare a concursurilor de arhitectură şi a altor proceduri de achiziţie a serviciilor de 
proiectare de arhitectură, publicate pe site-ul OAR. 
S-a organizat şi dezvoltat o secțiune a site-ului de Internet al OAR – oar.squarespace.com – 
care permite publicarea concursurilor de arhitectură organizate cu consultanța OAR 
(postarea documentației, a răspunsurilor la întrebări, a comunicatelor și a rezultatelor 
procedurii). 
S-a purtat corespondența cu Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea 
Achizițiilor Publice (ANRMAP) în legătură cu precaritatea unor proceduri de achiziție a 
serviciilor de arhitectură, publicate pe SEAP, cu necesitatea rezolvării unor deficienţe ale 
legislaţiei de profil în cazul atribuirii contractelor de servicii de arhitectură şi a includerii în HG 
925/2006 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 34/2006 a unor 
reglementări distincte pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de soluţii, cu sau fără 
atribuirea de contract. !!!!! !28



CADRUL LEGISLATIV ÎN CONTINUĂ 
SCHIMBARE !!
Răspunsul Ordinului la dinamica și la practicile din domeniul legislației trebuie să fie 
atât pro-activ, cât și reactiv. !!
Ordinul a avut relații, corespondențe și interferențe cu diferite ministere sau instituții ale 
statului, dar și cu organizații profesionale sau non-guvernamentale pe problemele cadrului 
legislativ. Descriem în continuare principalele relații și modul în care s-au derulat: 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: 
OAR a răspuns tuturor scrisorilor care i-au fost adresate de către minister. În baza solicitărilor, 
OAR a desemnat reprezentanți pentru grupurile de lucru și comitetele tehnice consultative 
organizate la nivelul ministerului. S-au formulat propuneri și observații la proiectele de ordine, 
hotărâri ale Guvernului și legi inițiate de acest minister.  
S-au transmis în timp util toate datele și informațiile statistice privind acordarea dreptului de 
semnătură, recunoașterea calificărilor și/sau dreptului de semnătură pentru cetățenii UE/SEE 
și Confederația Elvețiană, potrivit prevederilor HG 932/2010 de aplicare a Legii 184/2001, 
republicate, cu modificările și completările ulterioare. 
Cu toate acestea, colaborarea cu Ministerul în vederea modificării și completării Legii 184 nu a 
fost una constructivă. Ministerul nu a răspuns niciodată scrisorilor și memoriilor formulate de 
OAR. Nu a existat vreun interes pentru domeniul arhitecturii, dovadă fiind chiar Hotărârea 
Guvernului privind organizarea și funcționarea acestui Minister după o organigramă în care nu 
există cuvântul arhitectură.   
Ministerul Educației Naționale: 
Ministerul a solicitat, ori de câte ori a fost necesar, punctul de vedere al OAR și a ținut cont de 
propunerile și de observațiile formulate. OAR și Ministerul au colaborat pentru formularea 
unor puncte de vedere comune privind modificarea și completarea Directivei 2005/36/CE 
privind recunoașterea calificărilor profesionale. Ministerul a informat periodic și permanent 
concluziile dezbaterilor din Comisia Europeană și Comitetul de Experți privind directivele 
europene. MEC a organizat seminarii, conferințe și cursuri de formare pentru toate autoritățile 
profesionale competente române în domeniul aplicării directivelor europene, la care au 
participat, pe parcursul a 2 ani, şi reprezentanți ai OAR. 
Alte domenii de colaborare cu MEC au fost: 

• analiza normelor proprii fiecărei autorităţi competente comparativ cu prevederile 
directivelor UE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi libera circulaţie a 
serviciilor; 

• realizarea fişelor de analiză a corelării cerinţelor de recunoaştere a profesiilor şi 
furnizarea de servicii în SM, rezultate din reglementările cuprinse în directivele 
2005/36/CE şi 2006/123/CE cu practicile curente ale autorităţilor competente 
membre ale GL IMI PQ NET; !! !
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• realizarea PCU - platforma electronică unde toate autorităţile competente din România 
se înregistrează (prezintă regimurile de autorizare - toate procedurile care obligă 
prestatorul sau beneficiarul la efectuarea anumitor formalităţi în vederea obţinerii unei 
decizii din partea unei autorităţi competente pentru accesul la o activitate de servicii 
ori exercitarea acesteia pe teritoriul RO). Acest sistem este integrat în SIPI - platformă 
electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informaţii şi comunicarea 
între autorităţile competente din UE/SEE şi Confederaţia Elveţiană. 

Ministerul Justiției:  
Colaborarea a fost una punctuală, dar nu pe măsura așteptărilor, având în vedere domeniul de 
competență al acestuia. Deși chiar ministrul Justiției și-a exprimat dezacordul față de 
proiectul de modificare și completare a Legii 184/2001, inițiat de MDRAP în 2013, a acordat 
ulterior avizul la proiect.  
Ministerul Afacerilor Externe:  
Deși i s-a solicitat Ministerului clarificarea situației acordurilor cu statele spațiului extra-
comunitar în ceea ce privește condițiile de reciprocitate privind recunoașterea calificării de 
arhitect, acesta nu a răspuns nici până în prezent. Colaborarea pentru modificarea și 
completarea Legii 184/2001 a fost dificilă și permanent au fost respinse propunerile OAR, 
invocându-se, în mod nejustificat, prevederi ale directivelor europene. 
O colaborare foarte bună și constructivă a fost pentru cauza Hans Angerer, cetăţean german 
cu domiciliu în Austria şi Germania (Landul Bavaria), contra Comisiei de Înscriere a Camerei 
Arhitecţilor din Landul Bavaria, R.F. Germania prin care acesta solicită acordarea titlului de 
arhitect, deși nu are studii universitare în domeniu. Specialiștii Ministerului au lucrat împreună 
cu reprezentanții OAR, ai MEN, ai UAUIM și ai ARACIS la elaborarea intervenției României 
pentru Curtea europeană de Justiție în vederea soluționării cauzei. 
Ministerul Culturii: 
Ministerul nu a luat în considerare propunerile OAR privind Comisia Națională a 
Monumentelor, deși a solicitat Ordinului formularea de propuneri. OAR a atenționat în 
nenumărate rânduri despre efectele avizelor acordate pentru zone protejate sau demolări din 
zone protejate. OAR a formulat observații și amendamente la proiectul de descentralizare și a 
atenționat asupra efectelor ireversibile asupra patrimoniului cultural. Cu toate acestea, 
Ministerul nu a depus nici un efort pentru modificarea proiectului, dar, probabil, au luat la 
cunoștință de precaritatea lui după declararea ca neconstituțional a întregului proiect. 
Schimbarea la intervale destul de scurte a conducerii Ministerului a însemnat discontinuitate 
în cooperarea cu acesta şi chiar schimbarea modului de a aborda problemele din domeniul de 
competenţă al OAR.  
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice:  
Toate răspunsurile primite de la această autoritate în domeniul achizițiilor publice au fost 
formulate superficial, fără vreo referire la problemele supuse atenției. Modul în care această 
autoritate verifică criteriile și factorii de evaluare a proiectelor participante la concursurile de 
arhitectură este defectuos și neprofesionist, de aceea colaborarea a fost ineficientă și 
neconstructivă. ! !!
!
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Agenția Națională a Funcționarilor Publici: 
Agenţia a fost atenționată în nenumărate rânduri despre modul defectuos în care organizează 
concursurile pentru ocuparea posturilor de arhitect șef la nivelul municipiilor și 
județelor.Intenția de colaborare cu OAR în vederea regândirii modului de organizare și 
constituire a comisiilor de evaluare a candidaților pentru ocuparea funcțiilor publice de 
arhitect șef nu s-a materializat până în prezent. 
Autorităţile publice locale: 
Cooperarea cu autorităţile publice locale a fost realizată, în primul rând şi cu elemente 
concrete, de către filialele teritoriale. La nivelul unor filiale, cooperarea a fost eficientă şi cu 
rezultate, iar la nivelul altora a fost fie în campanie (în anumite perioade strict delimitate în 
timp), fie s-a bazat mai mult pe aportul personal al unor membri ai conducerii.  
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA): 
Colaborarea cu această instituție guvernamentală cu activitate în domeniul dreptului de autor 
a fost foarte bună. ORDA a răspuns corect și rapid la toate solicitările formulate de OAR 
privind unele situații legate de respectarea și aplicarea prevederilor Legii 8/1996 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe. 
Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR): 
Ca membru cu drepturi depline, OAR a colaborat cu această organizație pe probleme privind: 
fiscalitatea activității profesiilor liberale, participarea la activitatea unor grupuri de lucru 
privind concurența, evaluarea pieței serviciilor furnizate de profesiile liberale, obținerea unui 
loc eligibil în Consiliul Economic și Social, aplicarea directivelor comunitare și corelarea 
prevederilor acestora cu legislația națională. OAR a colaborat cu UPLR și cu organizațiile 
membre pentru formularea observațiilor și a amendamentelor la proiectul de lege privind 
profesiile liberale, inițiativă parlamentară prin care se încerca retragerea unor competențe 
conferite organizațiilor profesionale prin legile de înființare și organizare a fiecărei profesii și 
atribuirea acestora unor autorități guvernamentale. OAR a colaborat punctual cu organizații 
membre ale UPLR: Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor 
Publici din România, Camera Auditorilor Financiari din România, Colegiul Farmaciștilor din 
România, Colegiul Medicilor din România. 
Uniunea Arhitecților din România (UAR): 
Colaborarea s-a axat, în mod special, pe formularea unor puncte de vedere și poziții 
profesionale privind proiecte inițiate și promovate de autoritățile administrației publice 
centrale sau locale, cum ar fi Roșia Montană și Hala Matache. Ambele organizații și-au reunit 
eforturile și activitatea pentru organizarea unor evenimente profesionale și culturale comune. 
Colaborarea trebuie îmbunătățită și fiecare dintre cele două organizații trebuie să contribuie 
constructiv, pe măsura așteptărilor arhitecților care, mulți dintre aceștia, sunt membri și la 
OAR și la UAR și chiar în funcții de conducere în ambele organizații. !!! !!
!
!
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Registrul Urbaniștilor din România (RUR): 
Colaborarea a fost, în mare parte, legată de aplicarea unor prevederi referitoare la 
componența Consiliului Superior. RUR a primit, procesat și răspuns tuturor solicitărilor legate 
de probleme privind urbanismul, solicitări adresate OAR și direcționate spre această instituție. 
Dosarele primite la OAR privind sesizările formulate împotriva unor arhitecți care dețin și 
atestarea de urbanism au fost direcționate către comisia de disciplină a RUR-ului și toate au 
fost judecate și soluționate. Totuși nu putem să omitem faptul că RUR nu a fost eficient în 
combaterea atacurilor de dereglementare a Legii urbanismului și a altor prevederi legale 
referitoare la derularea de investiții pe terenuri cu destinația de spații verzi, la patrimoniul 
arhitectural și, cel mai recent, la abrogarea metodologiei de consultare publică în urbanism, 
pentru care OAR a solicitat RUR o poziție oficială, dar la data elaborării acestui raport nu s-a 
primit răspuns. 
Fundația Pro Patrimonio: 
Colaborarea Pro Patrimonio-OAR a fost bogată și constructivă, în domenii ca  

• protejarea și promovarea patrimoniului cultural; 
• continuarea proiectului “60 de biserici de lemn”;  
• derularea proiectului anual “Street Delivery”. 

Între OAR și Pro Patrimonio s-a încheiat un acord de parteneriat, în baza căruia cele două 
organizații colaborează și contribuie la realizarea activităților în cadrul proiectului privind 
salvarea şi protejarea unor biserici de lemn din sudul Transilvaniei şi din nordul Olteniei. 

!
!!!!!!!!!!!!
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IMAGINEA ORDINULUI ȘI 
COMUNICAREA !!
O nouă identitate vizuală pentru o nouă etapă, în continuarea celei consacrate, va 
consolida imaginea unitară a organizației. Comunicarea activă, generată sau ca 
reacție trebuie să fie continuă și de calitate. !!
Ordinul a organizat sau a participat la conferinţe de presă pe diverse teme, prin intermediul 
cărora s-au comunicat fie rezultatele unor concursuri de arhitectură, fie probleme ale 
patrimoniului cultural național. În 2011 s-a organizat conferinţă de presă privind rezultatele 
concursului „Amenajarea spațiului suprateran parcaj Piaţa Universităţii”, în data de 14 
noiembrie. În anul 2012 s-a organizat conferinţa profesională „Un alt fel de arhitect, o altă 
abordare a spaţiului public”, cu participarea presei, în data de 20 martie. În anul 2013 s-au 
organizat patru conferinte de presă, astfel: conferinţa de presă privind raportul Pro.Do.Mo, 
care a avut ca subiect patrimoniul din București, în data de 16 ianuarie; conferinţa de presă 
„Adevărul despre patrimoniul istoric de la Roşia Montană - ce nu spun Daniel Barbu, Ministrul 
Culturii şi Gold Corporation”, în data de 23 septembrie; conferinţa de presă „Bisericile de 
lemn din nordul Olteniei si sudul Transilvaniei pe lista World Monuments Fund 2014”, din data 
de 14 octombrie;  conferinţa de presă „Exploatarea minieră-un act de vandalism cultural. Ce 
spun experţii britanici despre patrimoniul de la Roşia Montană”, din data de 24 octombrie. În 
anul 2014 s-au organizat două conferințe de presă: raportul ICOMOS, din data de 5 februarie 
2014; conferinţa de presă „60 de biserici de lemn”, în data de 9 mai.  
În aceeași perioadă 2010-2014, Ordinul a transmis un număr de 8 comunicate de presă și/sau 
scrisori deschise referitoare la diverse situații privind patrimoniul cultural sau realizarea unor 
proiecte controversate în București și/sau în țară, împreună cu Filiala București și/sau UAR. 
Din păcate, nu întotdeauna reprezentanții media acordă atenția cuvenită informaţiilor 
transmise de Ordin, prezentând relatări lacunare, fie din cauza lipsei de interes din partea 
publicului larg, fie din alte motive greu de identificat. 
Reprezentanți ai Ordinului au participat la realizarea unor emisiuni tv care au abordat 
subiecte de mare actualitate pentru mediul construit în general, dar mai ales pentru 
problemele Bucureștiului și ale marilor orașe.   
Ordinul a transmis presei scrise diverse replici la unele articole publicate, care prezentau date 
și informații deformate ori defectuoase despre membri sau activități ori acțiuni ale Ordinului. 
Niciodată reprezentanții presei scrise nu au acordat dreptul la replică. ! !! !
!
!

!33



CONSOLIDAREA ORGANIZAȚIEI 
PRIN FILIALE !!
Comunitățile de arhitecți se regăsesc la nivelul filialelor, unde este foarte important 
să se coaguleze, pentru a putea fi relevante în legătură cu problemele locale ale 
profesiei. Mai multe sedii noi s-au adăugat celor deja existente. !!
Colaborarea cu Filialele teritoriale: 
După alegerile din 2010, s-a constituit încă o filială teritorială, Satu Mare, prin reorganizarea 
Filialei Nord Vest. Filialele teritoriale au solicitat, ori de câte ori au considerat necesar, sprijin 
și suport tehnic privind modul în care autoritățile și instituțiile publice locale organizează 
concursuri de arhitectură sau, după caz, au fost atenționate și li s-a comunicat un punct de 
vedere privind unele proceduri de achiziție a serviciilor de arhitectură publicate pe SEAP. 
În perioada de referință s-a constatat o îmbunătățire evidentă a evaluării SF-urilor sau a 
proiectelor de arhitectură pentru investițiile din cadrul PNDR. Multe filiale au acordat o 
atenție deosebită modului în care au exercitat această competență conferită prin HG 
732/2008, contribuind, astfel, la îmbunătățirea calității mediului construit. Nu trebuie omisă 
sublinierea că multe filiale s-au confruntat cu situații în care s-au exercitat presiuni din partea 
terților (autorități sau persoane cu funcții importante) pentru avizarea unor proiecte 
discutabile. Cele precizate la acest punct au fost comunicate Ordinului și, în unele situații, s-a 
solicitat implicarea acestuia. 
Pe parcursul anului 2011, când s-au organizat conferințe teritoriale extraordinare și Conferință 
națională extraordinară, a existat o bună colaborare cu filialele teritoriale, astfel încât procesul 
de amendare și de corectare a proiectelor de regulamente și cod deontologic să fie 
transparent și să asigure posibilitatea membrilor interesați să formuleze propuneri și 
observații. 
A existat o colaborare acceptabilă, cu sublinierea că aceasta trebuie îmbunătățită în ceea ce 
privește constituirea și executarea bugetelor anuale de venituri și cheltuieli ale filialelor, anexe 
la bugetul Ordinului, pentru ca membrii să poată avea cunoștință de veniturile totale ale 
organizației și de categoriile și cuantumurile cheltuielilor efectuate. Decizia Ordinului, prin 
hotărâri ale Consiliului Național, ca veniturile obținute din avizarea SF-urilor și a proiectelor 
de arhitectură pentru investițiile din cadrul PNDR și cele obținute pentru luarea în evidență a 
proiectelor de arhitectură s-a dovedit, în general, a fi corectă, pentru a se asigura filialelor un 
suport financiar necesar realizării unor servicii de mai bună calitate membrilor sau pentru 
achiziția de imobile ori efectuarea de lucrări la sediile pe care le dețin.  
Ordinul a acordat filialelor teritoriale tot sprijinul tehnic în rezolvarea problemelor cu care 
acestea s-au confruntat și a asigurat, ori de câte ori s-a solicitat, o îndrumare pertinentă și 
corectă. În mai multe rânduri, Ordinul a comunicat adrese ori scrisori către autoritățile publice 
locale, care aplică neunitar prevederile legale și procedurile (eliberare CU, autorizare, 
solicitarea documentațiilor într-un anume format, etc.).  !
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Nu întotdeauna a existat o colaborare fără obstacole între Ordin și filiale. În continuare, nu 
toate filialele transmit la timp rezultatele ședințelor forurilor de conducere (procese verbale și 
hotărâri) sau nu transmit membrilor documentele primite de la Ordin.   
Ordinul a acordat filialelor teritoriale, în perioada la care ne referim în prezentul raport, 
alocații nerambursabile pentru achiziția unor imobile, pentru efectuarea de lucrări la sediile 
existente, pentru dotări sau pentru organizarea unor concursuri de arhitectură pentru sediile 
deținute, în valoare totală de 1.458.585 lei. Filialele care au beneficiat în acest madat de 
sprijin financiar au fost București, Hunedoara, Muntenia Vest, Nord Est, Sibiu - Vâlcea, Timiș și 
Transilvania.  
Colaborarea directă cu membrii OAR: 
Anual s-a publicat, în Monitorul Oficial al României, Tabloul Naţional al Arhitecţilor. Din 
păcate, aproape în niciun an nu s-a reuşit publicarea acestuia la începutul anului calendaristic. 
Disfuncţionalităţile au apărut din cauza unei comunicări defectuoase a filialelor cu Ordinul, a 
transmiterii unor date incomplete sau incorecte în tablourile teritoriale, a neactualizării 
adreselor sediilor profesionale ale membrilor sau a lipsei totale a acestora (în acest sens, 
poate fi consultat TNA-ul). La începutul fiecărui an, s-a stabilit un termen până la care trebuie 
transmise tablourile teritoriale, termen prelungit de cel puțin două ori pentru corectarea 
inadvertențelor. În cazul unor filiale, au fost şi motive obiective de întârziere. Dacă analizăm 
ultimul TNA-ul publicat în Monitorul Oficial al României, constatăm că un număr semnificativ 
de arhitecți cu drept de semnătură și, un număr cu mult mai mic, de conductori arhitecţi cu 
drept de semnătură (alții decât cei suspendați la cerere, pentru neplata cotizației sau 
sancționați disciplinar) nu au înregistrată modalitatea de exercitare a dreptului de semnătură 
și adresa sediului profesional. 
Comunicarea pe canale electronice a Ordinului cu membrii se face în prezent prin intermediul 
filialelor teritoriale, modalitate care s-a dovedit a nu fi cea mai bună, deoarece nu toate 
filialele transmit membrilor materialele, documentele, procesele verbale sau informațiile 
primite. Mai mult, nici comunicarea directă OAR-membrii, pe același canal, nu este pe deplin 
satisfăcătoare, pentru că nu sunt actualizate adresele (fie membrii au omis înștiințarea filialei, 
fie filiala nu a procedat operând actualizarea). 
Pentru soluționarea tuturor problemelor privind comunicarea, arhivarea datelor, a 
informațiilor și a documentelor, OAR a contractat, pe baze concurențiale, o firmă de 
specialitate care să realizeze Sistemul Informatic Integrat al OAR. Realizarea acestei 
construcții, coordonată de arh. Rudolf Gräf, vicepreședinte, și de un consultant extern 
specializat în domeniu s-a făcut cu aportul și colaborarea unor filiale teritoriale. În data de 13 
mai 2014 a avut loc prima ședință cu angajaţi ai filialelor care testează aplicația, în vederea 
îmbunătățirii acesteia sub aspectul fezabilității și completitudinii. Au fost desemnate pentru 
testare filialele București, Bihor, Brașov-Covasna-Harghita, Prahova, Timiș și Transilvania.  
S-a elaborat, aprobat și aplicat, începând cu data de 9 decembrie 2013, Certificatul privind 
Dobândirea Dreptului de Semnătură. Certificatul se eliberează de către Ordin tuturor 
membrilor care au obținut drept de semnătură începând cu decembrie 2013 în mod ritmic și, 
la cerere şi în termen de cel mult 90 de zile, membrilor care au dobândit dreptul de 
semnătură anterior lunii decembrie 2013. !!!!
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În aplicarea prevederilor HG 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a elaborat, aprobat 
și aplicat Certificatul privind Dobândirea Experienței Profesionale Practice, certificat 
eliberat de BIA sau societatea comercială de proiectare de arhitectură unde membrul și-a 
efectuat stagiul, semnat și parafat și de îndrumătorul stagiarului. 
S-au eliberat membrilor certificate de membru și legitimații.  
Pentru informarea membrilor, începând cu jumătatea anului 2012, OAR elaborează un 
newsletter săptămânal, care se transmite tuturor filialelor spre a se comunica membrilor. 
Începând cu anul 2012, OAR a deschis un nou site care, inițial, a fost dedicat concursurilor de 
arhitectură. Pentru că performanțele tehnice ale acestuia sunt foarte bune (se pot încărca 
orice fel de documente și nelimitat), site-ul a fost extins și pentru alte domenii decât 
concursurile. Din păcate, nu s-a reușit o actualizare ritmică a informației și nici preluarea 
informației din site-ul inițial, care este aproape inactiv pentru că nu mai suportă, din punct de 
vedere tehnic, postări. De asemenea, a rămas aproape inactiv site-ul privind rezultatele 
proiectelor culturale, pentru că beneficiarii finanțărilor primite de la OAR nu transmit la timp 
și cu rigoare materiale pentru promovare. 
În perioada august 2010-august 2013 s-a transmis filialelor lunar, spre a se comunica tuturor 
membrilor, actele normative relevante publicate în Monitorul Oficial al României. După luna 
august 2013, din motive obiective, s-a transmis sporadic, dar activitatea a fost reluată în luna 
martie 2014. 
S-a realizat în continuare revista presei cu articole care au avizat, în mod special, arhitectura 
și urbanismul. 
S-a răspuns în timp util solicitărilor membrilor de eliberare a Certificatelor de Conformitate 
necesare recunoașterii calificării de arhitect (după caz, cu sau fără drept de semnătură) pe 
teritoriul statelor membre UE/SEE sau Confederația Elvețiană.  
S-au emis, fără încălcarea termenului și a prevederilor Directivei 2005/36/CE, consolidată, 
modificată prin Directiva 2013/55/CE, Atestatele de Recunoaștere a Calificării de Arhitect 
pe teritoriul României, solicitate de arhitecții cetățeni ai statelor membre UE/SEE sau 
Confederația Elvețiană sau cetățeni din state terțe în baza principiului drepturilor echivalente 
(arhitecți din spațiul extra-comunitar căsătoriți cu cetățeni ai statelor membre UE/SEE sau 
Confederația Elvețiană). 
Membrii OAR au răspuns și au participat în proporție semnificativă solicitărilor de transmitere 
a unor informații, potrivit unor instrumente sociologice specifice, în vederea realizării unor 
studii comandate de OAR sau de organizații internaționale ale arhitecților: studiul privind 
“Piața de servicii profesionale a agenților economici cu profil de arhitectură”, studiul 
“Absorbția absolvenților de arhitectură pe piața muncii”, studiile sectoriale privind “Profesia 
de arhitect în Europa”, comandate de Consiliul Arhitecților din Europa. !!!!! !! !
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SPRIJINUL PENTRU MEMBRI 
AFECTAȚI DE PROBLEME 
!
Ordinul a continuat să ajute membri și familiile membrilor aflați în situații 
dificile, în special cauzate de probleme de sănătate. !!
Pentru probleme de sănătate sau deces s-au acordat ajutoare financiare de urgență 
membrilor sau, după caz, familiilor acestora. În perioada septembrie 2010-aprilie 2014 au 
primit ajutor financiar 76 de membri, în sumă totală de 276.300 lei. Membrii cărora li s-au 
acordat ajutoare sunt din filialele Alba, Bacău-Neamț, Bihor, Brașov-Covasna-Harghita, 
București, Dobrogea, Iași, Muntenia Vest, Oltenia, Prahova, Sibiu-Vâlcea, Timiș, Transilvania.  !!!!!!!!!!!!!!
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CERCETAREA ȘI CULTURA 
ARHITECTURII !!
Eforturile organizației de a genera o activitate de cercetare a arhitecturii au 
continuat prin susținerea proiectelor culturale. Cultura proiectelor de cercetare s-a 
diversificat și aprofundat. !!
Cercetarea și promovarea arhitecturii s-a realizat pe două căi importante: prin finanțarea prin 
colaborare a cercetării, bazată exclusiv pe fondurile din Timbrul arhitecturii, și pe bază de 
studii proprii ale Ordinului, pentru care s-au realizat cereri de oferte și selecții din rândul 
entităților specializate competente. Comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțării 
pentru proiecte culturale și anuale de arhitectură se constituie și funcționează potrivit 
Normelor metodologice privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, precum şi 
proiecte editoriale finanţate din sume colectate din timbrul arhitecturii, aprobate în baza legii 
timbrelor culturale; comisia a fost numită de către Consiliul Național și a fost formată din 
arhitecți, istorici de artă, plasticieni. 
În perioada 2011-2014, comisia a evaluat toate proiectele și anualele depuse și a acordat 
finanțare, integrală sau parțială, astfel:  
2011 – s-au depus 56 de proiecte, inclusiv anuale de arhitectură, și s-a acordat finanțare 
pentru 27 de proiecte; 
2012 – s-au depus 44 de proiecte, din care 4 anuale de arhitectură, și s-a acordat finanțare 
pentru 23 de proiecte și cele 4 anuale de arhitectură; începând cu anul 2012, s-au scos la 
finanțare sume separate pentru anualele de arhitectură și pentru proiectele culturale; 
2013 – s-au depus 76 de proiecte, din care 5 anuale de arhitectură, și s-a acordat finanțare 
pentru 19 proiecte și 5 anuale de arhitectură; 
2014 – s-au depus 72 de proiecte, din care 7 anuale de arhitectură, și s-a acordat finanțare 
pentru 32 proiecte și 7 anuale de arhitectură. 
Proiectele care au primit finanțare și sumele acordate fac obiectul unui raport separat. !
Comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțării pentru proiecte editoriale (cărții și 
reviste) se constituie și funcționează potrivit Normelor metodologice privind finanţarea de 
programe şi proiecte culturale, precum şi proiecte editoriale finanţate din sume colectate din 
timbrul arhitecturii, aprobate în baza legii timbrelor culturale; comisia a fost numită de către 
Consiliul național și a fost formată din arhitecți, istorici de artă, antropologi. !!!!! !!
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În perioada 2011-2014, comisia a evaluat toate proiectele editoriale depuse și a acordat 
finanțare (integrală sau parțială), astfel:  
2011 – s-au depus 39 de proiecte editoriale și s-a acordat finanțare pentru 17 proiecte; 
2012 – s-au depus 37 de proiecte editoriale și s-a acordat finanțare pentru 17 proiecte; 
2013 – s-au depus 45 de proiecte editoriale și s-a acordat finanțare pentru 22 proiecte; 
2014 – s-au depus 45 de proiecte editoriale și s-a acordat finanțare pentru 22 proiecte. 
Alocarea sumelor s-a efectuat prin hotărâri ale Colegiului Director. 
Proiectele care au primit finanțare și sumele acordate fac obiectul unui raport separat.  
Numărul total al proiectelor culturale finanțate a fost de 101, iar al celor editoriale de 78. Cele 
16 anuale (sau bienale) de arhitectură au fost toate finanțate.  
Cele mai importante proiecte de cercetare au fost comandate de OAR pentru cunoașterea 
aprofundată a profesiei și au fost realizate de institute profesioniste de cerectare sociologică 
și de marketing.  



PREMIEREA ARHITECTURII !!
Arhitectura recentă a fost evaluată continuu la nivelul comunităților și adusă în 
atenția publicului prin premii de arhitectură. Tendința din ultimii ani a fost de a reuni 
mai multe filiale și de a face aceste comparații la nivel regional.  !!!
Acordarea de premii pentru realizările din domeniul arhitecturii este importantă atât pentru a 
promova calitatea, cât și pentru a putea observa continuu starea și tendințele arhitecturii 
românești. Ordinul a încurajat și susținut atât premierea locală și regională, cât și cea 
națională și internațională, promovând arhitecții români la manifestările cu acest profil. Cîteva 
dileme nu și-au găsit încă răspunsurile finale, și de aceea s-au format grupuri de lucru care au 
discutat și trebuie să continue reflecția pentru a ne da cele mai bune soluții. Acestea sunt 
legate de standardul premierilor, de necesitatea ca premiile de același rang să poată avea 
aceeași greutate și, nu în ultimul rând, de necesitatea unei ierarhii stricte, acordate de un juriu, 
sau de suficiența alcătuirii onorabile a unei grupări de lucrări premiate, considerate 
echivalente, din dificultatea de a compara teme și situații greu comparabile pe care le oferă 
proiecte diverse. Oricum, premierea reușitelor și asigurarea unei vizibilități asupra excelenței 
în arhitectură este foarte necesară, este o prioritate a Ordinului și trebuie să continue. S-au 
distins în activitățile de organizare a cadrului de premiere, împreună cu conferințe și 
manifestări publice conexe, filialele București, Timiș, Transilvania, Brașov - Harghita - Covasna, 
Sibiu -Vîlcea, Iași și, mai recent, tot mai multe alte filiale precum Oltenia, Dunărea de jos, 
Dobrogea și altele. Tendința remarcată este de a realiza sesiuni regionale de premiere, pentru 
a avea un bazin de recrutare al lucrărilor mai amplu și posibilități extinse de comparație, 
respectiv pentru a crește concurența și calitatea. Totuși trebuie să remarcăm necesitatea de a 
deschide mult mai mult aceste evenimente către publicul local, lucru pe care nu l-au reușit 
până acum nici anuale foarte bine organizate precum Anuala OAR București, Anuala 
timișoreană sau BATRA, la Cluj. Publicul larg, societatea și clienții arhitecturii sunt încă 
departe de celebrarea calității, care rămâne un eveniment al arhitecților, uneori foarte 
costisitor în raport cu ceea ce oferă ca efect și cu ceea ce rămâne arhivat, consolidat și vizibil. 
Credem că o arhivă a premiilor de arhitectură din România este necesară atât pentru 
cercetare, cât și mai ales pentru a oferi o bază segmentului care lipsește și trebuie stimulat: 
critica de arhitectură.  !!!!! !! !
!
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FORMAREA PROFESIONALĂ 
CONTINUĂ ȘI 
INTERDISCIPLINARITATEA !!
Contactul permanent al arhitecților cu foarte dinamicul mediu al construcțiilor a 
continuat și s-a accelerat. Ordinul a devenit membru al organizațiilor europene care 
se ocupă de formarea profesională continuă pentru a găsi cele mai bune formule 
pentru România.  
  !
Necesitatea construirii unui sistem eficient de formare profesională continuă este 
indiscutabilă și obligatorie. Dificultățile realizării unui astfel de sistem sunt multe și au 
necesitat o abordare sistematică. Dorim să evităm realizarea unui sistem clientelar, în care 
operatorii din domeniul formării să profite în scopuri comerciale de posibilitatea de a 
comunica cu arhitecții. Dorim de asemenea să evităm orice conflicte de interese, fiind multe 
care pot apărea, și suntem conștienți de costurile inerente pentru arhitecți. În acest sens, 
suntem de părere că un astfel de sistem trebuie să împartă costurile între beneficiari și 
organizatori. Am recurs la studiul sistemelor existente în Europa, iar în acest sens OAR a 
devenit membru al GEPA for Europe, organizație care a fost inițiată în Franța în scopul 
formării unei culturi europene.  
În domeniu s-a înființat și a funcționat un grup de lucru, coordonat de arh. Ștefan Bortnowski, 
vicepreședinte. Grupul de lucru s-a întrunit în 5 ședințe și a avut ca și preocupare principală, 
după modificarea și completarea Legii 184/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, documentarea și colectarea informațiilor privind efectuarea stagiului (dobândirea 
experienței profesionale practice) în vederea dobândirii dreptului de semnătură; de 
asemenea, s-au analizat modalitățile cele mai bune de realizare a formării profesionale 
continue, avându-se în vedere experiența unor state europene; la elaborarea proiectului de 
metodologie privind efectuarea stagiului s-a avut în vedere faptul că principalul scop al 
stagiului este de a oferi stagiarului abilităţile necesare pentru a administra şi a furniza 
proiecte de arhitectură, incluzând diferitele faze de construcţie.  !
!!!!! !! !

!41



În 2014 s-a organizat un seminar de formare profesională continuă a arhitecţilor în România, 
“Perspective corelate Franţa-România”, având în vedere experiența franceză în acest 
domeniu, care s-a dovedit mai mult decât interesantă şi de bun augur, relevând soluţii şi 
strategii aplicate în diverse contexte ale profesiei, specifice în prezent şi mediului profesional 
românesc; participanţii la conferinţă s-au bucurat de prezenţa a trei invitaţi francezi: arh. 
PATRICE PIERRE BAILLY, fost preşedinte al Grupului pentru Formare Profesională a 
Arhitecţilor (GEPA) din Franţa; arh. GILBERT RAMUS, formator în cadrul Grupului pentru 
Formare Profesională a Arhitecţilor (GEPA) din Franţa; arh. JACQUES CABANIEU, fost 
secretar general al Misiunii Interministeriale pentru Calitatea Construcţiilor Publice (MIQCP) 
din Franţa; la acest seminar au fost invitaţi nu numai arhitecţi, ci şi reprezentanţi ai unor 
autorităţi sau asociaţii – au participat din partea MEN, Asociaţiei inginerilor sau ai unor reviste 
care abordează formarea profesională. 
Seminarul a furnizat o schemă - model de structurare organizatorică și finanțare a formării 
continue. De asemenea, seminarul a pus accentul pe modelul francez, Legea MOP, Maitrise 
d’Ouvrage Publique, care echilibrează într-un sistem echilibrat și complex toate probleme 
proceselor de achiziții publice și de realizare a arhitecturii prin selecție pe bază de calitate. 
Acest model experimentat în Franța a plecat de la o voință politică, afirmată la cel mai înalt 
nivel al repblicii, pentru arhitectură de calitate.  

!42



EDUCAȚIE PENTRU CULTURĂ 
GENERALĂ ȘI FORMAREA 
PROFESIONALĂ A ARHITECȚILOR !
!
S-au intensificat și multiplicat proiectele și acțiunile care au ca scop formarea 
culturii generale în care arhitectura să aibă o poziție consolidată. Proiectele pentru 
copii au înregistrat o dezvoltare spectaculoasă și reușite remarcabile.  !!!
Poriectele culturale abundă în experimente sau procese consacrate deja, care au ca scop 
educarea publicului, respectiv a socității, care este client în sine sau prin fiecare individ, 
pentru arhitectură. Considerăm acest salt și intensificare din această perioadă una dintre 
reușitele cele mai importante, la care OAR a contribuit prin susținerea inițiativelor și 
dieseminarea rezultatelor. Au apărut manuale școlare experimentale, programe pentru copii, 
conferințe publice care se pot constitui în elemente ale unei campanii complexe pentru 
arhitectură.  !!!!!!
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PARTENERIATE PENTRU 
ARHITECTURĂ !!
!
Modul de multiplicare a resurselor de care dispune Ordinul sau care pot fi atrase 
pentru formarea culturii pentru arhitectură este cel al realizării de parteneriate cu 
organizațiile și persoanele cu inițiative în acest sens. !!
Realizarea obiectivelor Ordinului nu poate fi concepută fără aportul resurselor convergente 
din societate. Astfel, OAR a încheiat în perioada 2011-2014 un număr de 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. OAR a încheiat în perioada 2011-2014 un număr de 13 parteneriate cu edituri care au 
accesat finanțări din timbrul arhitecturii în vederea publicării unor cărți sau reviste. 
Parteneriatele instituționale și internaționale sunt detaliate în capitolele dedicate. Considerăm 
că ne aflăm într-un moment în care putem să realizăm sinergii între activitățile mai multor 
entități, în coordonarea Ordinului, orientate către o intensificare a promovării aspectelor 
importante legate de fenomenele construirii și de rezultatul lor final, arhitectura.  

!
!!
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CONECTAREA LA VIAȚA 
INTERNAȚIONALĂ A PROFESIEI !!
Suntem participanți activi și recunoscuți prin contribuțiile noastre în cadrul 
organizațiilor internaționale de arhitecți, în regiune, în Europa și la nivel mondial. 
  
  
Participarea la problemele internaționale ale profesiei este principala sursă de inspirație, 
cunoaștere și de model pentru Ordin, organizație înființată relativ recent față de alte 
experiențe europene. Cele mai multe programe și studii au fost realizate în conexiune cu 
informațiile obținute în cadrul în special al grupurilor de lucru internaționale. Evoluția culturii 
organizatorice se datorează în egală măsură acestor participări.  
Consiliul Arhitecților din Europa (ACE-CAE):  
OAR a participat la realizarea tuturor studiilor sectoriale privind profesia de arhitect, studii 
inițiate și realizate de această organizație europeană a arhitecților. Reprezentanții desemnați 
ai OAR au participat, cu puține excepții, la toate adunările generale, conferințele și seminariile 
profesionale și la activitatea grupurilor de lucru constituite. 
OAR și ACE s-au informat reciproc în legătură cu propunerile formulate pentru modificarea 
directivei 2005/36/CE. OAR și-a achitat la timp cotizația anuală datorată acestei organizații, 
al cărei membru cu drepturi depline este din 2007. 
Reprezentanții OAR în grupurile de lucru ACE au fost: 

• arh. Șerban Țigănaș, președinte, coordonare generală; 

• arh. Doina Butică, comitetul financiar şi CIS (sisteme de informaţii asupra costurilor) şi 
aplicarea Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne, Filiala 
Bucureşti; în anul 2013, la cerere, a fost înlocuită de arh. Liviu Zăgan, Filiala București; 

• arh. Emil Barbu Popescu – educaţie, Filiala Bucureşti; 

• arh. Zeno Bogdănescu – acreditare/validare titluri de calificare, Filiala Bucureşti; 

• arh. Monica Lotreanu – achiziţii publice/concursuri, Filiala Bucureşti; 

• arh. Bogdan Tofan – ENACA (Reţeaua Europeană a Autorităţilor competente din 
Arhitectură) şi Serviciile în Piaţa Internă, Filiala Bucureşti; 

• arh. Ştefan Bortnowski – Sănătate şi Securitate, Filiala Bucureşti. 

arh. Şerban Ţigănaş – membru al staff-ului (Comitetul executiv) ACE, începând cu noiembrie 
2008, Filiala Transilvania; 
arh. Eugen Pănescu – probleme urbane, Filiala Transilvania; 
arh. Silvia Demeter Lowe – mediul şi arhitectura, Filiala Braşov-Covasna-Harghita; 

!
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Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA): 
Această organizație mondială a arhitecților și OAR au avut o colaborare permanentă și 
eficientă. Reprezentanții desemnați ai OAR au participat la activitățile grupurilor de lucru, iar 
contribuția acestora a fost apreciată. În perioada 9-10 noiembrie 2010, OAR a organizat la 
București Ședința Preşedinţilor Secţiilor Membre ale Regiunii II UIA, care a fost precedată 
de o conferinţă cu titlul Cum se poate obţine arhitectură de calitate, la  care au participat, pe 
lângă preşedinţii şi delegaţii Secţiilor Membre ale Regiunii II UIA, invitaţi, publicul larg şi 
mass-media. Şedinţa Preşedinţilor Secţiilor Membre ale Regiunii II UIA a dezbătut probleme 
referitoare la activitatea Secţiilor Membre ale Regiunii II UIA, colaborarea acestora cu Secţiile 
Membre ale Regiunii I UIA, evenimente desfăşurate în cadrul organizaţiilor regionale (Forumul 
Arhitecţilor din Regiunea Mării Negre - FABSR, Uniunea Arhitecţilor Mediteraneeni – UMAR, 
Grupul Vişegrad, Asociaţia Internaţională a Uniunilor Arhitecţilor din Europa şi Asia – MASA), 
prezentarea candidaţilor Secţiilor Membre ale Regiunii II UIA la Biroul şi Consiliul Regiunii II 
UIA, care urmau să fie aleşi la Adunarea Generală UIA de la Tokyo (29 septembrie-1 
octombrie 2011).  
OAR a participat la cel de-al XXIV-lea Congres al UIA, care s-a organizat în septembrie 2011 la 
Tokyo. 
OAR și-a achitat la timp cotizațiile anuale datorate acestei organizații al cărei membru cu 
drepturi depline este OAR.  
Forumul European pentru Politici de Arhitectură (EFAP-FEPA). 
Este reţeaua informală de experţi în domeniul politicilor de arhitectură din Europa și s-a 
înființat ca organizaţie-reţea la Paris, în 2000. Reprezentantul desemnat al OAR a participat 
la toate reuniunile organizației, care au avut ca obiectiv principal promovarea importanței 
arhitecturii și planificării urbane pentru calitatea vieții. Sub conducerea EFAP a fost realizat 
proiectul “Teritorii convergente”, lucrare susținută de Comisia Europeană, ca un proiect pilot 
pentru susținerea programelor transnaționale în domeniul culturii.  
Rețeaua Europeană a Autorităților Competente ale Arhitecților din Europa (ENACA) 
Este un grup de lucru tip rețea al Consiliului Arhitecților din Europa și are ca obiective 
principale ale activității cooperarea dintre statele membre UE/SEE și Confederația Elvețiană 
pentru aplicarea unitară a directivelor comunitare. Reprezentanții organizațiilor profesionale 
naționale care au participat la seminariile și conferințele organizate de ENACA au analizat și 
evaluat modalitățile adecvate privind recunoașterea calificărilor, înregistrarea arhitecților în 
organizațiile profesionale, efectuarea stagiului într-un alt stat al UE/SEE sau Confederația 
Elvețiană, altul decât statul de origine, formarea academică în profesia de arhitect, cardul 
profesional, protejarea datelor cu caracter personal ale arhitecțlor care migrează dintr-un stat 
în altul, îmbunătățirea cooperării prin IMI (Sistemul de Informare privind Piața Internă), altele.  
Forumul Arhitecţilor din Regiunea Mării Negre (FABSR): 
A fost creat pe 12 octombrie 1995, de către Organizaţiile Naţionale ale Arhitecţilor din ţările 
Regiunii Mării Negre. !!
!
!!!!!
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În perioada 2010 - 2011, preşedinţia acestei organizaţii a fost deţinută de preşedintele OAR, 
arh. Şerban Sturdza (potrivit prevederilor Regulamentului organizaţiei, arh. Şerban Sturdza a 
exercitat mandatul de preşedinte FABSR). În perioada exercitării președinției FABSR, OAR a 
organizat la Tulcea, în 16-17 oct. 2010, conferința Dezvoltarea durabilă a peisajului cultural 
costier al Mării Negre, la care au participat arhitecți din Bulgaria, Regiunea Krasnodar 
(Federaţia Rusă) şi Turcia. Prezentările susţinute de arhitecţii români şi cei străini s-au axat pe 
următoarele teme centrale: rezolvarea conflictelor public/privat pe zona costieră şi 
consecinţele asupra arhitecturii şi peisajului, catalizatori pentru dezvoltarea turismului şi a 
vieţii sociale în regiunea Mării Negre, în sezon şi extra-sezon, proiecte şi strategii în domeniul 
balnear şi al turismului cultural (trasee culturale comune pe zona costieră a Mării Negre) şi 
impactul schimbărilor climatice asupra arhitecturii şi peisajului costier. La această conferință 
s-a semnat Declaraţia de la Tulcea, în care membrii FABSR s-au angajat să atingă obiective 
care să contribuie la integrarea calităţii arhitecturale şi a planificării spaţiale în localităţile din 
Regiunea Mării Negre prin reconstrucţia mediului natural şi a peisajului construit afectate din 
zona costieră, să realizeze o reţea de instituţii culturale din zona costieră, să consolideze 
specificul local/regional în arhitectură şi peisaj, să realizeze programe-pilot menite să 
coroboreze şi să implementeze reglementări şi standarde coerente în planificarea teritorială 
din zonele costiere, să reinventeze  spaţiul public din zonele costiere şi să creeze, în viitor, o 
„centură publică” a Mării Negre, să eficientizeze activitatea şi inter-relaţionarea grupurilor şi 
organizaţiilor profesionale din Regiunea Mării Negre şi să dezvolte o Politică pentru 
Arhitectură a Regiunii Mării Negre, care va trasa obiective şi priorităţi pentru elaborarea unei 
strategii regionale în arhitectură pentru zona Mării Negre.  
Participarea reprezentanților OAR la grupurile de lucru constituite în cadrul organismelor 
profesionale internaționale sau la reuniuni profesionale organizate în străinătate (Anexa nr. 4) 

!
!!
!
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CASA MINCU, UN EXPERIMENT UNIC 
ÎN DERULARE !!
!
Sediul central al Ordinului, Casa Mincu, a căpătat un nou rol de pol de promovare a 
arhitecturii și de spațiu al intensificării interfețelor dintre profesie și societate. !!
Casa Mincu, sediul central al OAR, și-a adăugat o nouă componentă în rolul său, aceea de 
centru deschis pentru interfața dintre societate și lumea arhitecturii, muzeu, casă memorială, 
exemplu de restaurare și bune practici, loc de întâlnire a mesajelor Ordinului către media. 
Proiectul de restaurare și amenajare, precum și conceptul de utilizare a Casei Mincu sunt 
coordonate de arhitectul Șerban Sturdza. Arhitecura se întâlnește cu societatea, cu profesiile 
construirii, cu artele și politica la Casa Mincu, un reper în București. Recent s-a adăugat un 
nou pol partener, sediul OAR București, iar între cele două se stabilește un traseu consolidat 
prin manifestările Street Delivery, de la Grădina Icoanei, la Grădina Cișmigiu. !!!
!!!!!!
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ASIGURAREA ȘI GESTIUNEA 
RESURSELOR ORDINULUI !!
!
Bugetele anuale ale Ordinului au consolidat capitolele cele mai importante pentru 
funcționare și pentru dezvoltare. Alocarea de resurse pentru filiale se face evolutiv, 
nesimultan, pentru a păstra un echilibru între toate domeniile importante.  !!!
Ordinul a jucat o politică de repartizare a resurselor orientate astfel încât să nu închidă 
perspective interesante, experimente și șanse de a își realiza obiectivele, dar a acordat 
prioritate acelor proiecte care o impuneau. Trezorierul OAR, arh. Lucian Alexandru Găvozdea, 
a realizat o sinteză comparativă a alocării resurselor după politici diferențiate în filialele 
Ordinului. Această analiză este o resursă pentru a discuta mai departe diferitele tipuri de 
activități consumatoare de resurse, de a stabili cel mai bun echilibru între activitățile 
voluntare, cele remunerate și costurile proiectelor. În cadrul conferinței, se va realiza o 
prezentare în acest sens. Raportul Comisiei Naționale de Cenzori este distinct și atinge 
problemele derulării execuțiilor bugetare ale OAR. !!!
!
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MOMENTUL ACTUAL ÎNTRE 
ACUMULĂRI ȘI PROGRESE 
!
Experiența acumulată și capacitatea sporită de organizare situează Ordinul pe o 
poziție funcțională mai avansată.  !!
Ordinul Arhitecților și-a menținut rolul de catalizator al cunoașterii și al dezbaterii 
fenomenelor legate de construire, cu o persepectivă larg deschisă. Principalul atu pe care îl 
avem în acest moment constă în cunoașterea documentată a stării profesiei în România și în 
lume, persepectivă pe care trebuie să ne bazăm acțiunile următoare. În urmă cu patru ani, 
propuneam un nivel următor pentru Ordin, nivel pe care îl avem acum. Ordinul, fără a fi 
omogen și identic în profunzime, capătă o imagine din ce în ce mai unitară, prin identitatea sa 
și modul de acțiune. !!!!
!!!!!!!
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UN VIITOR PENTRU ORDINUL 
ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
!
Cele mai importante valori care trebuie să consolideze poziția Ordinului, dându-i 
capacitatea de a construi un cadru mai bun pentru profesie, sunt independența, 
cunoașterea și colaborarea.  !!
Toate studiile, cunoașterea și reușitele OAR, alături de toate eșecurile și experiențele 
valoroase în condițiile concrete ale contextului românesc, trebuie avute în vedere în viitor, 
pentru că reprezintă capitalul cel mai important al organizației. Concluziile acestei perioade 
sunt clare pentru noi: arhitecții nu vor putea avea condiții mai bune, rezonabile pentru a 
profesa în România decât dacă acționează solidar și inteligent, pentru a schimba radical un 
cadru nesatisfăcător și o serie de practici care s-au instaurat fără suficientă desprindere de 
setările din perioada comunistă și de paternalismul guvernamental asupra instituțiilor 
decidente și din domeniul educației. E nevoie de viziune, de mult curaj și de inspirație, dar 
mai ales de a fi împreună în acest proces și ne a nu ne diviza în cei care încearcă și cei care 
așteaptă, critic. Trebuie, de asemenea, să privim realist contextul și dificultățile sale, pentru că 
nu ne putem permite abordări utopice. La o analiză obiectivă, starea economiei s-a deteriorat 
serios şi piața s-a prăbușit, așa cum vedem din datele concrete ale studiilor de cercetare 
sociologică, numărul celor care își dispută această piață a crescut și crește, iar 
comportamentele lor concurențiale sunt cele pe care le cunoaștem. Cu toate acestea, Ordinul 
este mai puternic prin cunoaștere și viziune asupra fenomenelor. Viitorul nostru trebuie să 
pornească de aici.  !!
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GRUPURILE DE LUCRU !!!
1. Grupurile de lucru s-au constituit şi au funcţionat asigurându-se corelarea activităţii    

Consiliului naţional cu cea a Colegiului director, precum şi corelarea activităţii acestor 
foruri de conducere cu cele ale filialelor. 

2. În noiembrie 2010 s-a definitivat componenţa a 15 grupuri de lucru ale Consiliului   
naţional, stabilite pe domeniile de competenţă ale vicepreşedinţilor. 

3. După intrarea în vigoare a Regulamentului OAR, aprobat de Conferinţa naţională   
extraordinară din noiembrie 2011, constituirea grupurilor de lucru este în competenţa 
de aprobare a Consiliului naţional, prin hotărâre. În acest sens, în decembrie 2011 se 
constituie încă 3 grupuri de lucru. 

4. De asemenea, la OAR a funcţionat grupul de lucru al preşedinţilor de filiale, format din   
preşedinţii filialelor teritoriale ale OAR. 

- Activitatea grupurilor de lucru. Grupurile de lucru constituite la OAR au 
activat în domeniile de activitate următoare: profesie, concursuri de 
arhitectură şi sistemul de informaţii asupra costurilor pentru proiectarea de 
arhitectură; legislaţie, regulamente şi codul deontologic; informare, imagine 
şi relaţii publice; educaţie şi pregătire profesională; organizare, gestiune şi 
relaţia cu membrii. În anul 2013 se comasează unele grupuri de lucru, iar 
altele se închid, pentru că a expirat perioada pentru care au fost înfiinţate. 
Grupurile de lucru rămase ca active au fost: grupul de lucru 
„legislaţie”  (coordonat de arh. Gräf Rudolf, vicepreşedinte); grupul de lucru 
„profesia de arhitect şi calitatea în arhitectură” (coordonat de arh. Bertleff 
Johannes, vicepreşedinte); grupul de lucru „regulamente şi cod” (coordonat 
de arh. Gräf Rudolf, vicepreşedinte); grupul de lucru „concursul de 
arhitectură” (coordonat de arh. Bertleff Johannes, vicepreşedinte); grupul de 
lucru „costuri de proiectare” (coordonat de arh. Bertleff Johannes, 
vicepreşedinte); grupul de lucru „educaţie, stagiu, pregătire 
profesională” (coordonat de arh. Ştefan Bortnowski, vicepreşedinte); grupul 
de lucru „comunicare/imagine” (coordonat de arh. Sturdza Şerban şi arh. 
Soare Adrian, vicepreşedinţi); grupul de lucru „probleme 
economice” (coordonat de arh. Găvozdea Lucian Alexandru, trezorier din 
mai 2013); grupul de lucru „mecanisme interne de control privind luarea în 
evidenţă a proiectelor de arhitectură” (coordonat de arh. Soare Adrian, 
vicepreşedinte); grupul de lucru „premii şi burse” (coordonat de arh. Bertleff 
Johannes, vicepreşedinte). 

5. Unul sau altul dintre vicepreşedinţii OAR şi-a desfăşurat activitatea nu numai în   
domeniul stabilit prin hotărâre a Consiliului naţional, ci au activat şi şi-au asumat 
responsabilităţi şi pentru un alt domeniu.  !!!!!! !
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Profesie, concursuri de arhitectură şi sistemul de informaţii asupra costurilor pentru 
proiectarea de arhitectură: !

a) în acest domeniu s-au constituit şi au activat mai multe grupuri de lucru,   
coordonate de arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte: 

- grupul de lucru “concursul de arhitectură”;     
- grupul de lucru “achiziţii publice”;     
- grupul de lucru “costuri de proiectare în arhitectură”.     !

b) cele trei grupuri de lucru şi-au corelat activitatea, astfel încât problemele   
domeniului, furnizarea şi achiziţia serviciilor de arhitectură să îşi găsească 
o abordare coerentă şi, pe cât posibil, rezolvare; astfel, s-au organizat şi 
desfăşurat 14 şedinţe, la care s-au stabilit principalele obiective ale 
domeniului, realizarea documentării şi colectării informaţiilor relevante 
din România şi din alte ţări, elaborarea unor materiale/documente; 
rezultatele activităţii celor trei grupuri de lucru s-a concretizat în: 

- Misiunile arhitectului, aprobate, potrivit prevederilor     
Regulamentului de organizare şi funcţionare a OAR, de către 
Consiliul naţional, prin Hotărârea nr. 860/2012, la şedinţa din 28 
mai 2012. Documentul este parte a Sistemului de informaţii 
asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură, iar misiunile 
descrise în acest document reprezintă o dezvoltare firească a 
misiunilor propuse în documentele publicate anterior de Ordinul 
Arhitecţilor din România (OAR), respectiv Ghidul exercitării 
profesiei de arhitect – ediţiile 2005 şi 2006, coroborate cu 
practica europeană şi internaţională curentă. Misiunile sunt 
grupate pe etape de elaborare a proiectului. Etapele sunt în 
principiu organizate cronologic, dar pot exista suprapuneri. 
Misiunile în cadrul unei etape pot fi îndeplinite în aproape orice 
ordine. Defalcarea misiunilor presupune două categorii 
principale: misiuni de bază şi misiuni suplimentare. Ca misiuni de 
bază au fost considerate misiunile obligatorii prin lege şi cele 
considerate necesare pentru a asigura calitatea minim 
acceptabilă a procesului de proiectare. Sub denumirea de „Alte 
misiuni” se găsesc acele misiuni de care este nevoie pentru un 
serviciu de proiectare complet. 
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- Costurile de proiectare. Elaborarea acestui document ghid     
pentru arhitecţi şi clienţi s-a dovedit a fi un proces complex şi 
laborios, aşa cum s-a întâmplat şi în celelalte state ale Uniunii 
Europene, de a căror experienţă şi practică nu trebuie să facem 
abstracţie. După dezbateri şi analize, s-a propus elaborarea unui 
studiu privind piaţa serviciilor de arhitectură în perioada 
2007-2012. Cu aprobarea Colegiului director şi în baza evaluării 
ofertelor depuse pentru realizarea acestui studiu s-a adjudecat 
oferta cea mai bună. Studiul s-a realizat pe parcursul semestrului 
II 2013 şi trimestrul 1 al anului 2014, de către IMAS, coordonat de 
distinsul sociolog Alin Teodorescu. Studiul “Piaţa de servicii 
profesionale a agenţilor economici cu profil de arhitectură 
2007-2012”, realizat de IMAS, este prima încercare de măsurare a 
pieţei serviciilor de arhitectură din România. Rezultatele acestui 
studiu arată care este evoluţia agenţilor economici cu capital 
privat având drept activitate principală codul CAEN 7111 în 
perioada 2007-2012. De asemenea, studiul ilustrează 
consecinţele ciclurilor economice şi ale creditului asupra 
agenţilor economici şi, indirect, asupra profesiunii de arhitect în 
condiţiile pieţei libere. În baza rezultatelor studiului, OAR a 
demarat în aprilie 2014 realizarea şi implementarea platformei 
comune de precalcul al timpului alocat serviciilor de arhitectură, 
care se efectuează în două etape. 

- Broşura “Concursul de Arhitectură”, editată în 5000 exemplare     
şi transmisă către filialele teritoriale, către membri şi către 
autorităţile publice locale. Broşura şi-a propus să evidenţieze şi 
să comunice tuturor celor interesaţi aspecte importante privind 
concursul de arhitectură: ce este concursul de arhitectură; de ce 
concursul de arhitectură ca modalitate de achiziţie a serviciilor 
de arhitectură ; tipuri de concursuri de arhitectură; principalele 
etape privind organizarea, desfăşurarea şi stabilirea soluţiei 
câştigătoare; categorii de costuri implicate. 

- Standardul pentru concursul de arhitectură. Documentul, ce     
reprezintă un ghid pentru bune practici, a fost elaborat în strânsă 
legătură cu Politica pentru arhitectură, care are ca scop creşterea 
calităţii mediului construit, prin creşterea nivelului de competenţă 
profesională, competitivitate, educare şi implicare a publicului. 
Creşterea calităţii produsului de arhitectură este posibilă doar 
dacă atribuirea contractelor de proiectare se face în principal pe 
baza calităţii proiectelor participante. Ca orice modalitate de 
achiziţie, şi concursul de arhitectură are nevoie, pentru a-şi 
îndeplini scopul cu succes, de un set de exigenţe minime şi de 
îndeplinirea anumitor proceduri. Standardul şi-a propus să 
definească aceste exigenţe şi proceduri minime, care, odată 
îndeplinite, aduce beneficii societăţii ca beneficiar final al unui 
produs de arhitectură, de bună calitate şi selectat în urma unui 
concurs de arhitectură reuşit (concursurile de arhitectură 
organizate cu consultanţa OAR şi activităţile curente ale 
domeniului sunt prezentate la pct. V al raportului). 
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- De asemenea, s-a realizat studiul „Absorbţia absolvenţilor de     
facultăţilor de arhitectură pe piaţa muncii”. Studiul a fost 
realizat în urma solicitării mai multor oferte, evaluarea acestora şi 
adjudecarea ofertei depuse de către Centrul de Cercetare 
Sociologică Avansată, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială de la Universitatea Babeş-Bolyai. Principalele obiective 
ale studiului au fost: realizarea unei metodologii de monitorizare 
si evaluare a traseului profesional al absolvenţilor de arhitectură; 
evaluarea situaţiei profesionale a absolvenţilor de arhitectură: 
activităţi şi condiţii de muncă, satisfacţia faţă de activitatea 
profesională şi locul de muncă; identificarea şi analiza opiniilor 
absolvenţilor privind condiţiile de studiu, competenţele şi 
expertiza dobândită pe perioada studiilor, programele de studiu 
absolvite; identificarea şi analiza opiniilor angajatorilor privind 
competenţele şi expertiza absolvenţilor; evaluarea programelor 
de studiu de către angajatori; evaluarea modului în care 
facultăţile de profil acoperă cerinţele necesare exercitării 
profesiei în viaţa reală. !

Legislaţie, regulamente şi codul deontologic: 
a) în acest domeniu au funcţionat mai multe grupuri de lucru, coordonate 

de arh. Rudolf Gräf, vicepreşedinte: 
- grupul de lucru regulamente şi codul deontologic;     
- grupul de lucru legislaţie;     
- grupul de lucru privind profesia de arhitect şi evaluarea unor     

criterii privind evaluarea în arhitectură (elaborarea unui ghid); 
- grupul de lucru privind profesia şi asigurările profesionale.     

b) în anul 2013 cele patru grupuri de lucru s-au comasat şi au rezultat cele 
două grupuri importante prin activitatea cărora s-a putut acoperi 
întreaga problematică, altfel strâns legată de legislaţie, regulamente şi 
codul deontologic; 

c) grupurile de lucru din domeniul legislaţie, regulamente şi cod şi-au 
desfăşurat activitatea, în mod special pe parcursul anului 2011 şi, ulterior, 
unii membri au contribuit în echipe mai mici la formularea de observaţii, 
amendamente şi propuneri la proiecte de acte normative; 

d) grupurile de lucru s-au întrunit în 17 şedinţe; grupul de lucru în ansamblul 
său sau unii membri ai acestuia au contribuit la:  

- modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi     
funcţionare a OAR, Regulamentului-cadru privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale şi a Codului 
deontologic; 

- modificarea şi completarea Legii 184/2001 privind organizarea şi     
exercitarea profesiei de arhitect, republicată, prin Legea 172/2010 
au impus, pe cale de consecinţă, modificări şi completări ale 
regulamentelor şi codului; proiectele celor trei documente 
elaborate de grupurile de lucru au fost supuse avizării Consiliului 
naţional în septembrie 2011 şi au fost aprobate de Conferinţa 
naţională extraordinară din 26-27 noiembrie 2011; ulterior, aceste 
documente au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 
342 din 21 mai 2012; 
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- s-au formulat propuneri, observaţii şi amendamente la diverse     
proiecte de acte normative naţionale, astfel: propuneri şi observaţii la 
proiectul de Hotărâre a Guvernului de aprobare a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 184/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; observaţii şi amendamente la proiectul de 
lege privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de 
liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Camerei Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România; 
observaţii şi amendamente la proiectul de Hotărâre a Guvernului 
privind certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor din 
construcţii; propuneri şi observaţii la proiectul de Hotărârea a 
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
amplasarea mijloacelor de publicitate; propuneri şi observaţii la 
proiectul de lege privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-
ambientale a construcţiilor; observaţii şi amendamente şi, în 
consecinţă, propunerea de respingere, la proiectul de lege pentru 
stimularea şi sprijinirea construcţiilor de case, proiect potrivit căruia se 
pot realiza construcţii în baza unor proiecte tip (proiect iniţiat de 
patru parlamentari); propuneri, observaţii şi amendamente la proiectul 
de lege privind timbrele culturale; s-au formulat propuneri la 
proiectele „Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului 
public urban aferent la nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap” şi „Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane”; 
observaţii şi amendamente la proiectului Codului naţional privind 
securitatea la incendii; propuneri, observaţii şi amendamente la OUG 
7/2011 de modificare şi completare a Legii 350/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; s-a formulat punct de vedere, către MDRAP, la 
proiectul de Norme metodologice de aplicare a Legii 350/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare privind aprobarea tacită a 
documentaţiilor de urbanism, invocându-se neluarea în considerare a 
Deciziei 13/2013 a ÎCCJ potrivit căreia aprobarea tacită nu este 
aplicabilă în cazul autorizaţiilor de construire, certificatelor de 
urbanism şi documentaţiilor de urbanism; amendamente la proiectul 
de modificare şi completare a Legii 50/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare privind exceptarea de la 
autorizare a lucrărilor de reabilitare termică la monumente istorice, 
clădiri amplasate în zonele protejate şi clădiri cu valoare arhitecturală 
sau istorică deosebită; amendamente la proiectul de modificare a Legii 
50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 31); 
s-a formulat proiectul de modificare şi completare a Legii 184/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (propunere pe 
care MDRAP nu a luat-o în considerare şi a elaborat un proiect propriu 
fără a comunica şi la OAR)); s-au formulat observaţii şi propunerea de 
respingere a proiectului de lege privind unele măsuri aferente 
exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană 
şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România; s-
au formulat puncte de vedere, pe parcursul consultării publice şi, 
ulterior, pe parcursul elaborării modificării şi completării Directivei 
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, altele. 
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Informare, imagine şi relaţii publice: 
a) în acest domeniu s-au înfiinţat mai multe grupuri de lucru, coordonate de   

arh. Şerban Sturdza, vicepreşedinte şi arh. Adrian Soare, vicepreşedinte: 
- grupul de lucru comunicare;     
- grupul de lucru imagine;     
- grupul de lucru Casa Mincu;     
- grupul de lucru timbrul arhitecturii;     
- grupul de lucru campanii şi proiecte;     
- grupul de lucru BOR (Biserica Ortodoxă Română).      

b) activitatea sporadică şi fără prea mult aport din partea membrilor a dus la  
comasarea acestor grupuri de lucru, rămânând grupul de lucru comunicare/
imagine; 

c) activitatea grupurilor de lucru şi, ulterior, a celui rezultat din comasare s-a   
reunit în 8 şedinţe;  

d) în octombrie 2012, a avut loc un atelier de lucru la Sibiu, cu participarea unui  
consultant în relaţii publice şi comunicare; în urma acestui atelier, s-a decis 
colaborarea cu o firmă de branding, anume agenţia BRAND TAILORS, aleasă 
de către o comisie formată din membrii grupului de lucru comunicare în 
urma unei cereri de oferte; colaborarea cu agenţia BRAND TAILORS a durat 
cinci luni, luând sfârşit din cauza unor dificultăţi de comunicare şi prezentare 
a livrabilelor asumate prin contract; ulterior, prin decizia Colegiului director, 
contractul a fost preluat şi finalizat de firma de design grafic SYNOPSIS din 
Timişoara, care a predat Ordinului, în martie 2014, “Manualul de identitate 
vizuală a OAR”, precum şi o listă de livrabile (template-uri), conform 
cerinţelor specificate în contract;  

e) implementarea Manualul de identitate vizuală a OAR se va face într-un   
interval de timp rezonabil atât la Ordin, cât şi la filialele teritoriale ale 
acestuia; identitatea vizuală este o parte foarte importantă a strategiei de 
brand, iar elementele vizuale în special, precum denumire, logo, font, 
simboluri, culori, forme şi descrieri au impact relevant asupra percepţiei 
organizaţiei în rândul publicului său şi asupra capacităţii de diferenţiere faţă 
de organisme similare. !

Educaţie şi pregătire profesională: 
a) în domeniu s-a înfiinţat şi a funcţionat un grup de lucru, coordonat de arh.   

Ştefan Bortnowski, vicepreşedinte; 
b) grupul de lucru s-a întrunit în 5 şedinţe şi a avut ca şi preocupare principală,  

după modificarea şi completarea Legii 184/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, documentarea şi colectarea informaţiilor privind 
efectuarea stagiului (dobândirea experienţei profesionale practice) în 
vederea dobândirii dreptului de semnătură; de asemenea, s-au analizat 
modalităţile cele mai bune de realizare a formării profesionale continue, 
avându-se în vedere experienţa unor state europene; la elaborarea 
proiectului de metodologie privind efectuarea stagiului s-a avut  în vedere 
faptul că principalul scop al stagiului este de a oferi stagiarului abilităţile 
necesare pentru a administra şi a furniza proiecte de arhitectură, incluzând 
diferitele faze de construcţie.  !
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a) în 2014 s-a organizat seminar de formare profesională continuă a arhitecţilor   
în România, “Perspective corelate Franţa-România”, având în vedere 
experienţa franceză în acest domeniu, care s-a dovedit mai mult decât 
interesantă şi de bun augur, relevând soluţii şi strategii aplicate în diverse 
contexte ale profesiei, specifice în prezent şi mediului profesional românesc; 
participanţii la conferinţă s-au bucurat de prezenţa a trei invitaţi francezi: 
arh. PATRICE PIERRE BAILLY, fost preşedinte al Grupului pentru Formare 
Profesională a Arhitecţilor (GEPA) din Franţa; arh. GILBERT RAMUS, 
formator în cadrul Grupului pentru Formare Profesională a Arhitecţilor 
(GEPA) din Franţa; arh. JACQUES CABANIEU, fost secretar general al 
Misiunii Interministeriale pentru Calitatea Construcţiilor Publice (MIQCP) din 
Franţa; la acest seminar au fost invitaţi nu numai arhitecţi, ci şi reprezentanţi 
ai unor autorităţi sau asociaţii – au participat din partea MEN, Asociaţiei 
inginerilor sau ai unor reviste care abordează formarea profesională. !

Organizare, gestiune şi relaţia cu membrii: 
a) în acest domeniu s-au organizat şi au funcţionat mai multe grupuri de lucru,   

coordonate de arh. Adrian Soare, vicepreşedinte, arh. Rudolf Gräf, 
vicepreşedinte, arh. Alexandru Belinschi, membru al Consiliului naţional şi 
arh. Theodor Zoran, expert judiciar: 

- grupul de lucru pentru instituirea mecanismului de control     
privind luarea în evidenţă a proiectelor de arhitectură; 

- grupul de lucru experţi judiciari.     
b) grupurile de lucru s-au întrunit în 12 şedinţe, iar rezultatele activităţii au fost:  

- elaborarea unui proiect de regulament privind luarea în evidenţă     
a proiectelor de arhitectură de către filialele teritoriale, potrivit 
prevederilor HG 932/2010 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind aplicarea Legii 184/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului 
ministrului dezvoltării nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 50/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare; grupul de lucru şi-a desfăşurat activitatea 
întrunindu-se în mai multe rânduri, dar, cu toate acestea, arhitecţii 
participanţi nu au ajuns la un consens în ceea ce priveşte modul 
de abordare şi conţinutul proiectului; 

- înainte de constituirea grupului de lucru experţi judiciari, cu     
sprijinul consistent al dlui arh. T. Zoran s-a obţinut de la Ministerul 
Justiţiei organizarea sesiunii de dobândire a calităţii de expert 
tehnic judiciar în domeniul arhitecturii; până în iunie 2011 exista 
un singur expert judiciar pentru domeniul arhitectură în România, 
ceea ce a dus la desemnarea de către instanţele judecătoreşti a 
unor experţi din alte domenii; după constituirea grupului de lucru, 
membrii acestuia s-au ocupat de elaborarea unui document 
complex către Ministerul Justiţiei referitor la competenţele 
expertizei tehnico-judiciare în domeniul arhitecturii. 
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Componenţa grupurilor de lucru ale OAR a fost următoarea: !
1. LEGISLAŢIE:    

Arh. Gräf Rudolf, vicepreşedinte, (coordonator grup), Filiala Timiş. Arh. Drăgan 
Costel, Filiala Dunărea de Jos. Arh. Dinculescu Mircea, Filiala Transilvania. Arh. 
Grigoriu Emilian Victor, Filiala Bucureşti. Arh. Gheorghiu Vivianne Irma Maria Iulia, 
Filiala Braşov-Covasna-Harghita. Arh. Măldărescu Silvia, Filiala Bucureşti. Arh. 
Constantinescu Ion, Filiala Hunedoara. Arh. Mircea Gabriela, Filiala Prahova. Arh. 
Bălan Adelin, Filiala Bucureşti. Arh. Daniel Eugenia, Filiala Nord Vest. Arh. Panaitescu 
Alexandru Nicolae, Filiala Bucureşti. Arh. Martin Mădălina, Filiala Bucureşti. Arh. Uzum 
Dumitru, Filiala Bucureşti. Arh. Ţuţuianu Ana Corina, Filiala Bucureşti. Arh. Clinci Dan, 
Filiala Transilvania. Arh. Lipovan Octavian, Filiala Mureş. Arh. Belinschi Alexandru, 
Filiala Bucureşti. Arh. Bocan Cătălina, Filiala Timiş.  !

2. PROFESIA SE ARHITECT:   
Arh. Gräf Rudolf, vicepreşedinte, (coordonator grup), Filiala Timiş. Arh. Popa Eliodor, 
Filiala Bucureşti. Arh. Vîrvescu Florian Corneliu, Filiala Arad. Arh. Bocan Cătălina, 
Filiala Timiş. Arh. Panaitescu Alexandru Nicolae, Filiala Bucureşti. Arh. Martin 
Mădălina, Filiala Bucureşti. Arh. Uzum Dumitru, Filiala Bucureşti. Arh. Cristina Neagu, 
Filiala Sibiu-Vâlcea. Arh. Clinci Dan, Filiala Transilvania. Arh. Sasu Ioan, Filiala Iaşi.  !

3. CRITERII DE EVALUARE A CALITĂŢII ÎN ARHITECTURĂ:   
Arh. Gräf Rudolf, vicepreşedinte, coordonator, Filiala Timiş. Arh. Vîrvescu Florian 
Corneliu, Filiala Arad. Arh. Mircea Gabriela, Filiala Prahova. Arh. Bălan Adelin, Filiala 
Bucureşti. Arh. Clinci Dan, Filiala Transilvania. Arh. Andriu Ion, Filiala Nord Est, arh. 
Gaivoronschi Vlad, Filiala Timişoara. !

4. REGULAMENTE ŞI COD:   
Arh. Gräf Rudolf, vicepreşedinte (coordonator grup), Filiala Timiş. Arh. Măldărescu 
Silvia, Filiala Bucureşti. Arh. Ţibuleac Mircea, Filiala Sibiu-Vâlcea. Arh. Lascăr  Adrian, 
Filiala Muntenia Sud-Est. Arh. Ionaşiu Adrian-Florin, Filiala Timiş. Arh. Băban 
Alexandru, Filiala Nord Vest. Arh. Panaitescu Alexandru Nicolae, Filiala Bucureşti. Arh. 
Clinci Dan, Filiala Transilvania. Arh. Fleschin Stelian, Filiala Alba. Arh. Laschescu Dorin, 
Filiala Sibiu-Vâlcea. Arh. Popescu Pavel, Filiala Oltenia. Arh. Taloş Cornel, Filiala 
Bucureşti. !

5. CONCURSUL DE ARHITECTURĂ:    
Arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte (coordonator grup), Filiala Braşov-Covasna-
Harghita. Arh. Pârvulescu Lucian, Filiala Bucureşti. Arh. Dinculescu Mircea, Filiala 
Transilvania. Arh. Comşa Daniel, Filiala Braşov-Covasna-Harghita. Arh. Bălan Adelin, 
Filiala Bucureşti. Arh. Bucşa Tiberiu, Filiala Transilvania. Arh. Brad Ioan, Filiala Sibiu-
Vâlcea. Arh. Clinci Dan, Filiala Transilvania. Arh. Veer Klara Luminiţa, Filiala 
Transilvania. Arh. Ferencz Bakos, Filiala Transilvania. Arh. Yokina Eliza Geraskova, 
Filiala Bucureşti. Arh. Belinschi Alexandru, Filiala Bucureşti. Arh. Goagea Constantin, 
Filiala Nord Est. Arh. Lotreanu Monica, Filiala Bucureşti. Arh. Axinte Alexandru, Filiala 
Prahova. Arh. Andrei Şerbescu, Filiala Bucureşti. Arh. Ianchiş Adrian, Filiala Braşov-
Covasna-Harghita. Arh. Bălan George, Filiala Bucureşti. Arh. Zăgan Liviu, Filiala 
Bucureşti. 
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6. ACHIZIŢII PUBLICE:   
Arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte (coordonator grup), Filiala Braşov-Covasna-
Harghita. Arh. Pârvulescu Lucian, Filiala Bucureşti. Arh. Dinculescu Mircea, Filiala 
Transilvania. Arh. Comşa Daniel, Filiala Braşov-Covasna-Harghita. Arh. Ţuţuianu Ana 
Corina, Filiala Bucureşti. Arh. Neagu Cristina, Filiala Sibiu-Vâlcea. Arh. Clinci Dan, 
Filiala Transilvania. Arh. Claudiu Daniel Salanta, Filiala Transilvania. !

7. COSTURI DE PROIECTARE ÎN ARHITECTURĂ:   
Arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte (coordonator grup), Filiala Braşov-Covasna-
Harghita. Arh. Constantinescu Oana, Filiala Bucureşti. Arh. Crişan Marcel, Filiala 
Transilvania. Arh. Mihai Tulbure, Filiala Nord Est. Arh. Ianchiş Adrian, Filiala Braşov-
Covasna-Harghita. Arh. Luscov Răzvan, Filiala Bucureşti. Arh. Zăgan Liviu, Filiala 
Bucureşti. Arh. Adrian Untaru, Filiala Bucureşti. Arh. Doina Butică, Filiala Bucureşti. 
Arh. Chiriţă Ruxandra Maria, Filiala Bucureşti. Arh. Neagu Cristina, Filiala Sibiu-Vâlcea. 
Arh. Oneaţă Cristian, Filiala Prahova.  !

8. EDUCAŢIE, STAGIU, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ:   
Arh. Ştefan Bortnowski, vicepreşedinte (coordonator grup), Filiala Bucureşti. Arh. 
Adam Dorin Ştefan, Filiala Bucureşti. Arh. Daraban Daciana, Filiala Bucureşti. Arh. 
Mircea Alexandru, Filiala Prahova. Arh. Futo Edmund Eugen, Filiala Nord Vest. Arh. 
Pop Adrian, Filiala Satu Mare. Arh. Aruncutean Ştefania Livia, Filiala Sibiu-Vâlcea. Arh. 
Oprica Alice Maria, Filiala Sibiu-Vâlcea. Arh. Fodor Bogdan, Filiala Transilvania. Arh. 
Milata Slavinia Andaluza, Filiala Argeş. Arh. Scafa Udrişte Ştefan, Filiala Bucureşti. 
Arh. Feier Ioan, Filiala Arad. Arh. Andriu Ion, Filiala Nord Est. Arh. Popescu Pavel, 
Filiala Oltenia. 
  !

9. ASIGURĂRI PROFESIONALE:   
Arh. Gräf Rudolf, vicepreşedinte, coordonator, Filiala Timiş. Arh. Luchi Andreea, Filiala 
Prahova. Arh. Belinschi Alexandru, Filiala Bucureşti (pentru acest grup de lucru s-au 
solicitat înscrieri până în luna decembrie 2010, dar nu s-au înregistrat înscrieri). 
  

10. COMUNICARE: 
Arh. Adrian Soare, vicepreşedinte (coordonator grup), Filiala Bucureşti. Arh. Tureanu 
Ileana, Filiala Bucureşti. Arh. Comşa Daniel, Filiala Braşov-Covasna-Harghita. Arh. 
Covăcescu Raluca, Filiala Bihor. Arh. Petrişor Liliana Elza, Filiala Bucureşti. Arh. Aluchi 
Andreea, Filiala Prahova. Arh. Mircea Gabriela, Filiala Prahova. Arh. Corbu Adrian, 
Filiala Transilvania. Arh. Marina Stefan-Zoltan, Filiala Transilvania. Arh. Andriu Ion, 
Filiala Nord Est. Arh. Pavel Popescu, Filiala Oltenia. Arh. Taloş  Cornel, Filiala Bucureşti.  
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11. IMAGINE:  
Arh. Soare Adrian, vicepreşedinte (coordonator grup), Filiala Bucureşti. Arh. Ţibuleac 
Mircea, Filiala Sibiu-Vâlcea. Arh. Ştefan Adam Dorin, Filiala Bucureşti. Arh. Covăcescu 
Raluca, Filiala Bihor. Arh. Aluchi Andreea, Filiala Prahova. Arh. Daraban Daciana, Filiala 
Bucureşti. Arh. Ioan Augustin, Filiala Bucureşti. Arh. Fozocoş George, Filiala 
Transilvania. Arh. Goagea Constantin, Filiala Bucureşti. Arh. Popescu Pavel, Filiala 
Oltenia. Arh. Andriu Ion, Filiala Nord Est.  !

12. CASA MINCU:  
Arh. Sturdza Şerban, vicepreşedinte (coordonatorul grup), Filiala Bucureşti. Arh. 
Grigoriu Emilian Victor, Filiala Bucureşti. Arh. Roşu Casandra, Filiala Bucureşti. Arh. 
Petrişor Liliana Elza, Filiala Bucureşti. Arh. Soare Adrian, Filiala Bucureşti. Arh. Andriu 
Ion, Filiala Nord Est.  !

13. TIMBRUL ARHITECTURII:   
Arh. Soare Adrian, vicepreşedinte (coordonator grup), Filiala Bucureşti. Arh. Tureanu 
Ileana, Filiala Bucureşti. Arh. Lascăr  Adrian, Filiala Muntenia Sud-Est. Arh. Covăcescu 
Raluca, Filiala Bihor. Arh. Tulbure Mihai, Filiala Nord Est. Arh. Dudaş Erica, Filiala Timiş. 
Arh. Bălan Adelin, Filiala Bucureşti. Arh. Futo Edmund Eugen, Filiala Nord Vest. Arh. 
Pop Adrian, Filiala Satu Mare. Arh. Clinci Dan, Filiala Transilvania. Arh. Borcan Cristian, 
Filiala Bucureşti.  !

14. CAMPANII ŞI PROIECTE: 
Arh. Şerban Sturdza, vicepreşedinte (coordonatorul grup), Filiala Bucureşti. Arh. Ioan 
Augustin, Filiala Bucureşti. Arh. Onişoru Iulian, Filiala Alba. Arh. Manea Nicolae Dan, 
Filiala Prahova. Arh. Soare Adrian, Filiala Bucureşti.  !

15. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ: 
Arh. Şerban Sturdza, vicepreşedinte (coordonatorul grup), Filiala Bucureşti şi Arh. 
Soare Adrian, vicepreşedinte (coordonator grup), Filiala Bucureşti. Arh. 
Constantinescu Oana, Filiala Bucureşti. Arh. Ştefan Adam Dorin, Filiala Bucureşti. Arh. 
Roşu Casandra, Filiala Bucureşti. Arh. Ioan Augustin, Filiala Bucureşti. Arh. Ţuţuianu 
Ana Corina, Filiala Bucureşti. Arh. Popescu Pavel, Filiala Oltenia.   !

16. MECANISME DE CONTROL PENTRU LUAREA ÎN EVIDENŢĂ A PROIECTELOR DE 
ARHITECTURĂ: 
Arh. Soare Adrian, vicepreşedinte (coordonator grup), Filiala Bucureşti şi Arh. Gräf 
Rudolf, vicepreşedinte, coordonator, Filiala Timiş. Arh. Popescu Sturz Vlad, Filiala 
Bihor. Arh. Atanasiu Crişan Viorel, Filiala Bucureşti. Arh. Staicu Anton, Filiala Argeş. 
Arh. Fleschin Stelian, Filiala Alba. Arh. Găvozdea Lucian Alexandru, Filiala Sibiuu-
Vâlcea. Arh. Tudorache Gelu, Filiala Bacău-Neamţ. Arh. Filip Ionuţ, Filiala Nord Vest. 
Arh. Belinschi Alexandru, Filiala Bucureşti. Arh. Lascăr Adrian, Filiala Muntenia Sud-
Est.  !
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17. ACORDAREA PREMIILOR DE ARHITECTURĂ ŞI A BURSELOR PENTRU STUDENŢI:  
Arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte (coordonator grup), Filiala Braşov-Covasna-
Harghita. Arh. Popa Silviu Ioan, Filiala Sibiu-Vâlcea. Arh. Cornescu Radu Ştefan, Filiala 
Dobrogea. Arh. Ionaşiu Adrian Florin, Filiala Timiş. Arh. Vede Ion, Filiala Muntenia Sud-
Est. Arh. Cozac Mihaela, Filiala Bihor. Arh. Iulian Diaconescu, Filiala Bacău-Neamţ. Arh. 
Mitru Petre Mihai, Filiala Nord Vest. Arh. Comşa Daniel, Filiala Braşov-Covasna-
Harghita. Arh. Ferencz Bakos, Filiala Transilvania. Arh. Radu Adrian Ionescu, Filiala 
Oltenia. Arh. Bogdan Tofan, Filiala Bucureşti. Arh. Pescaru Adrian, Filiala Bihor. !

18. EXPERŢI JUDICIARI: 
Arh. Belinschi Alexandru şi Arh. Teodor Zoran (coordonatori grup), Filiala Bucureşti. 
Arh. Kovacs Angela, Filiala Mureş. Arh. Mitrică Radu, Filiala Oltenia. Arh. Frumuşani 
Radu Valentin, Filiala Bucureşti. Arh. Panaitescu Alexandru, Filiala Bucureşti. Arh. 
Drişcu Radu Virgil, Filiala Dunărea de Jos. Arh. Lipovan Octavian, Filiala Mureş. Arh. 
Găvozdea Lucian Alexandru, Filiala Sibiu-Vâlcea. Arh. Comşa Daniel, Filiala Braşov-
Covasna-Harghita. Arh. Vinţ Liana, Filiala Transilvania. !
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ATESTATE DE 
RECUNOAŞTERE A 
CALIFICĂRII ŞI/SAU 
DREPTULUI DE 
SEMNĂTURĂ 
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ATESTATE DE RECUNOAŞTERE A 
CALIFICĂRII ŞI/SAU DREPTULUI 
DE SEMNĂTURĂ !!!

• 2010 (septembrie-decembrie): 8 atestate de recunoaştere a calificării, din care 7    
pentru români şi 1 pentru un străin, după cum urmează: !

- 2 pentru arhitecţi români cu studii în Confederaţia Elveţiană  
- 2 pentru arhitecţi români cu studii în R. F. Germania 
- 2 pentru arhitecţi români cu studii în Italia 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Marea Britanie 
- 1 pentru un arhitect austriac cu studii în Austria  !

• 2011: 16 atestate de recunoaştere a calificării, din care 11 pentru români şi 5 pentru    
străini, după cum urmează: !

- 3 pentru arhitecţi români cu studii în R. F. Germania 
- 2 pentru arhitecţi români cu studii în Italia 
- 2 pentru arhitecţi români cu studii în Franţa 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Confederaţia Elveţiană 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Marea Britanie 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Olanda 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Spania 
- 5 pentru arhitecţi italieni cu studii în Italia !

• 2012: 14 atestate de recunoaştere a calificării, din care 9 pentru români şi 5 pentru    
străini, după cum urmează: !

- 3 pentru arhitecţi români cu studii în Franţa 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Ungaria 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Spania 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Belgia 
- 2 pentru arhitecţi români cu studii în Olanda 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în R. F. Germania 
- 3 pentru arhitecţi germani cu studii în R. F. Germania 
- 1 pentru un arhitect spaniol cu studii în Spania 
- 1 pentru un arhitect italian cu studii în Italia !!!!!!
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• 2013: 23 atestate de recunoaştere a calificării, din care 10 pentru români şi 13 pentru    
străini (o cerere refuzată, cf. celor menţionate mai sus), după cum urmează: !

- 3 pentru arhitecţi români cu studii în R. F. Germania 
- 2 pentru arhitecţi români cu studii în Italia 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Liechtenstein 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Ungaria 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Confederaţia Elveţiană 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Olanda 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Austria 
- 5 pentru arhitecţi italieni cu studii în Italia 
- 3 pentru arhitecţi germani cu studii în R. F. Germania 
- 3 pentru arhitecţi spanioli cu studii în Spania 
- 1 pentru un arhitect grec cu studii în Franţa 
- 1 pentru un arhitect polonez cu studii în Polonia ! !

• 2014 (ianuarie-mai): 4 atestate de recunoaştere a calificării, din care 2 pentru români    
şi 2 pentru străini, după cum urmează: !

- 1 pentru un arhitect român cu studii în Confederaţia Elveţiană 
- 1 pentru un arhitect român cu studii în Polonia 
- 1 pentru un arhitect polonez cu studii în Polonia 
- 1 pentru un arhitect italian cu studii în Italia 
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CONCURSURI  
DE  
ARHITECTURĂ 
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CONCURSURI DE ARHITECTURĂ !!!
Domeniul Concursuri a fost coordonat de către arh. Johannes Bertleff, 
vicepreşedinte, în cadrul domeniului profesie, concursuri de arhitectură şi sistemul 
de informaţii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură, iar activităţile 
curente au fost realizate, în cadrul unui contract de servicii de consultanţă, de 
către responsabil/coordonator tehnic arh. Monica Lotreanu. Direcţiile prioritare ale 
activităţii au fost: 

1. Consultanţă furnizată în baza unui contract pentru organizarea şi/sau   
desfăşurarea de concursuri în beneficiul promotorilor (publici sau 
privaţi), care contractează servicii de proiectare în arhitectură şi/sau 
urbanism; lista concursurilor organizate în perioada raportării: 

- Remodelarea şi modernizarea Centrului Municipiului 
Câmpina (promotor Primăria Municipiului Câmpina, 2010, 
nerealizat) 

- Extinderea Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian 
Blaga” Cluj-Napoca (promotor BCU Cluj-Napoca, 2010, 
proiect realizat, neexecutat) 

- Reamenajarea parcului din Livada Poştei, Braşov 
(promotor Schaeffler Romania SA, 2011, proiect realizat, 
neexecutat) 

- Conceptul şi designul pavilionului României la Congresul 
UIA, Tokio, 2011 (realizat) 

Amenajarea spaţiului public suprateran parcaj Universitate, Bucureşti (concurs 
internaţional, promotor Municipiul Bucureşti), 2011 (investiţie !

1. CONCURS DE SOLUŢII MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA ZONEI CENTRALE A 
MUNICIPIULUI CÂMPINA, BULEVARDUL CAROL I 
Promotor: Primăria Municipiului Câmpina 
Organizator: Ordinul Arhitecţilor din România 
3 septembrie-30 noiembrie 2010 !
OBIECTIVELE CONCURSULUI 
Concursul urmăreşte selectarea celor mai bune proiecte soluţii de modernizare a faţadelor, 
amenajare arhitecturală şi peisagistică a spaţiului public pentru o zonă de cca. 9,5 ha situată 
de-o parte şi de alta a Bulevardului Carol I, axa majoră a centrului oraşului. !
Edilii oraşului îşi doresc ca investiţia, ce urmează a fi finanţată din fonduri publice şi 
împrumuturi externe accesate de promotor, să crească calitatea şi accesibilitatea spaţiului 
public din centrul oraşului. Soluţiile trebuie să răspundă profesionist şi creativ standardelor 
contemporane prin configurarea unui spaţiu bine rezolvat din punct de vedere funcţional şi 
estetic, echipat corespunzător cerinţelor actuale, stimulativ pentru coeziunea socială, 
prietenos şi reprezentativ pentru cetăţenii oraşului, precum şi a unui punct de atracţie pentru 
turiştii fideli sau în trecere prin regiune. !
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Cu scopul de a interacţiona efectiv cu cetăţenii municipiului şi cu investitorii privaţi interesaţi 
să se implice în unele lucrări de execuţie asupra proiectului de amenajare şi modernizare a 
centrului oraşului, promotorul a introdus, ulterior jurizării şi stabilirii premiilor, o şedinţă 
publică de consultare a cetăţenilor, la finalul căreia va fi declarat câştigătorul concursului 
căruia i se va atribui lucrarea. !
CONCURS PUBLIC ÎNTR-O FAZĂ DESCHIS ÎN UE/SEE/CH !
40 PROIECTE PREDATE, 40 PROIECTE ADMISE ÎN JURIZARE !
LOC / DATĂ JURIZARE 
Foaierul Casei Tineretului, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 50, Câmpina, 26-27 noiembrie 2010 !
JURIUL CONCURSULUI 

1. arh. Doina Bubulete    
2. arh. Didona Căliman, arhitect şef Câmpina   
3. arh. Cerasella Crăciun, reprezentant desemnat de Universitatea de Arhitectură şi   

Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti 
4. arh. Călin Hoinărescu, reprezentant desemnat de promotor, preşedintele juriului   
5. arh. Luminiţa Sânziana Iatan, arhitect şef Jud. Prahova   
6. arh. Alexandru Mircea, reprezentant desemnat de Ordinul Arhitecţilor din România   
7. arh. Dorin Ştefan - membru titular   !

Consilier profesional şi tehnic al concursului: arh. Vasile Mitrea. !
PREMII 
Potrivit regulamentului de concurs, juriul desemnează 6 proiecte finaliste, situate într-o 
ierarhie valorică, cărora le atribuie premii. !
Fond de premiere: 150000 lei 
Premiul I – nu se acordă 
2 premii II ex-aequo – 50000 lei 
Premiul III – 30000 lei 
Menţiunea I – 10000 lei 
Menţiunea II – 6000 lei 
Menţiunea III – 4000 lei !
LAUREAŢI 
PREMIUL II EX-AEQUO, PROIECTUL NR. 79 
AUTOR: ARH. EMANUELA BOZIN 
COAUTORI: ARH. ANA CATINCA POPOVICI, ARH. SZEKELY CSABA !
PREMIUL II EX-AEQUO, PROIECTUL NR. 50 
AUTOR: ARH. ADRIAN RĂZVAN SOARE ŞI SC SOARE & YOKINA ARHITECŢI ASOCIAŢI SRL !
PREMIUL III, PROIECTUL NR. 87 
AUTOR: ARH. IONEL IONUT CHIRILA ŞI SC HEAD MADE ARCHITECTURE SRL !!
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MENŢIUNEA I, PROIECTUL NR. 80 
AUTOR: ARH. TEODOR BOGDAN ŞI BETA BIROURI ASOCIATE DE ARHITECTURĂ !
MENŢIUNEA II, PROIECTUL NR. 89 
AUTOR: ARH. CLAUDIU TOMA ŞI SC PARASITE STUDIO SRL !
MENŢIUNEA III, PROIECTUL NR. 54 
AUTOR: ARH. DIANA EDIŢOIU ŞI SC DICO ŞI TIGĂNAŞ BP SRL !
Expoziţia proiectelor participante la concurs 
Organizată în Foaierul Casei Tineretului, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 50, Câmpina, în perioada 30 
noiembrie-9 decembrie 2010. !
GALERIA VIRTUALĂ A PROIECTELOR PARTICIPANTE !
PUNEREA ÎN OPERĂ A SOLUŢIEI CÂŞTIGĂTOARE 
La consultarea şi votul cetăţenesc, s-a desemnat câştigătoare echipa PROIECTULUI NR. 79, 
AUTOR: ARH. EMANUELA BOZIN. 
Nu s-au contractat serviciile de proiectare după finalizarea concursului. !
2. CONCURS DE SOLUŢII CORP NOU DE DEPOZIT CU ACCES LA RAFT LA BCU 
CLUJ-NAPOCA 
Promotor: organizat de Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca 
Organizator: Ordinul Arhitecţilor din România 
11 octombrie-11 decembrie 2010 !
OBIECTIVELE CONCURSULUI 
Concursul are ca scop principal selectarea celor mai bune propuneri pentru realizarea 
unui nou corp de clădire ce va îngloba funcţiunile de depozit de carte cu acces liber la 
raft, spaţii publice, o sală de conferinţe şi spaţii tehnice, pe un amplasament situat la SV 
de clădirile existente cu o suprafaţă de 1230 mp. Obiectivele competiţiei sunt: 

- realizarea unui corp nou de depozite care să satisfacă necesarul spaţiilor de creştere   
pentru următorii 50 de ani, legat de corpul vechi printr-o pasarelă; 

- încadrarea armonioasă din punct de vedere arhitectural în situl existent (clădirile BCU   
şi Clinica Medicală 2) conform exigenţelor urbanistice şi în spiritul unei arhitecturi 
contemporane; 

- soluţionarea funcţiunii de bază în conformitate cu noile tendinţe în ceea ce priveşte   
accesul la carte (acces liber la raft); 

- realizarea unei bune iluminări naturale având în vedere că depozitul de carte devine şi   
sală de lectură; 

- realizarea unui spaţiu de primire şi informare pentru public, atractiv şi stimulativ    
pentru contacte sociale; 

- mobilierul urban, spaţiile verzi, platformele de odihnă, ambianţa generală vor avea în    
vedere exigenţele contemporane fără a neglija preocuparea pentru definirea unei 
identităţi a locului. 
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Se vor privilegia propunerile în care primează calitatea arhitecturală, dialogul cu urbanismul 
istoric şi cu monumentul istoric şi respectul faţă de acesta. Sunt aşteptate soluţii cu caracter 
exemplar, care să poată constitui un model de abordare a acestui tip de intervenţii 
contemporane în context urban istoric, demarcându-se astfel de practica arhitecturală 
curentă, care privilegiază obiectul de arhitectură ca unicat, detaşat de contextul urban şi 
istoric. !
CONCURS PUBLIC ÎNTR-O FAZĂ DESCHIS ÎN UE/SEE/CH !
111 PROIECTE PREDATE, 107 PROIECTE ADMISE ÎN JURIZARE !
LOC / DATĂ JURIZARE 
Biblioteca Centrală Universitară, Cluj-Napoca, 10-11 decembrie 2010 

!
JURIUL CONCURSULUI: 

1. arh. Lionel Dunet (Franţa)    
2. arh. Ruxandra Gheorghiu (Grecia)   
3. arh. Radu Mihăilescu, reprezentant desemnat de Ordinul Arhitecţilor din România   
4. arh. Angelo Rovenţa (Austria)   
5. arh. Gheorghe Vais, cadru didactic al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, Facultatea   

de Arhitectură, preşedintele juriului !
Consilier profesional şi tehnic al concursului: arh. Tiberiu Trenea (BCU Cluj-Napoca). !
PREMII 
Premiul I nu se acordă 
2 Premii II ex-aequo a câte 6000 euro 
Premiul III – 4000 euro 
2 menţiuni a câte 2000 euro !
LAUREAŢI 
PREMIUL II EX-AEQUO, PROIECTUL NR. 174 
Autor principal: arh. Johannes Bertleff şi SC EXHIBIT ARHITECTURA SRL 
Coautori: SC EXHIBIT ARHITECTURA SRL – cu arh. Dragos Oprea, arh. Mihai Lambescu, arh. 
Magdalena Vieriu, arh. Sebastian Milea, arh. Dorian Moisa 
SC EASTERNWORS SRL cu arh. Cristian Oprea, arh. Liviu Creosteanu, arh. Răzvan Andrei 
BOZIN & SZEKELY cu arh. Ema Bozin, Csaba Szekely !
PREMIUL II EX-AEQUO ŞI ACORDAREA LUCRĂRII PRIN DECIZIA PROMOTORULUI, 
PROIECTUL NR. 182 
Autor principal: arh. Lucian Pârvulescu 
Coautori: dr. arh. Radu Pană, arh. Flaviu Barbacaru 
Colaboratori: arh. Raluca Boca, stud. arh. Mihai Puzderca, stud. arh. Cristina Defta, stud. arh. 
Mihai Paraschiv, stud. arh. Silviu Popovici, stud. arh. Alexandru Coriu 
Structura: dr. ing. Paul Ioan (Profesional Construct), prof. dr. Adrian Pocanschi (Stuttgart) 
HVAC: dr. ing. Ştefan Stănescu !
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PREMIUL III, PROIECTUL NR. 197 
Autor principal: arh. Vlad Sebastian Rusu 
Coautor: arh. Ilinca Marcu 
Colaboratori: stud. arh. Horea Răcăşan, ing. Ovidiu Rusu !
MENŢIUNE, PROIECTUL NR. 138 
Autor principal: arh. Cristina Constantin şi SC ABRUPT ARHITECTURA SRL 
Coautori: arh. Mirela Vlăduţă, arh. Cosmin Pavel !
MENŢIUNE, PROIECTUL NR. 166 
Autor principal: arh. Bogdan Brădăţeanu şi SC ADN BIROU DE ARHITECTURĂ SRL 
Coautori: arh. Andrei Şerbescu, arh. Adrian Untaru, arh. Claudiu Forgaci, arh. Cosmin 
Dragomir, arh. Sebastian Şerban, arh. Irina Băncescu, arh. Cristina Enuţă !
EXPOZIŢIA PROIECTELOR PARTICIPANTE ÎN CONCURS 
Organizată la Biblioteca Centrală Universitară, Str. Clinicilor nr. 2, Cluj-Napoca, 13 decembrie 
2010-10 ianuarie 2011. !
GALERIA VIRTUALĂ A PROIECTELOR PARTICIPANTE 
http://www.arhiforum.ro/concursuri/depozit-cu-acces-liber-la-raft-bcu-lucian-blaga-
proiectele-participante !
PUNEREA ÎN OPERĂ A SOLUŢIEI CÂŞTIGĂTOARE 
Proiect elaborat, nepus încă în execuţie. !
3. CONCURS DE SOLUŢII Reamenajarea Parcului din Livada Poştei, Braşov 
Promotor: Schaeffler România SA în parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov, 
Organizator: Ordinul Arhitecţilor din România în parteneriat cu Filiala Teritorială Braşov-
Covasna-Harghita a Ordinului 
27 ianuarie-20 mai 2011 !
OBIECTIVELE CONCURSULUI 
Promotorul a mai întreprins acţiuni de amenajare în Parcul din Livada Poştei, dar, prin acest 
proiect, Schaeffler România doreşte să aducă Parcul în altă etapă de existenţă, mai sofisticată 
şi mai carismatică, care să ofere Braşovului un spaţiu cu adevărat special, deosebit de 
parcurile convenţionale, urmărind o abordare de ansamblu, integrată în dezvoltarea durabilă 
a oraşului şi în realizarea de spaţii publice articulate şi de calitate. Investiţia se va realiza în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov şi alţi parteneri locali. !
Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluţii de reamenajare a Parcului public din 
Livada Poştei, Braşov şi se intenţionează atribuirea contractului de proiectare câştigătorului, 
fără alte proceduri. Concursul urmăreşte realizarea următoarelor obiective: 
a) reamenajarea integrală a suprafeţei parcului 
b) crearea unui parc contemporan sustenabil, care să constituie un centru de interes în oraş, 
articulat  coerent în sistemul verde al Braşovului 
c) crearea unui spaţiu ce diferă de conceptul clasic de parc existent în România în acest 
moment. !!
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CONCURS PUBLIC ÎN DOUĂ FAZE DESCHIS ÎN UE/SEE/CH !
FAZA I: 116 PROIECTE PREDATE, 108 PROIECTE ADMISE ÎN JURIZARE 
FAZA A II-A: 8 PROIECTE FINALISTE PREDATE SI ADMISE ÎN JURIZARE !
LOC / DATĂ JURIZARE 
Faza I, Aula Universităţii „Transilvania”, Braşov, 1-3 aprilie 2011 
Faza a II-a, sediul Filialei Braşov-Covasna-Harghita, Braşov, 20 mai 2011 !
JURIUL CONCURSULUI:  

1. dir. gen. Alexandru Blemovici, reprezentant Schaeffler România SA    
2. arh. Răzvan Dracea   
3. arh. Kim Attila   
4. arh. Dorin Ştefan, cadru didactic UAUIMB, preşedintele juriului   
5. arh. Edmund Olsefszky   !

Consilier profesional şi tehnic: arh. Mihai Roşca 
Consultant peisagistică: Nicolas Triboi. !
PREMII 
8 onorarii de participare finalişti a câte 1000 euro 
Premiul I – 5000 euro 
Premiul II – 2500 euro 
Premiul III – 1000 euro !
FINALIŞTI !
PROIECTUL NR. 156 
AUTOR PROIECT: SC FILIP S CONCEPT SRL, Baia Mare, cu arh. Ionuţ Radu Filip  
COAUTOR: arh. Alexandra Pop Marian  !
PROIECTUL NR. 185 
AUTOR PROIECT: arh. Elena Stoian, Bucureşti 
COAUTORI: arh. Andrei Victor Guţu, peisagist Horhat Ana Maria 
COLABORATORI: arh. Silviu Aldea, arh. Sisak Tamas (Atelier MASS)  !
PROIECTUL NR. 189 
AUTORI PROIECT: stud. arh. Anca Crişan, stud. arh. Ágota Lőrincz, stud. arh. Anca 
Mihai, Cluj-Napoca !
PROIECTUL NR. 196 
AUTOR PROIECT: arh. Ştefan Zaharia, Portugalia 
COAUTORI: arh. Frederico Soares, arh. Rita Pacheco 
COLABORATORI: arh. Cornelia Zaharia, arh. Liliana Pimentel !
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PROIECTUL NR. 205 
AUTOR PROIECT: arh. Adrian Răzvan Soare, Bucureşti 
COAUTORI: arh. Eliza Yokina, arh. Elena Dragu, arh. Sebastian Lupea, arh. Raluca Vişinescu, 
peisagist Vera Dobrescu !
PROIECTUL NR. 224 
AUTOR PROIECT: arh. Marian Ovidiu Taloş, Braşov 
COAUTORI: arh. Miruna Paula Stroe, arh. Mirela Cârstea !
PROIECTUL NR. 247 
AUTOR PROIECT: arh. Raluca Zbarcea, Zăbala, jud. Covasna !
PROIECTUL NR. 256 
AUTOR PROIECT: arh. Ştefan Dragoş Dascălu, Fălticeni, jud. Suceava 
COAUTORI: arh. Teodora Bălan, arh. Vlad Cocheci, arh. Gabriel Colobăţiu, stud.arh. Ruxandra 
Grigoraş !
LAUREAŢI !
PREMIUL I ŞI ACORDAREA LUCRĂRII, PROIECTUL NR. 196 
Autor principal: arh. Ştefan Zaharia, Portugalia 
Coautori peisagistică: arh. Frederico Soares, arh. Rita Pacheco 
Colaboratori arhitectură: arh. Cornelia Zaharia, arh. Liliana Pimentel !
PREMIUL II, PROIECTUL NR. 205 
Autor principal: arh. Adrian Răzvan Soare 
Coautori: arh. Eliza Yokina, arh. Elena Dragu, arh. Sebastian Lupea, arh. Raluca Vişinescu, 
peisagist Vera Dobrescu, arh. Irina Plopeanu, arh. stagiar Iulia Dănilă !
PREMIUL III, PROIECTUL NR. 185 
Autori principal: arh. Elena Stoian, arh. Andrei Victor Guţu, peisagist Ana Maria Horhat 
Coautori: arh. Raluca Primejdie 
Colaboratori arhitectură: arh.-urb. Daniela Calciu, arh. Mirela Niţu, arh. Andrei Clonţea 
Colaboratori specialităţi: dr. ing. Dorin BeIu (iluminat), ing. Cristian Petcu (rezistenţă) !
EXPOZIŢIA PROIECTELOR PARTICIPANTE ÎN FAZA I 
Organizată în Aula Universităţii „Transilvania” Str. Iuliu Maniu nr. 41, Braşov, 4-9 aprilie 2011 !
EXPOZIŢIA PROIECTELOR FINALISTE ÎN CONCURS 
Organizată la sediul Filialei Teritoriale Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului Arhitecţilor din 
România din Braşov, Şirul Beethoven nr. 2, 23 mai-10 iunie 2011 !
GALERIA VIRTUALĂ A PROIECTELOR PARTICIPANTE 
http://www.arhiforum.ro/concursuri/reamenajarea-parcului-din-livada-postei-brasov-
proiectele-participante-faza-i 
http://www.arhiforum.ro/concursuri/concursul-de-idei-reamenajarea-parcului-din-livada-
postei-brasov-faza-ii 
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PUNEREA ÎN OPERĂ A SOLUŢIEI CÂŞTIGĂTOARE 
Proiect elaborat, nepus în execuţie din lipsa fondurilor. !!
4. CONCURS DESCHIS DE CONCEPT ȘI DESIGN Pavilionul României la Congresul 
UIA Tokio 2011 
Promotor şi organizator: Ordinul Arhitecţilor din România 
27 mai-16 iulie 2011 !
OBIECTIVELE CONCURSULUI 
Tema principală a Congresului UIA în Tokio este DESIGN 2050 – o temă de viziune, dacă nu şi 
de futurologie, ce-şi reclamă sursele de inspiraţie în cel de-al patrulea Congres Internaţional 
de Arhitectură Modernă CIAM din 1933, cunoscut ca punct de plecare al Cartei de la Atena, ca 
şi în Congresul UIA de la Chicago din 1993, care s-a finalizat cu Declaraţia de interdependenţă 
pentru un viitor durabil. Conceptului-cheie are trei subteme:  
1. Mediu – planeta noastră, arhitectura durabilă, dezastre naturale, apă, agricultură, mediul 
cosmic 
2. Schimb cultural – societatea avansată orientată către informaţie, probleme urbane, 
economie, transport, educaţie, moşteniri culturale 
3. Viaţă – probleme ale populaţiei, îmbătrânirea societăţii, boli infecţioase, viaţă artificială, 
biodiversitate. 
Comitetul de coordonare al Congresului UIA a decis, după cutremurul din 11 martie 2011, ca 
temei principale să i se adauge o temă secundară: “Arhitecţii acţionând, prin solidaritate, 
dincolo de dezastre, către dezvoltare durabilă”.  !
Notând generozitatea vizionară a tematicii Congresului de la Tokio, Concursul propune tema 
pavilionului României 2050: DECALOGUE FOR A RESPONSIVE AND RESPONSIBLE 
ARCHITECTURE (Decalogul unei arhitecturi receptive şi responsabile – 2050). Se cere prin 
temă concurenţilor să proiecteze şi amenajeze un pavilion de 30 mp, alocat României în 
cadrul Expoziţiei organizate la Congresul UIA. !
CONCURS PUBLIC DESCHIS ÎNTR-O SINGURĂ FAZĂ !
18 PROIECTE PREDATE ONLINE, 17 PROIECTE ADMISE ÎN JURIZARE !
LOC / DATĂ JURIZARE 
Sediul OAR, Casa Mincu, Str. Pictor Arthur Verona 19, Bucureşti, 15-16 iulie 2011 !
JURIUL CONCURSULUI: 

1. arh. Ana Maria Zahariade, preşedintele juriului    
2. arh. Rudolf Gräf   
3. arh. Dan Marin   
4. Ciprian Mihali, filosof   
5. Oana Tănase, critic de artă   !

Consilier profesional şi tehnic al concursului: arh. Monica Lotreanu !
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PREMII 
Premiul I – 14000 lei 
Premiul II – 7000 lei 
Premiul III nu s-a acordat 
3 menţiuni a câte 1750 lei !
LAUREAŢI 
PREMIUL I ŞI ACORDAREA LUCRĂRII, PROIECTUL NR. 30 
Autor principal: AS DESIGN 95 SRL, Bucureşti 
Coautori: arh. Bogdan Pop (curator), arh. Astrid Rottman, arh. Marius Urzică – LEED AP, arh. 
int. Lidia Stoica, stud. arh. Cassandra Pop !
PREMIUL II, PROIECTUL NR. 27 
Autor principal: arh. Sorin Vladimir Popescu, Bucureşti (curator) 
Coautor: arh. Anca Diana Popescu !
MENŢIUNE, PROIECTUL NR. 25 
Autori: arh. Daniel Şerban, Bucureşti (curator), arh. Elisabeta Mănescu !
MENŢIUNE, PROIECTUL NR. 28 
Autori: arh. Raluca Munteanu, Bucureşti (curator), urb. Gruia Bădescu, urb. Oana Druţă, arh. 
Celia Ghyka, arh. Adrian Mihăescu !
MENŢIUNE, PROIECTUL NR. 39 
Autor principal: arh. Ovidiu Marian Taloş, Braşov (curator) 
Coautor: arh. Miruna Paula Stroe 
Colaborator tehnic: Marius Braşoveanu !
GALERIA VIRTUALĂ A PROIECTELOR PARTICIPANTE 
http://oar.squarespace.com/castigatori/ !
PUNEREA ÎN OPERĂ A SOLUŢIEI CÂŞTIGĂTOARE 
Proiect elaborat şi realizat. !
5. CONCURS INTERNAŢIONAL DE SOLUŢII AMENAJAREA SPAŢIULUI SUPRATERAN 
PARCAJ UNIVERSITATE: PROIECT TEHNIC 
Promotor. Primăria Municipiului Bucureşti 
Organizator: Ordinul Arhitecţilor din România împreună cu Filiala Bucureşti a Ordinului 
Partener finanţator: Uniunea Arhitecţilor din România 
Sponsor unic: Wienerberger România 
24 august-3 noiembrie 2011 !
OBIECTIVELE CONCURSULUI 
Concursul este prilejuit de demararea în anul 2010 a şantierului pentru realizarea unui parcaj 
subteran în spaţiul Pieţei Universităţii. 
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Întrucât proiectul acestui parcaj a fost întocmit cu derogări de la prevederile Planului de 
Urbanism Zonal aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Filiala Teritorială 
Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România a solicitat autorităţilor:  
a) blocarea lucrărilor deoarece relaţiile cu spaţiul suprateran pe care le-au impus soluţiile 
tehnice ale subsolului erau nefireşti şi puteau afecta ansamblul urban al pieţei 
b) organizarea unui concurs internaţional de arhitectură care să confere soluţii contemporane 
de punere în valoare a pieţei şi transformării ei într-o arie pietonală de care Bucureştiul duce 
lipsă. 
Concursul internaţional are în vedere realizarea următoarelor obiective principale: 
a) integrarea echipamentelor şi elementelor tehnice ale parcajului subteran în spaţiul existent 
b) remodelarea Pieţei Universităţii ca spaţiu urban pietonal, din punctul de vedere al 
organizării geometrice, al amenajărilor la sol, mobilierului urban, iluminatului şi vegetaţiei 
c) adaptarea inteligentă a spaţiului şi imaginii Pieţei Universităţii la noile constrângeri de 
natură funcţională şi tehnică, evitând excesele sau stridenţele care să agreseze spiritul 
arhitecturii pieţei. !
CONCURS PUBLIC INTERNAŢIONAL ÎNTR-O FAZĂ, ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ŞI ENGLEZĂ !
52 PROIECTE PREDATE, 13 PROIECTE RESPINSE, 4 PROIECTE DESCALIFICATE, 35 
PROIECTE ADMISE ÎN JURIZARE !
LOC / DATĂ JURIZARE 
Galeria „Galateca” a Bibliotecii Centrale Universitare, 31 octombrie-3 noiembrie 2011 !
JURIUL CONCURSULUI: 

1. arh. Luigi Snozzi (Elveţia), preşedintele juriului 
2. dr. arh. Luis F. P. Conceição (Portugalia)   
3. arh. Angelo Rovenţa (Austria)   
4. dr. arh. Zeno Bogdănescu, reprezentant al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism   

„Ion Mincu” din Bucureşti 
5. dr. arh. Nicolae Lascu   
6. arh. Eugen Pănescu, reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România   
7. arh. Gheorghe Pătraşcu, arhitect şef al Municipiul Bucureşti   !

Consilier profesional şi tehnic al concursului: arh. Mihai Ene. !
PREMII 
Premiul I – 60.000 lei 
Premiul II – 45.000 lei 
Premiul III – 35.000 lei 
3 menţiuni a câte 20.000 lei fiecare !
LAUREAŢI 
PREMIUL I ŞI ACORDAREA LUCRĂRII, PROIECTUL NR. 73 
CONCURENT: Ambra Fabi (Italia) 
COAUTORI: Simona Dirvariu, Ambra Fabi, Carole Lenoble !!!
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PREMIUL II, PROIECTUL NR. 82 
CONCURENT: DRĂGAN ARCHITECTURE 
AUTOR: arh. Radu Drăgan 
COAUTORI: arh. Sandu Hangan, peisagist Denis Targowla, ing. iluminat Nathalie Cede, 
Martina Bordini (Light Cibles) !
PREMIUL III, PROIECTUL NR. 61 
CONCURENT: S.C. 4B Consultanta Arhitectura S.R.L. 
AUTOR: S.C. 4B Consultanta Arhitectura S.R.L. 
COAUTORI: ing. Eugen Ionescu, ing. Viorel Bulzan, ing. Doina Boariu, ing. Dragoş Marcu !
MENŢIUNE, PROIECTUL NR. 79 
CONCURENT: S.C. OUTLINE ARCHITECTURE OFFICE 
AUTORI: arh. Cristina Barna, arh. Sorin Diaconescu, arh. Traian Cîmpeanu !
MENŢIUNE, PROIECTUL NR. 87 
CONCURENT: S.C. ADN Birou de Arhitectură S.R.L. / S.C. Exhibit Architectura S.R.L. 
AUTORI: S.C. ADN Birou de Arhitectură S.R.L. (Andrei Şerbescu, Bogdan Brădăţeanu, Adrian 
Untaru, Irina Băncescu, Cristina Enuţă, Oana Cucoranu, Bogdan Tănase Marinescu) şi S.C. 
Exhibit Arhitectura S.R.L. (Johannes Bertleff, Dragoş Oprea, Magda Vieriu, Carolina Comşa, 
Cristina Matei) 
COAUTORI: ing. peisagist Alexandru Ciobotă, ing. peisagist Raluca Rusu !
MENŢIUNE, PROIECTUL NR. 78 
CONCURENT: S.C. REPUBLIC OF ARCHITECTS S.R.L. 
AUTOR: S.C. REPUBLIC OF ARCHITECTS S.R.L. 
COAUTORI: Arh. Alexandra Liţu, arh. Radu Ponta, arh. Emil Burbea, arh. Oana Coarfă, arh. 
stagiar Andrei Radu, arh. stagiar Raluca Trifa, stud. arh. Doru Boeriu, stud. arh. Petruţa Vieru. !
EXPOZIŢIA PROIECTELOR PARTICIPANTE ÎN CONCURS 
Sala Dalles, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, Bucureşti, 8-14 noiembrie 2011 !
GALERIA VIRTUALĂ A PROIECTELOR PARTICIPANTE 
http://oar.squarespace.com/galerie-proiecte-pu/ 
http://oar.squarespace.com/galerie-participanti/ !
PUNEREA ÎN OPERĂ A SOLUŢIEI CÂŞTIGĂTOARE 
Proiectul câştigător a fost contractat numai pentru faza SF şi transpus parţial în execuţie. !
6. CONCURS DE SOLUŢII PENTRU REABILITAREA ȘI AMENAJAREA CURŢII 
„JOHANNES HONTERUS” (CURTEA BISERICII NEGRE) BRAȘOV !
Promotor: Asociaţia „Salvaţi Centrul Istoric al Braşovului în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Braşov şi Biserica Evanghelică CA Braşov (Biserica Neagră) 
Organizator: Ordinul Arhitecţilor din România în parteneriat cu Filiala Teritorială Braşov-
Covasna-Harghita a Ordinului 
8 septembrie-19 noiembrie 2011 !!
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OBIECTIVELE CONCURSULUI 
Concursul urmăreşte selectarea celor mai bune proiecte pentru reabilitarea Curţii Johannes 
Honterus, aferentă Bisericii Negre, un spaţiu urban, aflat în centrul istoric al oraşului Braşov. 
Concursul de soluţii întruneşte condiţiile procedurale ale unei achiziţii publice a serviciilor de 
proiectare şi va fi urmat de negociere în vederea atribuirii contractului de proiectare cu 
câştigătorul concursului. !
Competiţia caută să promoveze idei noi în urbanism şi să remodeleze tipologiile tradiţionale 
de spaţii urbane, încurajând creativitatea, susţinând în acelaşi timp cercetarea arhitecturală şi 
implementarea de proiecte contemporane în sit istoric, dar cu sensibilitate şi respect faţă de 
elementele existente. O importanţă specială se acordă relaţionării spaţiale cu vecinătăţile şi 
modelării unui spaţiu cu caracter destructurat în contextul urban existent şi de extindere în 
împrejurimile neexploatate încă, ţinând cont de identitatea puternică şi dimensiunea istorică a 
zonei. Se doresc soluţii personalizate, compatibile cu spiritul istoric, cu spiritualitatea locului, 
cu funcţiunile contemporane, care pot fi uşor etapizate şi adaptate în funcţie de soluţia de 
finanţare. !
CONCURS PUBLIC ÎNTR-O FAZĂ DESCHIS ÎN UE/SEE/CH !
49 PROIECTE PREDATE, 44 PROIECTE ADMISE ÎN JURIZARE !
LOC / DATĂ JURIZARE 
Liceul „Johannes Honterus”, Braşov, 18-19 noiembrie 2011 !
JURIUL CONCURSULUI: 

1. arh. David Baxter (Marea Britanie)    
2. arh Bogdan Cristescu   
3. arh. Edmund Olsefszky, preşedintele juriului   
4. prim-preot Christian Plajer, reprezentant Biserica Evanghelică C.A., Braşov   
5. arh. Florian Stanciu, cadru didactic UAUIM Bucureşti   
6. istoric, Alexandru Stănescu    
7. arh. Şerban Sturdza, reprezentant OAR   !

Consilier profesional şi tehnic al concursului: arh. Peter Mrass !
Consultanţi de specialitate pentru patrimoniul construit: acad. dr. arh. Paul Niedermeier, arh. 
Ştefan Bâlici. !
PREMII 
Premiul I - 6000 euro 
Premiul II - 2500 euro 
Premiul III – nu se acordă !
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PREMIUL I ŞI ACORDAREA LUCRĂRII, PROIECTUL NR. 69 
CONCURENT: SC EXHIBIT Arhitectura SRL / Asociere cu SC ADN Birou de Arhitectură SRL 
COAUTORI: SC Exhibit Arhitectura SRL (Johannes Bertleff, Dragoş Oprea, Magda Vieriu, 
Carolina Comşa, Cristina Matei, Octavian Hrebenciuc) şi  
SC ADN Birou de Arhitectură SRL (Andrei Şerbescu, Bogdan Brădăţeanu, Adrian Untaru, 
Irina Băncescu, Cristina Enuţă, Oana Cucoranu, Bogdan Tănase Marinescu) 
EXPERT/SPECIALIST RESTAURARE: arh. Liviu-Alexandru Gligor !
PREMIUL II, PROIECTUL NR. 87 
CONCURENT: S.C. STUDIO BASAR S.R.L. 
AUTOR: arh. Alexandru AXINTE 
COAUTORI: arh. Cristian BORCAN, arh. Ioana TUDORA, arh. Alexandru Bogdan GYEMANT-
SELIN, ing. peisagist Diana Lavinia CULESCU, ing. peisagist Mihail Petre CULESCU, ing. 
peisagist Ioana Cristina STREZA, ing. peisagist Christian VOINESCU, student arh. Radu 
LESEVSCHI 
EXPERT/SPECIALIST RESTAURARE: arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU, ing. Mircea Crişan !
EXPOZIŢIA PROIECTELOR PARTICIPANTE la concurs 
Organizată în Foaierul Teatrului Dramatic „Sică Alexandrescu” din Braşov, Piaţa Teatrului nr. 1, 
în perioada 23 noiembrie-3 decembrie 2011. !
GALERIA VIRTUALĂ A PROIECTELOR PARTICIPANTE 
http://oar.squarespace.com/concurs-johannes-honterus/ !
PUNEREA ÎN OPERĂ A SOLUŢIEI CÂŞTIGĂTOARE 
Proiectul este elaborat, dar nu e pus în execuţie din lipsa fondurilor. !
7. CONCURS DE SOLUŢII PENTRU REORGANIZAREA ŞI AMENAJAREA SPAŢIULUI 
PUBLIC CENTRAL DIN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 
Promotor: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea 
Organizator: Ordinul Arhitecţilor din România în parteneriat cu Filiala Teritorială Sibiu-
Vâlcea a Ordinului 
15 februarie-23 iunie 2012 !
OBIECTIVELE CONCURSULUI 
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea are iniţiativa unei investiţii de modernizare şi 
reorganizare a unui tronson al spaţiului public din centrul oraşului pentru finanţarea căreia să 
fie accesate fonduri structurale europene. Se doreşte ca lucrările de execuţie a amenajării 
spaţiului public să demareze în anul 2012. Prima fază are ca teritoriu de referinţă un areal 
cuprins în perimetrul zonei centrale şi are ca obiectiv schiţarea conceptului general pentru 
acest spaţiul public central şi prezentarea conceptului pentru zona ce urmează a fi detaliată. 
În faza a doua a concursului, soluţiile selectate vor fi detaliate pentru teritoriul restrâns 
cuprins în Zona A – Scuarul Mircea cel Bătrân. Soluţiile se vor completa prin prezentarea 
propunerilor tehnice, detalierea amenajărilor în spaţiul public, eventualele propuneri de 
reconversie funcţională pentru clădirile existente, estimarea costurilor investiţiei, etapizarea 
intervenţiilor. !
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FAZA I: 19 PROIECTE PREDATE, 2 PROIECTE RESPINSE, 17 PROIECTE ADMISE ÎN JURIZARE 
FAZA A II-A: 8 PROIECTE FINALISTE PREDATE ŞI ADMISE ÎN JURIZARE !
LOC/DATĂ JURIZARE 
Muzeul Judeţean de Istorie din Râmnicu Vâlcea, 11-13 mai 2012 - faza I, 22-23 iunie 2012- faza 
a II-a !
JURIUL CONCURSULUI: 

1. arh. Michael Buck 
2. arh. Ştefan Ghenciulescu, reprezentantul OAR, preşedintele juriului 
3. arh. Tiberiu Florescu, reprezentantul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion 

Mincu” Bucureşti (doar în faza I) 
4. arh. Peterffy Miklos 
5. arh. Cristinel Vlad, arhitect-şef al Municipiului Râmnicu Vâlcea 
6. arh. Doina Negoiţă (doar în faza a II-a) !

Consultantul profesional şi tehnic al concursului: arh. Alexandrina Retegan 
Consultant de specialitate pentru reţele edilitare: ing. Angela Sandu. !
PREMII 
Faza I – 8 onorarii finalişti a câte 1000 euro 
Premiul I – 4500 euro 
Premiul II – 2500 euro 
Premiul III –1000 euro 
Menţiune specială – 500 euro 
FINALIŞTI !
PROIECTUL NR. 51 
CONCURENT:  Soare & Yokina Arhitecţi Asociaţi SRL şi RPR Birou de Studii 
Contemporane, Quattro Design SRL 
AUTOR: arh. Adrian Soare 
COAUTORI: arh. Elena Dragu, arh. urb. Serban Popescu Criveanu, arh. urb. Irina Criveanu, arh. 
Ioana Tudora, ing. peisagist Diana Culescu, ing. peisagist Mihai Culescu 
COLABORATORI ARHITECTURA: arh. Irina Bogdan, arh. Irina Plopeanu, stud. arh. Matei 
Bacanu, stud. arh. Tudor Gherman 
COLABORATORI SPECIALITATI: arh. urb. Ramona Ungureanu, stud. urb. Ovidiu Dina, ing. 
peisagist Christian Voinescu !
PROIECTUL NR. 55 
CONCURENT: S.C. TEHNO PROIECT SRL 
AUTOR PRINCIPAL: arh. Cristian Stănoiu 
COAUTORI: arh. Alexandra Afrăsinei, urb. Antonio Cappuccitti !!!
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PROIECTUL NR. 57 
CONCURENT: S.C. REPUBLIC OF ARCHITECTS S.R.L. 
COAUTORI: urbanist Andreea Udrea; sociolog Mihai Andrei Tudor 
COLABORATORI ARHITECTURA: arh. Alexandru Hoffman, stud. arh. Doru Boeriu, arh. 
peisagist Monica Mârza 
COLABORATORI SPECIALITATI: Drumuri_ ing. Ion Haschi / Devize_ ing. Mircea Axente 
/ Structuri_ s.c. Sicon21 SRL / Instalaţii_ S.C. Maestro Proiect SRL !
PROIECTUL NR. 61 
CONCURENT: DSBA – Dorin Ştefan 
COLABORATORI ARHITECTURA: echipa DSBA: Adrian Arendt (director design), 
Cătălina Vărzaru, Ana-Maria Banciu, Dragoş Milotin, Bogdan Chipara, Claudiu Ionescu, 
Corina Fodor, Rareş Pătru, Teodora Dragu 
COLABORATORI SPECIALITATI: ing. Ştefan Căciulescu /trafic: ing. Eugen Ionescu / 
iluminat: arh. Adrian Bălăşoiu !
PROIECTUL NR. 62 
CONCURENT: PerForma arhitecţi şi ingineri SRL 
AUTOR PRINCIPAL: arh. Daniel Pană 
COAUTORI: arh. Anca Sandu 
COLABORATORI ARHITECTURA: arh. Hildegard Brandl, arh. Mihai Brad, arh. Crăita 
Frunza, stud. arh. Olivia Anghel !
PROIECTUL NR. 64 
CONCURENT: arh. Alexandru Suciu 
AUTOR PRINCIPAL: arh. Alexandru Suciu 
COAUTORI: Studioul Wolf House Productions: urb. Iulian Canov, arh. Florin Cobuz, arh. 
Tamina Lolev, arh. Vlad Stoica, urb. Cristina Zlota !
PROIECTUL NR. 65 
CONCURENT: SORIN DRAGOS POPESCU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 
AUTORI PRINCIPALI: arh. DRAGOS POPESCU, arh. SERBAN MARINESCU, arh. 
BOGDAN VITEC, arh. ALEXANDRU POP 
COLABORATORI ARHITECTURA: stud. arh. NICULAE THEODORU ADRIAN, stud. arh. 
GHERMAN CATALIN VICTOR 
COLABORATORI SPECIALITATI: ing. devizist construcţii civile FLORENTINA CARLAN !
PROIECTUL NR. 66 
CONCURENT: S.C. STUDIO BASAR S.R.L. 
AUTORI PRINCIPALI: AXINTE ALEXANDRU, BORCAN CRISTIAN, RADU LESEVSCHI 
(STUDIO BASAR), IRINA MELITA, STEFAN SIMION (POSTER) 
COLABORATORI ARHITECTURA: NICOLAE PETRENCU 
COLABORATORI SPECIALITATI: peisagist DIANA CULESCU 
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LAUREAŢI !
PREMIUL I ŞI ACORDAREA LUCRĂRII, PROIECTUL NR. 65 
CONCURENT: SORIN DRAGOS POPESCU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 
AUTORI PRINCIPALI: arh. DRAGOS POPESCU, arh. SERBAN MARINESCU, arh. BOGDAN 
VITEC, arh. ALEXANDRU POP 
COLABORATORI ARHITECTURA: stud. arh. NICULAE THEODORU ADRIAN, stud. arh. 
GHERMAN CATALIN VICTOR 
COLABORATORI SPECIALITATI: ing. devizist construcţii civile FLORENTINA CARLAN !
PREMIUL II, PROIECTUL NR. 64 
CONCURENT: arh. Alexandru Suciu 
AUTOR PRINCIPAL: arh. Alexandru Suciu 
COAUTORI: Studioul Wolf House Productions: urb. Iulian Canov, arh. Florin Cobuz, arh. 
Tamina Lolev, arh. Vlad Stoica, urb. Cristina Zlota !
PREMIUL III, PROIECTUL NR. 51 
CONCURENT: Soare & Yokina Arhitecţi Asociaţi SRL şi RPR Birou de Studii Contemporane, 
Quattro Design SRL 
AUTOR: arh. Adrian Soare 
COAUTORI: arh. Elena Dragu, arh. urb. Serban Popescu Criveanu, arh. urb. Irina Criveanu, arh. 
Ioana Tudora, ing. peisagist Diana Culescu, ing. peisagist Mihai Culescu 
COLABORATORI ARHITECTURA: arh. Irina Bogdan, arh. Irina Plopeanu, stud. arh. Matei 
Bacanu, stud. arh. Tudor Gherman 
COLABORATORI SPECIALITATI: arh. urb. Ramona Ungureanu, stud. urb. Ovidiu Dina, ing. 
peisagist Christian Voinescu !
MENŢIUNE SPECIALĂ, PROIECTUL NR. 66 
CONCURENT: S.C. STUDIO BASAR S.R.L. 
AUTORI PRINCIPALI: AXINTE ALEXANDRU, BORCAN CRISTIAN, RADU LESEVSCHI 
(STUDIO BASAR), IRINA MELITA, STEFAN SIMION (POSTER) 
COLABORATORI ARHITECTURA: NICOLAE PETRENCU 
COLABORATORI SPECIALITATI: peisagist DIANA CULESCU !
EXPOZIŢIA FINALĂ A PROIECTELOR PARTICIPANTE 
Organizată în sala de expoziţii a Muzeul Judeţean de Istorie din Râmnicu Vâlcea, Calea lui 
Traian nr. 143, 26 iunie-15 iulie 2012. !
GALERIA VIRTUALĂ A PROIECTELOR PARTICIPANTE 
http://oar.squarespace.com/concurs-ramnicuvalcea/ !
PUNEREA ÎN OPERĂ A SOLUŢIEI CÂŞTIGĂTOARE 
Proiect elaborat, nepus încă în execuţie. 
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8. CONCURSUL DE PROIECTE DE ARHITECTURĂ DE LOCUINŢE FEREASTRA 
VERDE REHAU 
Promotor: REHAU România 
Organizator: SC Advertigo SRL cu colaborarea Ordinului Arhitecţilor din România 
11 iulie-7 decembrie 2012 !
OBIECTIVELE CONCURSULUI 
Concursul are ca scop selecţia şi premierea celor mai bune proiecte de arhitectură de 
locuinţe eficiente energetic (cu un consum mediu anual de max. 65Kw/MP), care au fost 
construite în România în perioada 2008-2011, la realizarea cărora s-au folosit tâmplării 
exterioare din profile PVC marca REHAU. !
CONCURS PUBLIC DESCHIS ÎNTR-O FAZĂ !
5 PROIECTE PREDATE, 3 PROIECTE ADMISE ÎN JURIZARE !
LOC / DATĂ JURIZARE 
Sediul OAR, Casa Mincu, Str. Pictor Arthur Verona 19, Bucureşti, 6 decembrie 2012 

!
JURIUL CONCURSULUI: 

1. ing. Adin Tabacu, Director vânzări Rehau Romania    
2. arh. Alexandru Bălan, reprezentantul Ordinului Arhitecţilor din România   
3. arh. Doina Butică   
4. arh. Mihai Opreanu, reprezentantul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism ”Ion   

Mincu”, Bucureşti 
5. arh. Adrian Soare   !

PREMII 
Premiul unic de 10 000 lei brut nu s-a acordat. 
Juriul a propus promotorului acordarea următoarelor recompense din fondul de premiere: 
pentru proiectele admise în jurizare o primă de participare de 3000 lei, iar pentru proiectele 
descalificate o primă de participare de 500 lei. !
EXPOZIŢIA PROIECTELOR PARTICIPANTE ÎN CONCURS 
Nu s-a organizat. !
GALERIA VIRTUALĂ A PROIECTELOR PARTICIPANTE 
http://www.fereastraverderehau.ro/rezultatul-concursului.html 
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9. CONCURSUL DE SOLUŢII AMENAJAREA ȘI CONSOLIDAREA SEDIULUI FILIALEI 
BUCUREȘTI (proiect tehnic) 
Promotor: Filiala Teritorială Bucureşti a OAR 
Organizator: Filiala Teritorială Bucureşti a OAR în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din 
România 
7 ianuarie – 31 martie 2014 !
OBIECTIVELE CONCURSULUI 
Întrucât sediul Filialei Teritoriale Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România din Str. 
Academiei 18-20, sector 1, Bucureşti, nu mai poate asigura o funcţionare optimă pentru 
arhitecţii Filialei (circa 3500 de membri în decembrie 2013), şi nici pentru relaţia sa cu 
publicul, Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei a decis în reuniunea din 16 aprilie 2013 
achiziţionarea unui imobil aflat în Str. Sf. Constantin nr. 32, sectorul 1, Bucureşti, care prin 
lucrări de reamenajare şi consolidare să asigure atât spaţii adecvate serviciilor Filialei, cât şi 
reprezentativitate Organizaţiei în raport cu instituţiile statului şi cu publicul capitalei. Noul 
sediu trebuie să asigure spaţii nu numai pentru activităţile curente, de natură administrativă, 
ci, în primul rând, pentru desfăşurarea de activităţi profesionale şi culturale cum ar fi: 
expoziţii-concurs de arhitectură, cursuri de pregătire profesională continuă, studii pe teme de 
specialitate, simpozioane, dezbateri şi prezentări pe teme culturale sau profesionale ş.a. !
Corelat cu propunerea de refuncţionalizare a imobilului, se solicită ca o condiţie esenţială şi 
soluţia tehnică de consolidare a clădirii existente. Aceasta va constitui o piesă foarte 
importantă a proiectului de concurs, soluţia de consolidare propusă de concurenţi oferind 
libertatea de exprimare a unei concepţii contemporane de amenajare a spaţiilor filialei. 
Beneficiarul aşteaptă din partea concurenţilor un model funcţional de organizare a spaţiilor 
sediului în spiritul diversificării dialogului arhitecţilor în interiorul profesiei precum şi a 
deschiderii unor căi active de comunicare în afara Filialei, în special cu societatea civilă. !
CONCURS PUBLIC DESCHIS ÎNTR-O FAZĂ  !
47 PROIECTE PREDATE, 6 PROIECTE DESCALIFICATE, 41 PROIECTE ADMISE ÎN JURIZARE !
LOC / DATĂ JURIZARE 
Sala de expoziţii a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, 28-30 
martie 2014 !
JURIUL CONCURSULUI: 

1. prof. dr. arh. Zeno Bogdănescu, rectorul UAUIM, preşedintele juriului    
2. ing. Dorin Lazăr   
3. conf. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat   
4. conf. dr. arh. Dan Marin   
5. prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, preşedinte FTB-OAR   
6. arh. Şerban Sturdza, vicepreşedinte OAR   
7. arh. Liviu Zăgan   !

Consultantul profesional şi tehnic al concursului: arh. Alexandru Panaitescu. 

!85

A
N

E
X

A
 

3



PREMII 
Premiul I – 4000 euro 
Premiul II – 2500 euro 
Premiul III – 1500 euro 
2 menţiuni a câte 500 euro !
LAUREAŢI 
PREMIUL I ŞI ATRIBUIREA LUCRĂRII, PROIECTUL NR. 74 
CONCURENT: SC STARH ARHITECTURĂ, CONSTRUCŢII, DESIGN SRL 
AUTOR PRINCIPAL: arh. Maria Iulia Stanciu 
COAUTORI: stud. arh. Cosmin Gălăţianu, stud. arh. Cosmin Valentin Georgescu, stud. arh. 
Horia Constantin Munteanu 
COLABORATOR structură: ing. Adrian Stănescu (SC MIROGROUP SRL) 
Colaborator arhitectură: stud. arh. Miruna Elisabeta Guşoaia 
COLABORATOR SPECIALITĂŢI: ing. Bogdan Ioniţă (SC VDB DYNASTY SRL) !
PREMIUL II, PROIECTUL NR. 77 
CONCURENT: SC A STIL SRL 
AUTOR PRINCIPAL: Arh. Mina SAVA 
COAUTOR: Arh. Silviu MUSTEAŢĂ 
COLABORATOR STRUCTURĂ: ing. Gabriel TANASE 
Colaborator arhitectură: Arh. Veronica SAVA 
Colaborator specialităţi: sculptor Petru Alexandru GALAI – restaurare faţade !
PREMIUL III, PROIECTUL NR. 62 
CONCURENT: SC ATELIERFORM SRL 
AUTOR principal: Arh. Anca Diana Popescu 
COAUTOR: Arh. Sorin Vladimir Popescu 
COLABORATOR structură: Ing. Mihai Viulet !
MENŢIUNEA I, PROIECTUL NR. 94 
CONCURENT: SC ENCLAVA DE ARHITECTURĂ SRL 
AUTOR PRINCIPAL: Arh. Iulian Ungureanu 
COAUTORI: arh. Radu URSOIU, arh. Gabriela ALEXE, stud. arh. Marius NEAGOIE, stud. arh. 
Răzvan POPA 
COLABORATOR STRUCTURĂ: ing. Aurel ROȘU 
COLABORATORI SPECIALITĂŢI: ing. Cristian TOMESCU, ing. Bogdan Marinescu (instalaţii) !
MENŢIUNEA II, PROIECTUL NR. 53 
CONCURENT: SC RE-ACT NOW ARCHITECTURE SRL 
AUTOR PRINCIPAL: ARH. GEORGE MARIO KUIBUS 
COAUTORI: ROXANA DUMITRIU, MADALINA GHIBUSI, VIOREL-DĂNUŢ ZOICAŞ 
COLABORATOR structură: RAREŞ BENTU 
COLABORATOR SPECIALITĂŢI: MIHAI DUŢĂ 
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EXPOZIŢIA PROIECTELOR PARTICIPANTE ÎN CONCURS 
Organizată în sala de expoziţii a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din 
Bucureşti, Str. Academiei nr. 18-20, 31 martie-23 aprilie 2014. !
GALERIA VIRTUALĂ A PROIECTELOR PARTICIPANTE 
http://oar.squarespace.com/galerie-castigatori-bucuresti/ 
http://oar.squarespace.com/galerie-participanti-bucuresti/ !
PUNEREA ÎN OPERĂ A SOLUŢIEI CÂŞTIGĂTOARE 
Proiectul câştigător a fost contractat. !
10. CONCURS DESCHIS PENTRU DESIGN-UL ȘI AMENAJAREA Standului României 
la Congresul UIA Durban 2014 
Promotor şi organizator: Ordinul Arhitecţilor din România 
27 februarie-14 aprilie 2014 !
OBIECTIVELE CONCURSULUI 
Tema principală a Congresului UIA Durban 2014 este ARCHITECTURE OTHERWHERE – o 
temă care impune viziunea alterităţii… dar nu numai în spaţiu, strict lingvistic – ALTUNDEVA, 
ALTCÂNDVA, ALMINTERI fiind ipostaze posibile în dezvoltarea tematicii. Tema Congresului 
din Durban 2014, ARCHITECTURE OTHERWHERE va fi explorată în câteva atent selectate 
subteme şi idei tematice care recunosc rolul arhitecturii ca gândire de avangardă: ADAPTARE 
PROACTIVĂ, ECOLOGIE şi VALORI. !
Tema standului României la Durban este: ARCHITECTURE TELLER (POVESTITORUL DE 
ARHITECTURĂ). Arhitecţii din România comunică o experienţă sau experienţele profesionale 
desfăşurate acasă sau altundeva, dovedesc capacitatea de adaptare, de a îmbrăţişa alte 
valori, de a conlucra altfel decât de obicei cu un client sau cu un altfel de client, de a 
răspunde provocărilor şi problemelor unui altfel de mediu pentru a-şi practica profesia. 
Povestea profesională trebui să constituie o lecţie, să transmită un tâlc, să inspire şi să 
convingă audienţa de la Durban că arhitecţii români contribuie la manifestarea rolului 
arhitecturii contemporane ca mod de a gândi, demers şi practici de avangardă în societatea 
contemporană. !
Concurenţii trebuie să predea un concept de design şi amenajare a unui stand de 15 mp, 
alocat României la Expoziţia Congresului UIA. !
CONCURS PUBLIC DESCHIS ÎNTR-O SINGURĂ FAZĂ !
13 PROIECTE PREDATE ONLINE ŞI ADMISE ÎN JURIZARE !
LOC / DATĂ JURIZARE 
Sediul OAR, Casa Mincu, Str. Pictor Arthur Verona 19, Bucureşti, 11 aprilie 2014 !
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JURIUL CONCURSULUI: 
1. Magda Cârneci, critic de artă, scriitor    
2. arh. Cazmer Kovacs   
3. Adrian Majuru, antropolog   
4. arh. Dan Marin   
5. arh. Ana Maria Zahariade, preşedintele juriului   !

Consilier profesional şi tehnic al concursului: arh. Monica Lotreanu !
PREMII 
Premiul I – 15000 lei 
Premiul II – 7500 lei 
Premiul III – 3750 lei !
LAUREAŢI 
PREMIUL I ŞI ACORDAREA LUCRĂRII, PROIECTUL NR. 101 „Urban Food Stories” 
CONCURENT: Norma 
CURATOR STAND: Arh. Alexandru Fleşeriu 
COAUTORI: Arh. Péter Eszter 
COLABORATORI: Arh. Iulia Hurducaş !
PREMIUL II, PROIECTUL NR. 107„selfie” 
CONCURENT: SC International Service C&F SRL 
CURATOR STAND: Arh. Ioana Corbu 
COAUTORI: Arh. Vladimir Nicula, Stud. arh. Amalia Enache, Stud. arh. Alexandra Creţu, Stud. 
arh. Elena Neagu 
COLABORATORI film prezentare: Alex Gâlmeanu (animaţie), Maria Balabas (muzică), Robert 
Boscu (montaj audio-video) !
PREMIUL III, PROIECTUL NR. 109 „INSTANCE OF QUAKE” 
CONCURENT: Zdrenghea Andrei BIA 
CURATOR STAND: Arh. Andrei Zdrenghea 
COAUTORI: Arh. Andreea Dărac, Arh. Luisa Drăjan !
GALERIA VIRTUALĂ A PROIECTELOR PARTICIPANTE 
http://oar.squarespace.com/galerie-castigatori-durban/durban-galerie/ 
http://oar.squarespace.com/galerie-participanti-durban/durban-participanti/?
SSScrollPosition=58 !
PUNEREA ÎN OPERĂ A SOLUŢIEI CÂŞTIGĂTOARE 
Proiect elaborat şi în curs de realizare la CN OAR Bucureşti şi Congresul UIA Durban. !
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PARTICIPAREA 
REPREZENTANŢILOR 
OAR LA ŞEDINŢELE 
GRUPURILOR DE LUCRU 
ALE ORGANIZAŢIILOR 
INTERNAŢIONALE 

!89

A
N

E
X

A
 

4



PARTICIPAREA 
REPREZENTANŢILOR OAR LA 
ŞEDINŢELE GRUPURILOR DE 
LUCRU ALE ORGANIZAŢIILOR 
INTERNAŢIONALE !!!!

Septembrie-decembrie 2010: 
!
• 20 septembrie, Londra: Şedinţă a GL ACE Aria Serviciilor – Arh. Butică Doina    
• 24 septembrie, Bruxelles: Şedinţă ACE de Coordonare Generală – arh. Ţigănaş Şerban    
• 1-2 octombrie, Bruxelles: Şedinţă a Comitetului Executiv ACE - Arh. Ţigănaş Şerban    
• 8 octombrie, Wiesbaden: Workshop al GL ACE Educaţie, Exercitarea Profesiei şi    

Acreditare/Validare – Arh. Popescu Emil Barbu  
• 8-9 octombrie, Berlin: Şedinţă a GL ACE Achiziţia de Servicii de Arhitectură şi    

Concursuri – Arh. Lotreanu Monica  
• 12 octombrie, Londra: Şedinţă a GL ACE ENACA - Arh. Tofan Bogdan     
• 12 octombrie, Paris: Şedinţă a Comisiei UIA de Exercitare a Profesiei: Arh. Gaivoronschi    

Vlad   
• 16 octombrie 2010, Tulcea: Reuniune a Forumului Arhitecţilor din Regiunea Mării    

Negre; participanţi: 20 străini, 15 români 
• 21 octombrie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Sănătate şi Securitate - Arh. Bortnowski    

Ştefan  
• 25-26 octombrie, Sofia: Workshop al GL ACE Mediu şi Arhitectură Durabilă, Probleme    

Urbane şi Cercetare – arh. Silvia Demeter-Lowe şi Arh. Pănescu Eugen  
• 28-29 octombrie, Dresda: Şedinţă a Comisiei UIA Sporturi şi Timp Liber – Arh. Bălan    

Adelin  
• 18-19 noiembrie, Bruxelles: Şedinţă a Forumului European pentru Politici de Arhitectură    

– Arh. Kovacs Angela   
• 29 noiembrie, Bruxelles: Vernisaj Expoziţie ACE de Arhitectură Durabilă - Arh.    

Gaivoronschi Vlad  
• 2 decembrie, Bruxelles: Şedinţă a Comitetului Executiv ACE - Arh. Ţigănaş Şerban     
• 3-4 decembrie, Bruxelles: Adunare Generală ACE - Arh. Beldiman Alexandru, Arh.    

Ţigănaş Şerban, Arh. Sturdza Şerban, Arh. Gräf Rudolf, Arh. Soare Adrian, Arh. 
Bertleff Johannes, Arh. Bortnowski Ştefan, Arh. Gaivoronschi Vlad, Arh. Carapanu 
George   !!!
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2011 
!
• 9 februarie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Probleme Urbane – Arh. Pănescu Eugen     
• 17 februarie, Bruxelles: Workshop al GL ACE Educaţie şi Acreditare/Validare – Arh.    

Popescu Emil Barbu şi Arh. Bogdănescu Zeno  
• 25 februarie, Salonic: Şedinţă a GL ACE ENACA - Arh. Tofan Bogdan     
• 25 martie, Paris: Workshop al GL ACE Educaţie şi Acreditare/Validare – Arh. Popescu    

Emil Barbu şi Arh. Bogdănescu Zeno  
• 1-2 aprilie, Dublin: Adunare Generală ACE - Arh. Beldiman Alexandru şi Arh. Ţigănaş    

Şerban  
• 11 aprilie, Berlin: Şedinţă a GL ACE Aria Serviciilor – Arh. Butică Doina     
• 30 aprilie-1 mai, Varna: Reuniune a Forumului Arhitecţilor din Regiunea Mării Negre –    

Arh. Sturdza Şerban şi urb. Bădescu Gruia  
• 4-7 mai, Budapesta: Şedinţă a Forumului European pentru Politici de Arhitectură – Arh.    

Kovacs Angela  
• 9 mai, La Valletta: Şedinţă a GL ACE ENACA - Arh. Tofan Bogdan     
• 11-12 iunie, Berlin:  Şedinţă a GL ACE Achiziţia de Servicii de Arhitectură şi Concursuri –    

Arh. Lotreanu Monica  
• 16-18 iunie, Istambul: Conferinţă de Arhitectură Balcanică, Reuniune a Forumului    

Arhitecţilor din Regiunea Mării Negre şi Şedinţă a Preşedinţilor Regiunii II UIA - Arh. 
Sturdza Şerban, Arh. Ţigănaş Şerban, Arh. Goagea Constantin şi urb. Bădescu Gruia   

• 17 iunie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Aria Serviciilor – Arh. Butică Doina      
• 18 septembrie, Gdansk: Şedinţă a GL ACE Probleme Urbane – Arh. Pănescu Eugen     
• 19 septembrie, Gdansk: Şedinţă a GL ACE ENACA - Arh. Tofan Bogdan     
• 18-20 septembrie, Gdansk: Şedinţă a Forumului European pentru Politici de    

Arhitectură – Arh. Kovacs Angela  
• 25-29 septembrie, Tokyo: Congres UIA, Expoziţie OAR  şi Şedinţă a Comisiei UIA de    

Exercitare a Profesiei – Arh. Ţigănaş Şerban,  Arh. Gräf Rudolf, Arh. Soare Adrian, Arh. 
Bertleff Johannes, Arh. Gaivoronschi Vlad, Arh. Urzică Marius, Arh. Pop Bogdan, Arh. 
Pop Cassandra, Arh. Rottman Astrid, Arh. Alexe Ioana, stud. Ghiran Codruţa, stud. 
Drăgan  Rareş  

• 12-13 noiembrie, Burgas: Reuniune a Forumului Arhitecţilor din Regiunea Mării Negre -    
Arh. Ţigănaş Şerban  

• 25-26 noiembrie, Bruxelles: Adunare Generală ACE - Arh. Zăgan Liviu      
• 5-6 decembrie, Lisabona:  Şedinţă a GL ACE Aria Serviciilor – Arh. Butică Doina     
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2012 
!
• 20 ianuarie, Dublin:  Şedinţă a GL ACE ENACA - Arh. Tofan Bogdan     
• 17 februarie, Innsbruck: Şedinţă a GL ACE Achiziţia de Servicii de Arhitectură şi    

Concursuri – Arh. Lotreanu Monica şi Arh. Alexe Ioana   
• 17-18 februarie, Ustron: Cea de-a 8-a reuniune a ordinelor arhitecţilor din Europa    

Centrală şi de Est - Arh. Ţigănaş Şerban şi Arh. Gaivoronschi Vlad   
• 15-16 martie, Tanger: Şedinţă a Comisiei UIA de Exercitare a Profesiei: Arh.    

Gaivoronschi Vlad   
• 23 martie, Copenhaga: Şedinţă a Forumului European pentru Politici de Arhitectură –    

Arh. Kovacs Angela  
• 30 martie, Paris: Şedinţă a GL ACE Aria Serviciilor – Arh. Butică Doina     
• 17-18 aprilie, Londra: Şedinţă a Comisiei UIA Sporturi şi Timp Liber – Arh. Bălan Adelin    
• 27 aprilie, Amsterdam: Adunare Generală ACE - Arh. Ţigănaş Şerban şi Arh. Zăgan    

Liviu  
• 4 mai, Roma: Şedinţă a GL ACE ENACA - Arh. Tofan Bogdan     
• 11-12 mai, Sofia: Workshop al GL ACE Mediu şi Arhitectură Durabilă şi Probleme Urbane    

– Arh. Pănescu Eugen   
• 11 iunie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Practică Profesională + 2 -  Arh. Bortnowski    

Ştefan   
• 19 iunie, Roma: Şedinţă a GL ACE Formare Profesională Continuă -  Arh. Bortnowski    

Ştefan  
• 29 iunie, Berlin: Şedinţă a GL ACE Achiziţia de Servicii de Arhitectură şi Concursuri –    

Arh. Lotreanu Monica 
• 29-30 iunie, Skopje: Şedinţă a Preşedinţilor Regiunii II UIA - Arh. Ţigănaş Şerban,    
• 9 iulie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Probleme Urbane – Arh. Pănescu Eugen     
• 17 septembrie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Practică Profesională + 2 -  Arh.    

Bortnowski Ştefan  
• 20-21 septembrie, Bruxelles: Şedinţă ACE de Coordonare Generală – Arh. Ţigănaş    

Şerban  
• 28 septembrie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Aria Serviciilor – Arh. Butică Doina     
• 28 septembrie, Lisabona: Şedinţă a GL ACE ENACA - Arh. Tofan Bogdan     
• 3-9 noiembrie, Dakar: Conferinţa Africités - Arh. Ţigănaş Şerban     
• 10-11 noiembrie, Bucureşti: Conferinţă pe tema calităţii în arhitectură şi  Şedinţă a    

Preşedinţilor Regiunii II UIA – 15 străini, 10 români 
• 22-24 noiembrie, Nicosia: Şedinţă a Forumului European pentru Politici de Arhitectură    

– Arh. Kovacs Angela  
• 30 noiembrie – 1 decembrie, Bruxelles: Adunare Generală ACE - Arh. Ţigănaş Şerban şi    

Arh. Gaivoronschi Vlad   

!92

A
N

E
X

A
 

4



2013 
!
• 12 ianuarie, Berlin: Şedinţă a GL ACE Achiziţia de Servicii de Arhitectură şi Concursuri –    

Arh. Lotreanu Monica  
• 17 ianuarie, Bruxelles:  Şedinţă a GL ACE Mediu şi Arhitectură Durabilă - Arh. Demeter-   

Lowe Silvia  
• 25-26 ianuarie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Aria Serviciilor – Arh. Butică Doina     
• 1 martie, Helsinki: Şedinţă a GL ACE ENACA - Arh. Tofan Bogdan     
• 8 martie, Bruxelles: Şedinţă a Sub-grupului de Experţi în Diplome de Arhitectură pe    

lângă GL al Coordonatorilor în Calificări Profesionale al Comisiei Europene – Arh. 
Bogdănescu Zeno  

• 14-15 martie, Bruxelles: Şedinţă ACE de Coordonare Generală – Arh. Pănescu Eugen     
• 14-15 martie, Durban: Şedinţă a Comisiei UIA de Exercitare a Profesiei: Arh.    

Gaivoronschi Vlad  
• 16 martie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Probleme Urbane – Arh. Pănescu Eugen     
• 16 aprilie: Şedinţă a Directorilor Generali Responsabili cu Dezvoltarea Urbană şi    

Coeziunea Teritorială din cadrul DG REGIO al Comisiei Europene - Arh. Pănescu Eugen   
• 19 aprilie, Viena: Şedinţă a GL ACE Formare Profesională Continuă -  Arh. Bortnowski    

Ştefan  
• 25-26 aprilie, Belgrad: Conferinţă şi Expoziţie de Arhitectură Balcanică şi Şedinţă a    

Preşedinţilor Regiunii II UIA – Arh. Ţigănaş Şerban şi Arh. Goagea Constantin  
• 3 mai, Viena: Şedinţă a GL ACE Achiziţia de Servicii de Arhitectură şi Concursuri – Arh.    

Lotreanu Monica  
• 8-11 mai, Dublin: Şedinţă a Forumului European pentru Politici de Arhitectură – Arh.    

Kovacs Angela  
• 7-8 iunie, Leuven:  Adunare Generală ACE - Arh. Ţigănaş Şerban şi Arh. Pănescu    

Eugen  
• 24-25 iulie, Milano: Şedinţă a GL ACE Probleme Urbane – Arh. Pănescu Eugen     
• 12-14 septembrie, Vilnius: Şedinţă a Forumului European pentru Politici de Arhitectură    

– Arh. Kovacs Angela  
• 13 septembrie, Bratislava: Şedinţă a GL ACE ENACA - Arh. Tofan Bogdan     
• 18 septembrie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Aria Serviciilor – Arh. Zăgan Liviu     
• 19-20 septembrie, Bruxelles: Şedinţă ACE de Coordonare Generală – Arh. Ţigănaş    

Şerban   
• 4 octombrie, Madrid: Şedinţă a GL ACE Formare Profesională Continuă – Arh.    

Bortnowski Ştefan  
• 7-8 noiembrie, Kiev: Şedinţă a Preşedinţilor Regiunii II UIA - Arh. Ţigănaş Şerban     
• 21 noiembrie, Vilnius: Şedinţă a Directorilor Generali Responsabili cu Dezvoltarea    

Urbană şi Coeziunea Teritorială din cadrul DG REGIO al Comisiei Europene - Arh. 
Pănescu Eugen  

• 22 noiembrie, Berlin: Şedinţă a GL ACE Achiziţia de Servicii de Arhitectură şi    
Concursuri – Arh. Lotreanu Monica  

• 6-7 decembrie 2013, Biel/Bienne, Elveţia: Adunarea Generală ACE - Arh. Ţigănaş    
Şerban şi Arh. Pănescu Eugen  !
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2014 
!
•	
 24 ianuarie, Paris: Şedinţa GL ACE Aria Serviciilor – Arh. Zăgan Liviu       

• 10 februarie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Mediu şi Arhitectură Durabilă - Arh.    
Demeter-Lowe Silvia  

• 17 februarie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Probleme Urbane – Arh. Pănescu Eugen     
• 21 februarie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Aria Serviciilor – Arh. Zăgan Liviu     
• 7 martie, Bruxelles: Şedinţă a GL ACE Formare Profesională Continuă şi Şedinţa ACE    

de Coordonare Generală – Arh. Bortnowski Ştefan  
• 28 martie, Budapesta: Şedinţă a GL ACE ENACA - Arh. Tofan Bogdan     
• 14 mai, Bruxelles: Seminar referitor la transpunerea şi implementarea noii legislaţii    

europene privind achiziţiile publice, organizat de Federaţia Europeană a Asociaţiilor de 
Consultanţă în Inginerie, cu participarea reprezentanţilor Comisiei Europene şi ai ACE – 
Arh. Lotreanu Monica, reprezentantul OAR în GL ACE Achiziţia de Servicii de 
Arhitectură şi Concursuri !
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DECLARAŢIA DE LA 
BUCUREŞTI 
CONFERINŢA NAŢIONALĂ  
EXTRAORDINARĂ OAR – 
26 – 27 NOIEMBRIE 2011 
!
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DECLARAŢIA DE LA BUCUREŞTI 
CONFERINŢA NAŢIONALĂ 
EXTRAORDINARĂ OAR  
26 – 27 NOIEMBRIE 2011 !!!
Noi, arhitecţii membri ai Ordinului Arhitecţilor din România, delegaţi la Conferinţa Naţională 
Extraordinară de la Bucureşti, 
Constatând:  

1. Starea mediului construit din România şi evoluţia nesatisfăcătoare a calităţii sale, 
2. Lipsa de interes a responsabililor statului român în privinţa arhitecturii şi a creşterii 

calităţii acesteia, 
3. Lipsa de interes sau interesul fluctuant pentru calitatea construcţiilor, în legătură 

directă cu ciclurile electorale, 

4. Neînţelegerea complexităţii arhitecturii şi absenţa obiectivelor legate de aceasta din 
strategiile, programele, proiectele şi deciziile guvernanţilor, 

5. Dialogul formal şi ineficient cu societatea în cadrul proceselor de consultare publică în 
special cu privire la dezvoltarea urbană integrată, 

6. Nerecunoaşterea arhitecturii ca valoare a economiei naţionale, reflectată prin lipsa de 
prioritate acordată, 

7. Lipsa generală de calitate a proiectelor publice de orice fel, 
Solicităm guvernanţilor şi structurilor de la toate nivelurile:  

1. Să recunoască importanţa arhitecturii pentru calitatea vieţii cetăţenilor României, 

2. Să adopte o politică pentru arhitectură în România, 

3. Să completeze  procedurile de achiziţii în domeniul construcţiilor, prin legiferarea 
concursurilor de arhitectură pentru investiţii publice şi prin adoptarea sistemelor de 
selecţie pe bază de calitate, abandonând criteriul unic sau determinant al preţului cel 
mai mic, 

4. Să modifice cadrul legislativ din domeniul construcţiilor în sensul abordării holistice a 
calităţii acestuia, 

5. Să prevadă şi să susţină o protecţie reală eficientă a patrimoniului, 

6. Să promoveze dezvoltarea culturii generale în domeniul arhitecturii a cetăţenilor 
României, 

7. Să colaboreze în mod real şi eficient cu organizaţiile profesionale ale arhitecţilor, la 
toate nivelurile, în problemele dezvoltării mediului construit. ! !96
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NE ANGAJĂM: !!
1. Să furnizăm o viziune strategică pentru arhitectură, pentru a o 

aplica în parteneriat cu toate structurile statului, 
2. Să colaborăm pentru adoptarea şi implementarea politicii pentru 

arhitectură în România, 
3. Să punem la dispoziţie experienţa şi competenţa profesională 

pentru îmbunătăţirea cadrului exerciţiului profesional, 
4. Să contribuim la organizarea concursurilor de arhitectură pentru 

toate investiţiile publice, 
5. Să contribuim la ridicarea şi promovarea culturii generale din 

domeniul arhitecturii, 
6. Să contribuim, prin instrumentele specifice organizaţiei noastre, la 

buna practică a arhitecturii, 
7. Să contribuim la aprofundarea, definirea şi înţelegerea calităţii 

arhitecturii. 
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COMISIA NAŢIONALĂ 
DE DISCIPLINĂ  
!
!
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COMISIA NAŢIONALĂ DE 
DISCIPLINĂ – RAPORT DE 
ACTIVITATE !!

RAPORT DE ACTIVITATE  
Mandatul 2010-2014 
!
Comisia Naţională de Disciplină (denumită în continuare Comisia), mandatul 2010-2014 în 
urma alegerilor din 2010, a fost formată din 5 titulari şi 4 supleanţi: 

- Arh. Ţibuleac Mircea, preşedinte, Filiala Sibiu-Vâlcea     

- Arh. Dornescu Ana Karyna, Filiala Iaşi     

- Arh. Covali Dan, Filiala Braşov-Covasna-Harghita     

- Arh. Nejur Steluţa Doina, Filiala Transilvania     

- Arh. Lotreanu Monica, Filiala Bucureşti     

- Arh. Kovacs Angela, Filiala Mureş     

- Arh. Măldărescu Silvia, Filiala Bucureşti     

- Arh. Median Dan, Filiala Braşov-Covasna-Harghita     

- Arh. Oostveen Silvia, Filiala Bucureşti     

După modificarea Regulamentului OAR la Conferinţa naţională extraordinară din 
noiembrie 2011, Comisia şi-a completat componenţa cu încă 2 membri, pentru a se asigura 
judecarea tuturor cauzelor aflate pe rolul instanţei disciplinare naţionale în acelaşi timp 
(fie complete de 3 membri, fie complete de 5 membri). În acest sens, la judecarea unor 
cauze au fost desemnaţi în complete arh. Gabrea Georgeta, Filiala Bucureşti, şi arh. Polizu 
Virgiliu, Filiala Bucureşti. 

La prima şedinţă a Comisiei, membrii l-au ales ca preşedinte pe arh. Mircea Ţibuleac. La 
următoarea şedinţă, fiecărui membru al Comisiei i s-a întocmit o mapă personală, de către 
secretarul acestei comisii, cu principalele documente în baza cărora s-a desfăşurat 
activitatea (Legea 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR, Codul deontologic al profesiei de 
arhitect, Codul de procedură privind activitatea jurisdicţională a comisiilor teritoriale de 
disciplină şi cea a Ordinului, Codul de procedură civilă şi o listă cu toate dosarele aflate pe 
rolul instanţei disciplinare naţionale nefinalizate în mandatul anterior). În decembrie 2011 
s-au transmis tuturor membrilor noile documente aprobate de Conferinţa naţională 
extraordinară 2011, respectiv Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR şi Codul 
deontologic al profesiei de arhitect. 
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În perioada iulie 2010-septembrie 2013, Comisia a beneficiat de serviciile secretarului 
desemnat în acest sens, consilier juridic Mirela Mercurianu. În urma unei situaţii deosebite 
de sănătate, care necesită un concediu medical de un an de zile (octombrie 2013-
octombrie 2014), sarcinile secretarului Comisiei au fost redistribuite altor angajaţi.  

În perioada de referinţă, Comisia şi-a desfăşurat lucrările în plen şi pe complete. În plen, 
Comisia s-a întrunit în 14 şedinţe ordinare şi o şedinţă extraordinară. În această perioadă 
au avut loc 181 şedinţe: şedinţe ale preşedintelui pentru analiza dosarelor în vederea 
desemnării completelor de judecată, şedinţe de studiere a dosarelor de către membrii 
completelor şi şedinţe pe complete.  

 La lucrările Comisiei şi cele ale completelor de judecată au participat toţi membrii, 
indiferent de calitatea de titular sau supleant. 

Numărul documentelor intrate şi înregistrate la Comisie a fost de 261, iar numărul 
documentelor realizate de Comisie a fost de 429 (citaţii, solicitări de completare a 
dosarelor, solicitări de probe suplimentare, adrese, rezoluţii către comisiile teritoriale, 
hotărâri, decizii de casare). A fost înregistrat un număr de 63 de dosare (cauze), din care: 
5 dosare au fost transmise Comisiei de disciplină a Registrului Urbaniştilor din România, 
fiindcă obiectul sesizării era constituit de fapte privitoare la exercitarea dreptului de 
semnătură a urbaniştilor; 9 dosare au fost transmise unor comisii teritoriale de disciplină, 
fiind prima instanţă disciplinară competentă. Restul de 49 de dosare au intrat în judecata 
Comisiei. Comisia a emis 49 de hotărâri şi 4 decizii de casare a 4 hotărâri emise de 
comisiile teritoriale de disciplină: 

1. 49 de hotărâri, din care:    

- 6 hotărâri prin care se dispune sancţionarea cu avertisment;     
- 3 hotărâri prin care se dispune sancţionarea cu vot de blam;     
- 13 hotărâri prin care se dispune suspendarea dreptului de semnătură, din care: 6     

hotărâri de suspendare a dreptului de semnătură pe o perioadă  6 luni şi 7 hotărâri 
de suspendare a dreptului de semnătură pe o perioadă de 12 luni; 

- o hotărâre prin care se dispune suspendarea calităţii de membru pe o perioadă de     
6 luni (hotărârea este la un an după ce Comisia dispusese, în 2012, sancţionarea cu 
suspendarea dreptului de semnătură pe o perioadă de 12 luni); 

- 8 hotărâri prin care se resping contestaţiile formulate împotriva hotărârilor     
comisiilor teritoriale de disciplină; 

- 3 hotărâri prin care se resping sesizările formulate la Comisie împotriva unor     
membri cu funcţii de conducere; 

- 3 hotărâri prin care se dispune anularea sancţiunilor de vot de blam, emise de     
comisiile teritoriale de disciplină; 

- 12 hotărâri de închidere a dosarelor în urma retragerii contestaţiilor, prescripţia     
răspunderii disciplinare sau, după caz, retragerea sesizărilor. !

2. 4 decizii de casare, din care:    

- 3 decizii de casare, potrivit Codului de procedură civilă, a 2 hotărâri emise de     
comisiile teritoriale de disciplină, cu reţinere spre judecare în fond la Comisia 
naţională;  

- o decizie de casare, potrivit Codului de procedură civilă, cu trimitere spre     
rejudecare la comisia teritorială de disciplină care a judecat în fond. 
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Din totalul hotărârilor Comisiei Naţionale de Disciplină în număr de 37 (nu au fost luate în 
calcul hotărârile de închidere a dosarelor), prin care s-au dispus sancţiuni disciplinare, fie 
s-au respins contestaţii împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de disciplină, fie nu s-au 
aplicat sancţiuni disciplinare, un număr de 11 au fost atacate la instanţele judecătoreşti 
competente. Din cele 11 cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, pentru 5 s-au emis 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, iar 6 sunt încă în faza procesuală, în urma 
formulării recursului la instanţe superioare. Dintre cele 11 hotărâri atacate la instanţele 
judecătoreşti competente, numai una a fost desfiinţată parţial de instanţa de fond şi s-a 
reţinut sancţiunea de vot de blam dispusă de comisia teritorială de disciplină (Comisia, 
prin hotărârea sa, anulase sancţiunea de vot de blam).  

În anul 2011, Comisia naţională de disciplină a adoptat, în unanimitate, o practică nouă şi 
absolut obligatorie, premergătoare procedurii de citare a părţilor – studierea dosarului 
supus judecăţii de către membrii completului înainte de a fi citate şi audiate părţile. 
Această practică a intervenit în mod necesar pentru cunoaşterea cauzei până la momentul 
judecării propriu-zise, pentru a deveni mult mai eficiente dezbaterile din cadrul audierilor 
şi, ulterior, pentru corecta deliberare. 

Soluţionarea cu celeritate a cauzelor nu înseamnă nerespectarea termenelor şi a 
procedurilor de judecată, fie că este vorba de judecata la comisiile teritoriale de disciplină, 
fie că este vorba de judecata la Comisia Naţională de Disciplină. Comisia Naţională a 
judecat în mai multe şedinţe cauzele aflate pe rol pentru a se clarifica şi elucida cât mai 
bine toate aspectele, astfel încât să se asigure o pronunţare cât mai corectă, întemeiată şi 
dreaptă. Nu s-a încercat niciodată tergiversarea soluţionării cauzelor, chiar dacă de la 
depunerea dosarului şi până la pronunţarea soluţiei a durat mai mult. În condiţiile în care 
activitatea Comisiei nu are şi nu poate avea un caracter permanent şi nici o frecvenţă 
calendaristică prestabilită, trebuie salutată disponibilitatea şi eficienţa de care au dat 
dovadă membrii Comisiei pe parcursul mandatului. 

!
Activitatea Comisiei se desfăşoară în mare parte în legătură cu acele cauze care au trecut 
deja prin judecarea în fond la comisiile teritoriale de disciplină şi rezultatele activităţii 
acesteia depind de modul în care comisiile teritoriale instrumentează dosarele, selectează 
probele concludente, citează părţile, aplică procedurile de judecată, întemeiază în drept 
hotărârile emise. În mandatul 2010-2014, Comisia a constatat, în ceea ce priveşte comisiile 
teritoriale de disciplină, următoarele: !
1. Sunt comisii teritoriale de disciplină care instrumentează dosarele potrivit procedurilor,    

situaţie ce nu mai impune solicitarea de către Comisie a unor documente suplimentare, 
precizări sau clarificări; în cazul acestor dosare Comisia a putut judeca şi cu celeritate, 
şi cu probe suficiente şi clare. Putem menţiona Filiala Arad, Filiala Nord Est, Filiala 
Nord Vest, Filiala Sibiu-Vâlcea. 

2. În mandatul 2010-2014, Comisia a constatat faptul că activitatea mai multor comisii   
teritoriale de disciplină a cunoscut o îmbunătăţire semnificativă în privinţa unei aplicări 
corecte a procedurilor de judecată disciplinară, astfel că au fost returnate spre 
completare sau rejudecare mult mai puţine dosare înregistrate decât în mandatul 
anterior. !
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3. În cauzele în care autorii sesizărilor sunt forurile de conducere ale filialelor teritoriale   
Alba, Arad, Nord-Est, Nord-Vest, Sibiu-Vâlcea, acestea reclamă fapte cu privire la 
practicarea semnăturii de complezenţă şi fapte ce au ca obiect exercitarea dreptului 
de semnătură cu depăşirea competenţelor profesionale sau fără a se respecta formele 
legale de exercitare a dreptului de semnătură. Pentru astfel de cazuri, merită felicitată 
Filiala Nord Est care şi-a asumat toate responsabilităţile în a formula sesizări împotriva 
celor care încalcă prevederile Codului deontologic al profesiei de arhitect. Sesizările 
formulate de consiliul de conducere teritorial al Filialei Nord Est au fost bine întocmite, 
prin verificarea la autorităţile publice locale, cu competenţe în autorizare, a proiectelor 
de arhitectură pentru care unii membri ai filialei nu au solicitat luarea în evidenţă, au 
practicat semnătura de complezenţă sau şi-au depăşit competenţele profesionale (nu 
au elaborat proiecte doar pentru lucrări de importanţă redusă). 

4. O parte dintre sesizările şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de   
comisiile teritoriale de disciplină au conţinut solicitări de sancţionare a arhitecţilor 
pentru fapte care nu se află în sfera de competenţă a Comisiei; în aceste situaţii 
Comisia a emis hotărâri prin care a închis dosarele, recomandând petenţilor să se 
adreseze unor autorităţi/instituţii sau, după caz, instanţelor judecătoreşti competente. 

5. La unii membri ai comisiilor teritoriale de disciplină persistă încă acea confuzie legată   
de atribuţiile şi competenţele acestora, aspect evidenţiat de situaţii prin care se 
încearcă acţiuni de mediere, încheind chiar acte, în scris, între părţi pe parcursul 
audierilor; medierea este o specialitate/competenţă aparte, care se face la entităţi cu 
acest obiect de activitate de către persoane care deţin atestat de mediator; au existat 
cazuri în care aceste încercări au eşuat, iar părţile au deturnat cu totul activitatea 
completelor prin comportamentul agresiv. 

6. Sunt comisii teritoriale de disciplină care nu comunică Ordinului hotărârile prin care s-  
au  dispus sancţiuni disciplinare de avertisment sau vot de blam şi, care dacă nu sunt 
contestate la Comisia Naţională de Disciplină rămân fără efect pentru că nu se aplică 
prin hotărâre a colegiului director teritorial. 

7. În a doua jumătate a anului 2010 şi prima parte a anului 2011, în proporţie covârşitoare   
reclamanţii sunt terţi (clienţi, vecinii proprietarilor pentru care s-au elaborat proiecte 
de arhitectură, alţii asemenea). 

8. În a doua parte a anului 2011, în anii 2012, 2013 şi începutul anului 2014, în proporţie   
covârşitoare reclamanţii sunt membrii ai OAR sau foruri de conducere teritoriale, ceea 
ce înseamnă că unii membri şi forurile de conducere alese ale filialelor au devenit tot 
mai conştienţi de consecinţele dăunătoare ale faptelor unor confraţi care exercită 
defectuos profesia de arhitect cu drept de semnătură şi, mai ales, de faptul că încalcă 
prevederile Codului deontologic. 
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9. Se constată atât în rândul unor reclamanţi nearhitecţi, cât şi arhitecţi o anume intenţie,   
discutabilă: atunci când formulează sesizări către comisiile de disciplină, petentul 
urmăreşte folosirea hotărârii disciplinare emise de o instanţă disciplinară a Ordinului ca 
o piesă în plus la dosarele civile, penale sau comerciale aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti.  

10. Se constată, mai ales în rândul reclamanţilor nearhitecţi, credinţa că, în cazul  
nedispunerii unei sancţiuni disciplinare împotriva arhitecţilor pârâţi, organizaţia ”face 
zid” în jurul membrilor săi acuzaţi de fapte, care ori nu sunt de competenţa comisiei, 
ori nu sunt de natură disciplinară. 

11. Majoritatea celor care sunt părţi în dosarele disciplinare nu înţeleg de ce Comisia nu   
poate să se autosesizeze. Confuzia este aproape generală la nivelul organizaţiei şi, din 
păcate, chiar la nivelul conducerii unor filiale. Prin prevederi ale Regulamentului OAR s-
a conferit forurilor de conducere de la nivel naţional şi de la nivelul filialelor 
posibilitatea autosesizării în orice situaţie în care se comit fapte de indisciplină, foruri 
de conducere care pot sesiza una sau alta dintre comisiile de disciplină competente, 
aşa cum am subliniat anterior că s-a procedat la nivelul unor filiale. 

12. Pe parcursul mandatului, s-a aprobat prin Legea nr. 134/2010 şi s-a pus în aplicare prin  
Legea nr. 76/2012 un nou Cod de procedură civilă, de care membrii comisiilor de 
disciplină sunt obligaţi sa ţină cont în activitatea în complete. Cunoaşterea şi utilizarea 
noilor prevederi modificate ale Codului în completarea procedurii jurisdicţionale ale 
comisiilor de disciplină creează dificultăţi şi reclamă modificarea şi completarea 
urgentă a Codului de procedura jurisdicţională al comisiilor de disciplină ale OAR. 

Pe parcursul mandatului 2010-2014, Comisia s-a confruntat cu unele aspecte negative:  

1. Pentru unele cauze s-au făcut presiuni, direct sau indirect, asupra unor membri ai    
completelor de judecată disciplinară, în sensul de a judeca într-un anumit mod sau 
altul. Mai mult, chiar unii membrii, cu sau fără funcţii de conducere în OAR, dar care 
erau parte în cauze ca pârâţi sau reclamanţi, au recurs la sesizări adresate conducerii 
OAR împotriva membrilor Comisiei. Aceste sesizări sunt inacceptabile, în condiţiile în 
care hotărârile Comisiei pot fi cenzurate numai de instanţele judecătoreşti 
competente. În acest sens, subliniem faptul că în astfel de situaţii conducerea OAR şi-
a păstrat neutralitatea. 

2. Nu s-a realizat armonizarea între prevederile Regulamentului de organizare şi   
funcţionare a OAR, aprobat în anul 2011 şi Codul de procedură privind activitatea 
jurisdicţională a comisiilor teritoriale de disciplină şi cea a Ordinului în ceea ce 
priveşte apărarea părţilor. Această solicitare s-a făcut în anul 2011 prin raportul de 
activitate a Comisiei înaintat Consiliului naţional, potrivit prevederilor 
Regulamentului, numai că grupul de lucru ”regulamente şi cod” al Consiliului naţional 
a fost inactiv după Conferinţa naţională extraordinară din noiembrie 2011 (membrii ai 
Comisiei au făcut parte din acest grup de lucru, dar nu au fost convocaţi niciodată 
după noiembrie 2011).  
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3. Comisia a formulat o adresă către comisiile teritoriale de disciplină, în care au fost   
evidenţiate aspectele reprezentând cele mai mari deficienţe ale comisiilor teritoriale 
în instrumentarea dosarelor care au ajuns şi la Comisie. Cu toate acestea, unele 
comisii teritoriale de disciplină, în special cea a Filialei Teritoriale Bucureşti, au emis 
hotărâri redactate defectuos. Recent, Comisia a recurs la casarea a două hotărâri ale 
Comisiei teritoriale de disciplină a Filialei Bucureşti, hotărâri care nu au fost suficient 
sau deloc motivate în fapt şi în drept, ori aveau întemeiere în drept inexactă, ori erau 
redactate prin copy/paste după alte hotărâri în care era vorba de alt reclamant sau 
pârât.  

4. În condiţiile în care membrii Comisiei au constatat, la un moment dat, că nivelul   
indemnizaţiei de şedinţă şi modalitatea de calcul a numărului de şedinţe în funcţie de 
activitatea concretă a completelor nu mai ţinea pasul cu gradul de complexitate 
procedurală şi numărul dosarelor de judecat, s-a solicitat revizuirea şi aducerea la zi a 
recompensării materiale. Modul superficial de a trata munca unui complet de 
judecată provine din asimilarea unei şedinţe de complet cu o şedinţă ordinară a unui 
for de conducere sau a unei alte comisii de lucru. Hotărârea Colegiului director nr. 
820 din 21.05.2012 a soluţionat parţial remunerarea membrilor Comisiei, după o serie 
de discuţii neplăcute cu Preşedintele şi Colegiul director al OAR. Nu a fost acceptată 
propunerea Comisiei de a nu se limita numărul de şedinţe într-o zi doar la două, 
introducerea unei plăţi compensatorii sau diurne pentru membrii Comisiei din 
provincie şi nici propunerea de acordare a unei sume forfetare pentru cazarea în 
Bucureşti pe cont propriu a acestor membri, nevoiţi să acopere cu o singură 
deplasare activitatea din mai mult de două şedinţe. Lipsa unei recompense materiale 
la nivel onorabil a unei activităţi extrem de importante şi complexe a dus la scăderea 
interesului arhitecţilor de a mai candida la Comisia Naţională de Disciplină. 

5. Se înregistrează, din fericire rar, situaţii în care, la audierea părţilor, preşedintele de   
complet nu reuşeşte să stopeze dialogul mult prea animat între părţile în cauza 
supusă judecăţii sau anumite excese, chiar violente, de limbaj ale acestora faţă de 
membrii completului de judecată. Până în prezent, Comisia a făcut faţă onorabil, dar 
încărcătura emoţională şi stresul sunt resimţite şi reprezintă un factor negativ. În 
Codul de procedură privind activitatea jurisdicţională a comisiilor de disciplină nu 
este prevăzut dreptul preşedintelui de evacuare a „sălii de judecată”, în astfel de 
situaţii, ca la instanţele judecătoreşti. Este necesară asigurarea unui cadru de 
protecţie şi pază, pentru cazuri de forţă majoră, în mod discret, fără a face din acesta 
un simbol de forţă şi autoritate, pentru a nu leza şi intimida părţile de bună credinţă 
ale cauzelor aflate pe rolul Comisiei. 
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În încheiere, Comisia subliniază aportul profesional excelent al consilierului juridic Mirela 
Mercurianu, dar şi mobilizarea personalului Ordinului pentru organizarea şi desfăşurarea 
şedinţelor Comisiei după intrarea în concediu medical a colegei lor. Acest comportament 
al angajaţilor OAR este explicabil şi corect, deoarece, spre deosebire de forurile de 
conducere ale OAR, angajaţii sunt la curent cu volumul de muncă şi cu ceea ce înseamnă 
specificul, importanţa şi responsabilitatea muncii Comisiei Naţionale de Disciplină. Din 
aceasta cauză s-au mobilizat şi au sprijinit activitatea noastră, astfel încât aceasta să nu fie 
perturbată sau întreruptă şi nici să nu se diminueze calitatea prestaţiei.   

Comisia îşi încheie activitatea desfăşurată în mandatul 2010-2014 cu speranţa că dăruirea 
şi efortul, aproape voluntar pe care le-a făcut, conjugat cu cel al conducerilor Ordinului şi 
a filialelor, responsabile de exercitarea competentă a profesiei de către membrii OAR, au 
avut efecte pozitive care vor fi resimţite în bine de colegii noştri arhitecţi care exercită 
onorabil profesia. 

!
Arh. Ţibuleac Mircea, preşedinte  

Arh. Dornescu Ana Karyna, membru titular 

Arh. Covali Dan, membru titular 

Arh. Nejur Steluţa Doina, membru titular 

Arh. Lotreanu Monica, membru titular 

Arh. Kovacs Angela, membru supleant 

Arh. Măldărescu Silvia, membru supleant 

Arh. Median Dan, membru supleant 

Arh. Oostveen Silvia, membru supleant 

Arh. Gabrea Georgeta, membru supleant 

Arh. Polizu Virgiliu, membru supleant 
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COMISIA 
NAŢIONALĂ DE 
CENZORI  
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RAPORTUL COMISIEI NAŢIONALE DE 
CENZORI PRIVIND ACTIVITATEA 
FINANCIARĂ ŞI DESCĂRCAREA DE GESTIUNE 
A ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
ÎN PERIOADA 01 MAI 2010 – 30 APRILIE 2014 !!
Comisia Naţională de Cenzori, compusă din preşedinte arh. Doina Butică, arh. Cristina 
Mareş, membru, şi Aurelia Bănuleasa, expert contabil a procedat la verificarea execuţiei 
bugetare şi încadrarea în Bugetul de venituri şi cheltuieli a Ordinului Arhitecţilor din 
România, aprobat anual de Consiliul de Conducere al OAR, pentru perioada 01 mai 
2010 - 30 aprilie 2014: 

!
Situaţia financiară pentru perioada 01 mai 2010 – 30 aprilie 2014: 

Disponibil în cont la 01 mai 2010      445.409 lei 

Total venituri (01.05.2010-30.04.2014)  5.484.117 lei 

Total cheltuieli(01.05.2010-30.04.2014)  5.020.938 lei 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disponibil în cont la 30 aprilie 2014      908.588 lei 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Componenţa soldului:        cont curent BRD  283.444,00 lei 
depozite BRD           610.000,00 lei 
cont devize           160,00 lei 
cont Libra Bank          14.861,00 lei 
sold casa lei           123,00 lei !!
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Situaţia financiară detaliată pe anii fiscali: 

!
Anul 2010   perioada  01 mai – 31 decembrie !

Venituri          1.207.606 lei 
_____________________________________________________________________________ 

- venituri din taxa de înscriere                   16.800 lei 
- venituri din cotizaţii                    715.415 lei 
- venituri cotizaţii restante          46.176 lei 
- venituri taxa acordare drept semnătură        43.310 lei 
- venituri taxa recunoaştere diplome                    3.087 lei 
- venituri organizare concursuri de arhitectură     318.309 lei 
- încasări chirie garsonieră Casa Mincu şi chirie spaţiu din grădina OAR   34.508 lei 
- venituri din sponsorizări                  0 lei 
- venituri din dobânzi bancare                   29.259 lei 
- alte venituri                          752 lei !

Cheltuieli          1.183.694 lei 
_____________________________________________________________________________ 

   Forurile de conducere OAR                    167.947 lei 
Conferinţa Naţională        79.126 lei  
Consiliul Naţional                 37.477 lei  
Colegiul Director                 18.026 lei 
Preşedinte                  33.318 lei 

    Comisiile OAR                      64.975 lei 
Comisia Naţională de Disciplină                             20.956 lei 
Comisia Naţională de acordare a dreptului de semnătură                 37.676 lei 

 Comisia Naţională de Cenzori                               4.232 lei 
Comisia Naţională de recunoaştere diplome                      2.111 lei 

Grupurile de lucru                    48.543 lei 

Concursuri de arhitectură                 329.509 lei 

Fonduri                      124.311 lei 
 Fond alocaţii nerambursabile                                         111.411 lei 
 Fond la dispoziţia preşedintelui                                                 12.900 lei 

Cheltuieli de organizare şi funcţionare OAR    340.394 lei 
Salarii personal angajat şi tichete masă                                              266.425 lei 
Prestări servicii, consumabile, utilităţi                                        67.813 lei 
Abonamente, chelt. poştale, comision bancă                                        6.156 lei 

- Cheltuieli de capital                   105.983 lei 
Plata tranşe anuale Casa Mincu, lucrări, reparaţii curente              102.399 lei 
Asigurare casă şi bunuri                                3.584 lei 

     - Cheltuieli Balul Arhitecţilor                   0 lei 

     - Cheltuieli neprevăzute            2.032 lei 
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Anul 2011 !
Venituri          1.240.797 lei  

_____________________________________________________________________________ 
- venituri din taxa de înscriere              27.936 lei 

- venituri din cotizaţii              865.007 lei 
- venituri cotizaţii restante               30.911 lei 

- venituri taxa acordare drept semnătură             55.950 lei 
- venituri taxa recunoaştere diplome      5.200 lei 

- venituri organizare concursuri de arhitectură           136.653 lei 
- încasări chirie garsonieră Casa Mincu şi chirie spaţiu din grădina OAR  37.391 lei 

- venituri din sponsorizări                64.288 lei 
- venituri din dobânzi bancare               17.461 lei !

Cheltuieli                1.137.507 lei 
_____________________________________________________________________________ 

- Forurile de conducere OAR        89.078 lei 
Conferinţa Naţională              0 lei  

Consiliul Naţional     54.421 lei  
Colegiul Director     34.657 lei  

- Comisiile OAR          85.651 lei 
Comisia Naţională de Disciplină    43.174 lei 

Comisia Naţională de acordare a dreptului de semnătură 36.615 lei 
Comisia Naţională de Cenzori      3.788 lei 

Comisia Naţională de recunoaştere diplome     2.074 lei 

- Grupurile de lucru         97.981 lei 

- Concursuri de arhitectură        96.387 lei 

- Fonduri           23.967 lei 
 Fond alocaţii nerambursabile     0 lei 

 Fond la dispoziţia preşedintelui     23.967 lei 

- Cheltuieli de organizare şi funcţionare OAR   579.429 lei 
Salarii personal angajat şi tichete masă  486.000 lei 

Prestări servicii, consumabile, utilităţi     79.571 lei 
Abonamente, chelt. poştale, comision bancă    13.858 lei 

- Cheltuieli de capital       98.247 lei 
Plata tranşe anuale Casa Mincu, lucrări, reparaţii curente 94.733 lei 

Asigurare casă şi bunuri       3.514 lei 

     - Cheltuieli Balul Arhitecţilor        64.288 lei 

     - Cheltuieli neprevăzute           2.479 lei 

____________________________________________________________________________
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Anul 2012 !
Venituri          1.331.477 lei 
 - venituri din taxa de înscriere             42.810 lei 

- venituri din cotizaţii            901.202 lei 
- venituri cotizaţii restante              60.562 lei 

- venituri taxa acordare drept semnătură            61.640 lei 
- venituri taxa recunoaştere diplome              4.000 lei 
- venituri organizare concursuri de arhitectură           40.057 lei 

- încasări chirie garsonieră Casa Mincu şi chirie spaţiu din grădina OAR  42.723 lei 
- venituri din sponsorizări             156.163 lei 

- venituri din dobânzi bancare              22.320 lei 

!!
Cheltuieli         1.148.414 lei 

____________________________________________________________________________ 

- Forurile de conducere OAR         123.673 lei 
Conferinţa Naţională    0 lei 

Consiliul Naţional     86.526 lei 
Colegiul Director     37.147 lei 

- Comisiile OAR          112.889 lei 
 Comisia Naţională de Disciplină    58.474 lei 

Comisia Naţională de acordare a dreptului de semnătură 44.913 lei 
Comisia Naţională de Cenzori      7.608 lei 

Comisia Naţională de recunoaştere diplome     1.894 lei 

- Grupurile de lucru          72.517 lei 

- Concursuri de arhitectură         40.057 lei 

- Fonduri            30.967 lei 
Fond alocaţii nerambursabile    0 lei 
Fond la dispoziţia preşedintelui     30.967 lei 

- Cheltuieli de organizare şi funcţionare OAR    646.053 lei 
Salarii personal angajat şi tichete masă  496.000 lei 

Prestări servicii, consumabile, utilităţi  123.196 lei 
Abonamente, chelt. poştale, comision bancă   26.857 lei 

- Cheltuieli de capital          94.439 lei 
Plata tranşe anuale Casa Mincu, lucrări, reparaţii curente 89.546 lei 

Asigurare casă şi bunuri       4.893 lei 

     - Cheltuieli Balul Arhitecţilor         26.425 lei 

     - Cheltuieli neprevăzute            1.394 lei 

____________________________________________________________________________ 
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Anul 2013 !
Venituri          1.132.535 lei 

- venituri din taxa de înscriere        40.028 lei 
- venituri din cotizaţii       817.335 lei 

- venituri cotizaţii restante       140.431 lei 
- venituri taxa acordare drept semnatură       71.680 lei 

- venituri taxa recunoaştere diplome         7.200 lei 
- venituri organizare concursuri de arhitectură     0 lei 

- încasări chirie garsonieră Casa Mincu şi chirie spaţiu din grădina OAR  32.453 lei 
- venituri din sponsorizări        0 lei 
- venituri din dobânzi bancare        20.118 lei 

- alte venituri             3.290 lei !
Cheltuieli         1.087.412 lei 

___________________________________________________________________________
- Forurile de conducere OAR         134.137 lei 

Conferinţa Naţională    0 lei  
Consiliul Naţional      93.646 lei 
Colegiul Director      40.491 lei 

- Comisiile OAR        126.432 lei     
Comisia Naţională de Disciplină    65.574 lei 

Comisia Naţională de acordare a dreptului de semnătură 51.080 lei 
Comisia Naţională de Cenzori      7.480 lei 

Comisia Naţională de recunoaştere diplome     2.298 lei 

- Grupurile de lucru         85.766 lei 

- Concursuri de arhitectură          3.241 lei 

- Fonduri           25.060 lei 
 Fond alocaţii nerambursabile    0 lei 

 Fond la dispoziţia preşedintelui     25.060 lei 

- Cheltuieli de organizare şi funcţionare OAR     633.825 lei 
 Salarii personal angajat şi tichete masă  497.823 lei 

 Prestări servicii, consumabile, utilităţi   114.524 lei 
 Abonamente, chelt. poştale, comision bancă    21.478 lei 

- Cheltuieli de capital        75.130 lei 
Plata tranşe anuale Casa Mincu, lucrări, reparaţii curente 71.309 lei 

Asigurare casă şi bunuri       3.821 lei 

     - Cheltuieli Balul Arhitecţilor        0 lei 

     - Cheltuieli neprevăzute          3.821 lei 
_____________________________________________________________________________ !
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Anul 2014   perioada  01  ianuarie - 30 aprilie !
Venituri          571.702 lei 
 - venituri din taxa de inscriere        21.980 lei 

 - venituri din cotizaţii       462.034 lei 
 - venituri cotizaţii restante        63.465 lei 

 - venituri taxa acordare drept semnatură      20.270 lei 
 - venituri taxa recunoaştere diplome            800 lei 

 - venituri organizare concursuri de arhitectură    0 lei 
- încasări chirie garsonieră Casa Mincu şi chirie spaţiu din grădina OAR  0 lei 

- venituri din sponsorizări       0 lei 
- venituri din dobânzi bancare         3.153 lei !

Cheltuieli          463.911 lei 
____________________________________________________________________________ 

- Forurile de conducere OAR      42.897 lei     
 Conferinţa Naţională  0 lei 

Consiliul Naţional    26.568 lei 
Colegiul Director    16.329 lei 

- Comisiile OAR       33.499 lei     
 Comisia Naţională de Disciplină    12.879 lei 

 Comisia Naţională de acordare a dreptului de semnătură 16.554 lei 
Comisia Naţională de Cenzori      3.490 lei 

 Comisia Naţională de recunoaştere diplome        576 lei 

- Grupurile de lucru       21.141 lei 

- Concursuri de arhitectură        1.200 lei 

- Fonduri                  0 lei 
 Fond alocaţii nerambursabile             0 lei 

 Fond la dispoziţia preşedintelui 0 lei 

- Cheltuieli de organizare şi funcţionare OAR    301.201 lei 
Salarii personal angajat şi tichete masă  206.171 lei 

Prestări servicii, consumabile, utilităţi     59.352 lei 
Abonamente, chelt. poştale, comision bancă    20.238 lei 

- Cheltuieli de capital        78.319 lei 
Plata tranşe anuale Casa Mincu, lucrări, reparaţii curente 74.365 lei 

Asigurare casă şi bunuri     3.954 lei 

- Cheltuieli Balul Arhitecţilor               0 lei 

- Cheltuieli neprevăzute          1.094 lei 

____________________________________________________________________________ 
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Ordinul Arhitecţilor din România în perioada  01 mai 2010 - 30 aprilie 2014 a desfăşurat 
activităţi fără scop patrimonial şi activităţi economice, iar veniturile la buget  s-au constituit 
din: 

- încasări cotă parte din taxe de înscriere şi taxe de reluare a dreptului de semnătură     
virate de filiale (30%); 

- încasări cotă parte din cotizaţii membri  virate de filiale (30%);     
- încasări din taxe de acordare a dreptului de semnătură;     
- venituri din organizare concursuri de arhitectură;     
- încasări chirie garsonieră Casa Mincu şi chirie spaţiu din grădina OAR;     
- venituri din sponsorizări;     
- venituri din dobânzi bancare;     

Cheltuielile prevăzute în bugetele anuale au fost structurate astfel: 
- Pentru forurile de conducere OAR s-au decontat cheltuieli de transport, cazare şi masa     

de prânz la şedinţele din Bucureşti. 
Pentru membri Colegiului Director OAR s-au plătit indemnizaţii de şedinţă în sumă 150 
lei/net/şedinţă.  

- Pentru Comisiile Naţionale OAR s-au decontat cheltuieli de transport, cazare şi     
indemnizaţii de şedinţă în sumă de 150 lei/net/şedinţă. 
Comisia Naţională de acordare a dreptului de semnătură şi Comisia  Naţională de 
Recunoaştere a diplomelor pentru cetăţenii străini se finanţează din taxele aferente 
încasate. 

- Pentru grupurile de lucru OAR  s-au decontat:     
o cheltuieli de transport şi cazare pentru membri participanţi la şedinţele   

grupurilor de lucru. 
o cheltuieli pentru tipărirea TNA şi distribuirea către filialele teritoriale.   
o cheltuieli privind organizarea  şedinţelor preşedinţilor de filiale.   
o cheltuieli pentru editarea certificatelor şi a legitimaţiilor pentru membrii OAR,   

distribuite prin intermediul filialelor. 

- Pentru concursurile de arhitectură organizate de Ordinul Arhitecţilor s-au efectuat     
cheltuieli specifice:  

o cheltuieli pentru comisia tehnică.   
o cheltuieli cu colaboratorii pentru întocmirea temei şi a regulamentelor de   

concurs. 
o onorariile juriului, premiile acordate şi alte cheltuieli indirecte.   !

Alocaţiile nerambursabile aprobate în anul 2010 au fost în sumă de 111.411 lei de la capitolul 

Fond alocaţii nerambursabile pentru următoarele filiale OAR: 
Filiala Timiş achiziţie şi amenajare sediu  50.935 lei 
Filiala Muntenia Vest amenajare sediu   43.065 lei 
Filiala  Nord Est  amenajare sediu                 17.411 lei !
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- Cheltuielile de organizare şi funcţionare OAR au fost pentru: 
o salarii personal angajat (inclusiv preşedinte)   
o  şi tichete masă   
o prestări servicii, consumabile, utilităţi   
o abonamente, cheltuieli poştale, comisioane bancare   

- Balul Arhitecţilor s-a organizat de către Ordinul Arhitecţilor din România în anul 2011 la     
Cazinoul din Sinaia şi în anul 2012  la Palatul Snagov din Bucureşti. 

- Cheltuielile de capital s-au efectuat pentru plata tranşelor anuale privind achiziţia     
Casei Mincu după cum urmează: 

o Conform contractului de vânzare - cumpărare nr.2029/18.12.2002. Până în anul   
2010 s-a plătit suma  de 297.112 euro, diferenţa de 20.750 euro a fost achitată  
până la 01.02.2012. 

o    Pentru achiziţia apartamentului nr.1 (partea Muţiu) al Casei Mincu conform 
contractului de vânzare - cumpărare nr.1065/13.05.2009 s-a plătit suma de 
76.050 euro: prima tranşă de 25.000 euro din Bugetul Ordinului Arhitecţilor din 
România pentru anul 2009.  
Diferenţa de 51.050 euro s-a achitat în trei tranşe :15.000 euro în decembrie 
2010, 15.000 euro în decembrie 2011 şi 21.050 euro în decembrie 2012. 

Conform inventarului efectuat anual de la înfiinţare până la 31 decembrie 2013, Ordinul 
Arhitecţilor din România a achiziţionat: 

• mijloace fixe: mobilier, sistem sonorizare, computere, laptop-uri, scaner, copiatoare,    
imprimante multifuncţionale, în valoare de 347.439 lei.  

• softuri interfaţă computere, soft EON legislaţie, contabilitate, în valoare de 20.952 lei.    
• obiecte de inventar, consumabile în valoare totala de 61.664 lei.    
• valoarea de inventar a Casei Mincu (inclusiv achiziţia părţii principale) este de 1.672.421    

lei. 

În concluzie veniturile şi cheltuielile OAR sunt evidenţiate în bugetele anuale aprobate de 
Consiliul Naţional OAR, având la bază conform Regulamentului OAR, decizii şi hotărâri ale 
forurilor de conducere:  Consiliul Naţional OAR, Colegiul Director OAR şi Preşedinte. 

Ordinul Arhitecţilor din România nu are datorii la Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor 
Sociale sau de Sănătate şi la nici un alt furnizor, impozitele şi taxele fiind calculate şi virate 
la timp. 

Membrii Comisiei de Cenzori apreciază că actuala conducere a OAR şi-a îndeplinit  
sarcinile pe care şi le-a asumat şi o descarcă de gestiune financiară, mulţumind pentru 
încrederea acordată. 

!!
    Preşedinte Comisiei Naţionale de Cenzori, 
    Arh. Doina Butică 
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RAPORTUL COMISIEI NAŢIONALE DE 
CENZORI PRIVIND ACTIVITATEA 
FINANCIARĂ ŞI DESCĂRCAREA DE GESTIUNE 
PENTRU BUGETUL TIMBRULUI DE 
ARHITECTURĂ OAR ÎN PERIOADA 01 MAI 
2010 – 30 APRILIE 2014 !

!
Comisia Naţională de Cenzori compusă din preşedinte arh. Doina Butică, arh. Cristina Mareş, 
membru şi Aurelia Bănuleasa, expert contabil a procedat la verificarea execuţiei bugetare şi 
încadrarea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Timbrului de Arhitectură, aprobat anual de 
Consiliul de Conducere al OAR, pentru perioada 01 mai 2010 - 30 aprilie 2014: 

!
Situaţia financiară pentru perioada 01 mai 2010 – 30 aprilie 2014: 

Disponibil în cont la 01 mai 2010   16.000.954 lei 

Total venituri (01.05.2010-30.04.2014)  20.565.265 lei 

Total cheltuieli (01.05.2010-30.04.2014)  19.337.165 lei 

_____________________________________________________________________________ 

Disponibil în cont la 30 aprilie 2014      17.229.054 lei 

_____________________________________________________________________________ !
Componenţa soldului:    cont curent BRD      213.216 lei 

   depozite BRD   17.000.000 lei 
   cont devize   783 lei 
   cont card         14.679 lei 
   sold casa lei   376 lei !!!!!

!
! !
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Situaţia financiară detaliată pentru fiecare an fiscal: 

!
Anul 2010   perioada  01 mai – 31 decembrie !

Venituri          1.037.131 lei 
- venituri din taxa de timbru   2.493.139 lei 

- venituri din dobânda bancară     543.992 lei !
Cheltuieli          2.623.251 lei 

_____________________________________________________________________________ 
- Premii pentru arhitectură      418.983 lei 
- Burse pentru membri şi studenţi        116.055 lei 

- Manifestări internaţionale         92.526 lei 
- Ajutoare de urgenţă pentru membri OAR       44.900 lei 
- Centrul Naţional pentru Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj  0 lei 

- Cheltuieli pentru gestiunea sumelor din Timbru de Arhitectură    63.307 lei 
- Programe şi proiecte culturale      1.825.549 lei 

- Concursuri de arhitectură           22.840 lei 
- Alte cheltuieli (de urgenţă)           33.091 lei !

anul 2011 !
    Venituri          5.077.076 lei 

 - venituri din taxa de timbru  4.280.207 lei 
 - venituri din dobânda bancară    796.869 lei !!

 Cheltuieli          5.446.379 lei 
___________________________________________________________________________ 

            - Investiţii (din dobânda bancară încasată în perioada 2007-2010) 1.477.909 lei 
- Premii acordate de OAR şi filialele OAR       363.203 lei 
- Burse pentru membri şi studenţi         0 lei 
- Manifestări internaţionale         184.211 lei 

- Ajutoare de urgenţă pentru membri OAR         57.200 lei 
- Centrul Naţional pentru Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj    0 lei 
- Cheltuieli pentru gestiunea sumelor din Timbru de Arhitectură    127.000 lei 

- Programe şi proiecte culturale     2.372.125 lei 
- Concursuri de arhitectură         150.000 lei 
- Alte cheltuieli (de urgenţă)          464.731 lei 

- Conferinţa Naţionala OAR 2011        250.000 lei 
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Anul 2012 !
Venituri          5.498.190 lei 

- venituri din taxa de timbru   5.066.838 lei 
- venituri din dobânda bancară     431.352 lei 

_____________________________________________________________________________ !
Cheltuieli          4.746.846 lei 

_____________________________________________________________________________ 
- Investiţii (din dobânda bancară încasată în anul 2011)     764.239 lei 
- Premii pentru arhitectură         104.417 lei 
- Burse pentru membri şi studenţi         0 lei 
- Manifestări internaţionale         214.605 lei 
- Ajutoare de urgenţă pentru membri OAR         57.200 lei 
- Centrul Naţional pentru Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj 2.062.200 lei 

- Cheltuieli pentru gestiunea sumelor din Timbru de Arhitectură    177.819 lei 
- Programe şi proiecte culturale      1.192.577 lei 

- Concursuri de arhitectură           31.000 lei 
- Alte cheltuieli (de urgenţă)         142.789 lei !!

Anul 2013 !
    Venituri          5.920.740 lei 

 - venituri din taxa de timbru   5.366.915 lei 
 - venituri din dobânda bancară     553.825 lei !!

Cheltuieli          5.149.384 lei 
_____________________________________________________________________________ 

- Investiţii (din dobânda bancară încasată în anul 2012)    395.000 lei 
- Premii pentru arhitectură        138.108 lei 
- Burse pentru membri si studenţi        0 lei 
- Manifestări internaţionale        240.513 lei 
- Ajutoare de urgenţă pentru membri OAR        77.200 lei 
- Centrul Naţional pentru Arhitectură, Cultură Urbană si Peisaj 1.193.604 lei 
- Cheltuieli pentru gestiunea sumelor din Timbru de Arhitectură    190.743 lei 

- Programe şi proiecte culturale     2.364.832 lei 
- Concursuri de arhitectură         110.342 lei 
- Alte cheltuieli (de urgenţă)         439.042 lei 
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Anul 2014   perioada  01 ianuarie – 30 aprilie !
    Venituri          1.032.128 lei  

 - venituri din taxa de timbru  947.193 lei 
 - venituri din dobânda bancară 84.935 lei !!

Cheltuieli          1.370.905 lei 
_____________________________________________________________________________ 

- Investiţii (din dobânda bancară încasată în anul 2013)  445.530 lei 
- Premii pentru arhitectură        57.083 lei 
- Burse pentru membri şi studenţi       0 lei 
- Manifestări internaţionale        92.205 lei 
- Ajutoare de urgenţă pentru membri OAR      71.300 lei 
- Centrul Naţional pentru Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj   41.000 lei 
- Cheltuieli pentru gestiunea sumelor din Timbru de Arhitectură    64.584 lei 

- Programe şi proiecte culturale     370.249 lei 
- Concursuri de arhitectură        31.143 lei 
- Alte cheltuieli (de urgenţă)      197.811 lei !

Bugetul OAR pentru Timbrul de Arhitectură s-a constituit în fiecare an conform Normelor 
Metodologice privind finanţarea de proiecte culturale din sumele colectate din timbrul de 
arhitectură aprobate în şedinţa Consiliului Naţional OAR din 03 martie 2007 şi Normelor 
Metodologice privind finanţarea de programe şi proiecte culturale şi editoriale, aprobate în 
şedinţa Colegiului Director al OAR din 27 octombrie 2008. !
Veniturile la Bugetul Timbrului de Arhitectură în perioada 01 mai 2010 - 30 aprilie 2014 s-
au constituit din încasările taxei de timbru de arhitectură în sumă totală de 18.154.292 lei şi din 
dobânda bancară încasată la depozitele constituite în sumă de 2.410.973 lei. !
Cheltuielile efectuate din Bugetul Timbrului de Arhitectură in perioada 01 mai - 30 aprilie 
2014, grupate pe capitole mari de cheltuieli, sunt urmatoarele: !
Investiţii: 
Începând cu anul 2011 s-a adăugat acest capitol bugetar finanţat din dobânda încasată în 
perioada 2007-2010 şi în fiecare an s-a repartizat dobânda încasată în anul precedent. 
Suma totală aprobată in această perioadă este de 3.082..678 lei pentru achiziţii şi amenajări 
de sedii pentru filialele OAR şi Casa Mincu: !
     În anul 2011 s-au aprobat 1.477.909 lei pentru: 

Sediul filialei Nord Est                      Hot. CD 642/1/13.04.2011        375.089 lei 
Sediul filialei Muntenia Vest             Hot. CD 642/2/13.04.2011        164.560 lei 
Sediul filialei Transilvania                Hot. CD 642/3/13.04.2011           82.280 lei 
Sediul filialei Timiş                           Hot. CD 642/4/13.04.2011         205.700 lei 
Sediul OAR Casa Mincu                   Hot. CD 642/5/13.04.2011        650.280 lei !
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Anul 2012 s-au aprobat 764.239 lei pentru: 
     Sediul OAR Casa Mincu                   Hot. CD 1243/23.07.2012         187.200 lei 
     Sediul filialei Dobrogea                     Hot. CD 1494/05.10.2012          527.000 lei 

Sediul OAR Casa Mincu                   Hot. CD 1913/10.12.2012            50.039 lei 

     Anul 2013 s-au aprobat 395.000 lei pentru: 
      Sediul OAR Casa Mincu                   Hot. CD   263/18.02.2013          330.000 lei 
      Sediul OAR Casa Mincu                   Hot. CD 1742/21.10.2013            65.000 lei 

     Anul 2014 s-au aprobat 445.530 lei 
      Sediul filialei Bucureşti                    Hot.  CD 722/11.04.2014             445.530 lei 

!
Premiile pentru arhitectură :s-au acordat membrilor de către Ordin şi filialele teritoriale in 
sumă totală de 1.081.794 lei pentru lucrările de arhitectură prezentate la manifestări 
profesionale si expoziţii de arhitectură,pentru anualele de arhitectură finanţate din Timbrul de 
Arhitectură. !
Bursele pentru membri şi studenţi: în anul 2010 s-a organizat o sesiune de acordare a 
burselor pentru studenţi şi s-a alocat suma de 116.055 lei.Sumele prevăzute în bugetele 
anuale şi nealocate s-au reportat la bugetul anului următor.  !
Manifestări internaţionale: s-au efectuat cheltuieli de reprezentare a Ordinului Arhitecţilor 
din Romania la adunările generale ACE,la şedinţele grupurilor de lucru ACE şi UIA in sumă 
totală de 824.060 lei.S-au plătit cotizaţiile anuale la organismele internaţionale: 

- cotizaţia ACE suma totală platită  42950 euro 
- cotizatia UIA  suma totală platită  11714 euro 

Ajutoarele de urgenţă pentru membri: s-au acordat  ajutoare de urgenţă pentru membri 
OAR cu probleme deosebite de sănătate sau,după caz, ajutoare de deces, in sumă totală de 
307.800 lei prin intermediul  filialelor OAR care au solicitat. 

Centrul National pentru Arhitectură, Cultură Urbană si Peisaj: in perioada 01 mai 2010 - 30 
aprilie 2014 s-a aprobat suma totală de 3.296.804 lei pentru organizarea si funcţionarea 
centrelor de arhitectură şi cultură urbană la Casa Mincu,sediul Ordinului Arhitectilor din 
Romania şi la sediile filialelor OAR. 

!
În anul 2012 s-a aprobat suma de 2.062.200 lei pentru: 

Casa Mincu  Hot. CD  639/20.04.2012 952.200 lei 
  Casa Mincu  Hot. CD  1243/23.07.2012 190.000 lei 

Casa Mincu  Hot. CD  1496/05.10.2012 920.000 lei 

În anul 2013 s-a aprobat suma de 1.193.604 lei: 
Casa Mincu  Hot. CD  639/18.02.2013 470.000 lei 
Casa Mincu  Hot. CD  1742/21.10.2013 673.104 lei 
Filiala Muntenia Vest Hot. CD  1489/ 13.04.2013   50.500 lei 

In anul 2014 s-a plătit filialei Hunedoara suma de 41.000 lei conform hot.CD 1746/21.10.2013. 

!
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Cheltuieli pentru gestiunea sumelor din timbru de arhitectură:suma totală cheltuită in 
această perioadă este de 629.453 lei.S-au decontat cheltuieli privind activitatea comisiilor de 
evaluare a proiectelor culturale,editoriale si de contestaţii,a comisiei de acordare a burselor 
pentru studenţi,prestări servicii  de expertiză contabilă la deconturile depuse pentru 
proiectele culturale şi editoriale finanţate din timbru de arhitectură. 

Programe şi proiecte culturale organizate de OAR şi filiale : s-au organizat anual sesiuni de 
finanţare pentru proiecte culturale şi editoriale, pentru finanţarea anualelor de arhitectură şi 
itinerare de expoziţii pentru proiectele Ordinului şi filialelor teritoriale, suma totală aprobată 
fiind de 8.125.332 lei. 

Concursuri de arhitectură: suma totală cheltuită fiind de 345.325 lei.S-au efectuat cheltuieli 
pentru organizarea de către Ordinul Arhitecţilor din Romania şi  filialele teritoriale a unor 
concursuri de arhitectură cu diverse teme.Astfel in anul 2013 s-au aprobat echivalentul a 
11000 euro pentru organizarea concursului privind „Consolidarea si amenajarea sediului 
Filialei Teritoriale Bucureşti” din str. Sf.Constantin. 

Alte cheltuieli de urgenţă: s-au alocat sume pentru completări la proiecte culturale în 
derulare, editarea de ghiduri sau alte publicaţii profesionale, finanţarea unor proiecte şi 
programe ale grupurilor de lucru OAR, finanţarea proiectelor culturale si profesionale 
prioritare, a unor evenimente şi programe culturale naţionale,returnări către plătitorii de 
timbru pentru calcule eronate,comisioane bancare, cheltuieli colaboratori, de personal.Suma 
totală cheltuită in această perioadă este de 1.277.464 lei 

Principalele proiectele culturale si profesionale finanţate din timbrul de arhitectură si 
organizate de Ordinul Arhitectilor din Romania: Centenarul Mincu (2012-2013), Balul 
Arhitecţilor (2010-2013), Street Delivery finanţat in fiecare an. 

De asemena s-a finanţat Conferinţa Naţională OAR din anul 2011 cu suma de 250000 lei şi 
este prevăzută in bugetul 2014 finanţarea Conferintei Naţonale 2014 cu suma de 100000 lei. 

In anul 2013 s-a aprobat finanţarea unor studii de cercetare ştiinţifică pe teme profesionale de 
arhitectură şi anume: 

- Studiul sociologic „Studiul de evaluare a inserţiei absolvenţilor de arhitectură pe piaţa 
muncii” realizat de Centrul de Cercetare Sociologică Avansată - Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială Babeş - Bolyai Cluj- Napoca in valoare de 111.500 lei. 

- Studiul de ceretare ştintifică „Piata serviciilor de arhitectură si tarife practicate” 
realizat  de SC IMAS - Marketing şi Sondaje SA in valoare de 152.148 lei. 

De asemenea s-au aprobat două proiecte: 

- Realizarea identităţii vizuale a Ordinului Arhitecţilor din Romania - contract de 
prestări servicii de design şi consultanţă imagine - incheiat cu firma SC Synopsys SRL din 
Timişoara  in valoare de 57.474 lei. 

- Dezvoltare aplicaţie software „SIOAR - Soluţie informatică de management al 
activităţii OAR la nivel de filiale si la nivel naţional” contract de prestări servicii încheiat cu 
firma SC High -Tech System &Software SRL din Bucureşti in valoare de 51,460 euro şi servicii 
furnizate pe perioada de postgaranţie si mentenanţă pe o perioada de 5 ani in valoare de 
61.380 euro 
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S-a finanţat participarea Ordinului Arhitecţilor din Romania la Congrasul UIA de la Tokio din 
2011 cu suma de 313.173 lei si sunt prevăzuţi 400.000 lei in bugetul 2014 pentru participarea 
Ordinului la congresul UIA 2014 de la Durban. 

În concluzie, cheltuielile din taxa de timbru de arhitectură se regăsesc în Bugetul OAR pentru 
Timbrul de Arhitectură aprobat în fiecare an de Consiliul Naţional OAR. 

Membrii Comisiei de Cenzori apreciază că actuala conducere a OAR şi-a îndeplinit sarcinile 
pe care le-a asumat şi o descarcă de gestiune financiară, mulţumind pentru încrederea 
acordată. 

!
Preşedintele Comisiei de Cenzori 

Arh. Doina Butică 
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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


